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1. BEVEZETŐ 

A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS CÉLJAINAK 

TELJESÜLÉSE 

 
 
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv. 83. §-

ában meghatározott céljainak megvalósítása. E feladatának a médiaszolgáltató a közszolgálati 

médiaszolgáltatások tevékenységeinek összehangolásával együttesen tesz eleget. 

Következzen néhány releváns példa a közszolgálati médiaszolgáltatás fő célkitűzéseinek 

különböző platformokon és csatornákon való megvalósulására. Részletes példák a Bevezetőt 

követő televíziós, rádiós, online és MTI fejezetekben olvashatók.  

A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai, és azoknak teljesülése 2017-ben: 

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető 

legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván 

szólni, ugyanakkor lehetőséget teremt valamennyi társadalmi rétegnek vagy kulturálisan 

elkülönülő csoportnak az országos nyilvánosságban való megjelenésre, mindezt úgy, 

hogy segítse az egyes csoportok, rétegek közti közeledést, megértést, az integrálódást 

A közmédia televíziós csatorna-portfóliójának kialakítása az európai és nemzetközi trendeket is 

figyelembe véve történt 2015-ben és 2016-ban. A portfólió szélesítését, és kisebb csatornák 

létrehozását az az általános tendencia indokolja, hogy a nagy csatornáktól egyre több nézőt 

hódítanak el a kis tematikus csatornák. A nézők nagy része már nemcsak általános, vegyes 

kínálatra vágyik, hanem olyan tartalmakra is, amelyek egy meghatározott tematika köré épülnek. 

Így nem kell előzetesen külön időt és energiát fordítaniuk a televíziós programválasztásra, hiszen 

pontosan tudják, mit várhatnak az adott csatornától – ezáltal a tematikus csatornák jelentősen 

megkönnyítik, leegyszerűsítik a néző döntési helyzetét. Ez alól jelentős kivételt képeznek a 

hagyományos televíziózáson szocializálódott idősebb generációk. Ők a leghűségesebb nézői bázis, 

ők ragaszkodnak a leginkább a csatornamárkákhoz, azon belül pedig igénylik a választékot, a 

kínálat tematikai és műfaji gazdagságát. A közmédia portfóliója a leggazdagabb a magyar piacon, 

mivel tematikus csatornákat – sport (M4), hír (M1), gyermek és ifjúsági (M2), archív (M3), 

kulturális és ismeretterjesztő (M5) – és általános csatornákat is kínál (Duna TV, Duna World).  

A közszolgálati rádiócsatornák esetében elmondható, hogy minden csatorna jól körülírható 

tematikára épül, a hagyományos műsorkészítési elveket kiegészítve olyan műsorelemekkel, 

kapcsolódási pontokkal, amelyek segítségével a közrádió csatornái egységet tudnak alkotni, 

kiszolgálva ezzel a minél szélesebb hallgatói kört. A fiatalabb korosztályok inkább a könnyedebb, 

más felületen nem elérhető egyedi zenei és kulturális tartalmak iránt érdeklődnek. A közmédia 

stratégiai célja, hogy az egyes adók profiljának, zenei és műsorsávjainak megújításával a 

jelenleginél is szélesebb hallgatói kört érjenek el, és a legfiatalabb korcsoportokhoz is eljussanak 

nekik szánt tartalmak. A közmédia rádiós portfóliója egyedülállóan gazdag: szórakoztató, könnyű- 
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és klasszikus zenei (Petőfi, Dankó és Bartók), közéleti, kulturális (Kossuth), nemzetiségi és 

parlamenti adókat is tartalmaz.  

A közmédia online lába szintén jelentős erőt képvisel a piacon közéleti (hirado.hu), sport 

(m4sport.hu, boxutca stb.), szórakoztató (adal.hu, ridikul.hu stb.), fiataloknak szóló (pefotilive.hu, 

aranycore.hu stb.) és egyéb műsoros tartalmaival. Ez az a platform, amely a legnagyobb növekedési 

potenciált rejti magában a médiahasználati változások és médiapiaci folyamatok miatt, ez az a 

felület, ahol az ún. Z generáció, vagy más néven a „millennium gyermekei” (10-24) és a még 

fiatalabbak is elérhetőek.  

A Duna Médiaszolgáltató negyedik fő szolgáltatási köre a hírügynökségi tevékenység és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb hírszolgáltatások. Az erősödő európai és globális hírversenyben felértékelődik a 

nemzeti hírügynökségek szerepe. Ugyanakkor folyamatosan figyelni kell a médiahasználati 

szokások változását a hírfogyasztás terén is, és egyre inkább fel kell készülni a globális közösségi 

médiaszolgáltatók belépésével a hírversenyre és a nagy disztribútorok szerepének további 

növekedésére.  

További részletek a Beszámolóban a Közéleti és Dokumentum, a Kulturális és a Külhoni 

Főszerkesztőségek munkáját részletező fejezetekben.  

b) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos, sokoldalú, időszerű, megbízható és 

felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás 

Az MTI minden szerkesztőségének a működési alapelvei közé tartozik a kiegyensúlyozott, 

pontos, alapos, tárgyilagos, sokoldalú, időszerű, megbízható és felelős hírszolgáltatás. Mindezek 

nélkül ugyanis a hírügynökség elveszítené működésének legfőbb értékét és igazolását, a 

hitelességet. 

A belpolitikai kiadást is ezek az alapelvek, illetve azok tiszteletben tartása jellemzi: a politikai 

álláspontok közvetítésében a szerkesztőség a képviseleti demokrácia szabályait követve 

elsősorban a parlamenti választásokon elért eredmények alapján súlyoz. A Belpolitikai Szerkesztőség 

az ismertetett elvek alapján tájékoztatott 2017-ben is a frakcióval rendelkező pártok legfőbb 

döntéshozó fórumainak tanácskozásairól, amelyek jórészt már a 2018-as választások jegyében 

zajlottak: a Fidesz, az MSZP és a Jobbik egy-egy kongresszust tartott, az LMP-nek négy ilyen 

fóruma volt a múlt évben. 

A külpolitikai kiadásban ez 2017-ben különleges hangsúllyal jelent meg, hiszen a szerkesztőség a 

2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálat 

mellett nyomon követte a szándékosan terjesztett álhírek – angol kifejezéssel fake news – régi-új, 

de az internetes környezetben új erőre kapott jelensége körüli vitákat is. A jelenség az MTI 

szerkesztőire is nagy felelősséget ró a megfelelő hírforrások kiválasztását illetően. 

A közszolgálati média alapvető feladatainak, a közszolgálati médiaszolgáltatásra vonatkozó 

alapvető elveknek, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

törvényben foglaltaknak megfelelően a közszolgálati televíziós és rádiós csatornák hírműsorai az 

állampolgárok és fogyasztók igényeinek figyelembe vételével törekszenek megbízható források 

alapján biztosítani a hallgatók eligazodását az információk sokaságában. Megfelelő tájékoztatást 

nyújtanak a közösségeket érintő legkülönbözőbb – társadalmi, kulturális, tudományos stb. – 
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kérdésekről, az azokkal kapcsolatos társadalmi és szakmai vitákról. A teljes társadalom, a 

különböző nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek, társadalmi csoportok számára egyaránt fontos 

témákat dolgoznak fel, tiszteletben tartva a nézetekre és véleményekre vonatkozó szabadság jogát, 

ugyanakkor elősegítve a közösségi kohézió megteremtését. Megfelelnek annak a feltételnek, hogy 

könnyen és az ország egész területén hallgathatóak.  

A közszolgálati rádió hírműsorai olyan szakmai műhelyekként működnek, melyek szorosan 

együttműködnek az M1 hírcsatorna szerkesztőségeivel, így biztosítva a közszolgálati célok elérését 

szolgáló műsorok színvonalas előkészítését és megvalósítását. Ennek köszönhetően a rádió 

hírműsoraiban ugyanazon kiemelt szempontok érvényesültek, amelyeket a Beszámoló Hír és 

Hírháttér fejezete az M1 hírcsatorna tevékenységét leírva részletez; címszavakban: 

 megbízható, felelős, tárgyilagos, naprakész hírszolgáltatás, tájékoztatás a közéletre hatást 

gyakorló, kiemelt eseményekről, közérdekű információkról; 

 az ország lakosságát és a magyar közösséget érintő társadalmi és gazdasági folyamatok, 

valamint az azokra vonatkozó viták bemutatása; 

 a nemzeti identitás megőrzése, a kultúra és a magyar nyelv ápolása; 

 nemzeti és etnikai kisebbségek, vallási közösségek, fogyatékkal élők értékeinek és 

problémáinak megjelenítése;  

 a határon túli magyarság mindennapjait és jövőjét befolyásoló tényezők bemutatása; 

 kiskorúak érdekeit és védelmét célzó törekvések megjelenítése; 

 gazdasági-, tudományos-, oktatási-, sporteredmények bemutatása. 

 

Az M1 hírcsatorna beindítása pozitív változást hozott a krónikák és hírblokkok minőségének 

vonatkozásában egyaránt. A rádió, a televízió és az MTI között az együttműködés összehangolt és 

eredményes, az információáramlás szervezett és jól működik.  

Az M1 aktuális csatorna 24 órás hírfolyamának fő pontjait az óránként jelentkező híradók adják. 

Ezeken kívül a műsorkínálatban szerepelnek háttérbeszélgetések, bel- és külpolitikai, gazdasági, 

határon túli, fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, vallási és 

közéleti magazinműsorok. 

További részletes példák a felelős hírszolgáltatásra a Beszámolóban a Hír- és Hírháttér 

Főszerkesztőség munkáját részletező fejezetben.  

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

ápolása, gazdagítása, a történelmi ismeretek hiteles terjesztése 

 

Az MTI kiemelten kezelte a magyar nyelv ápolásával összefüggő eseményeket. Részletesen 

beszámolt a magyar nyelv napja eseményeiről, amelyeket az ország határain belül és azon túl is 

több helyen megrendeztek. Emellett folyamatosan hírt adott a határon túli magyar nyelvű 

színházak, kiadók tevékenységéről, múzeumi, komolyzenei és tudományos programokról. 

Figyelemmel kísérte a kulturális szakdiplomaták és a KKM-Balassi Intézet külföldi hálózatának 

magyar kultúrát népszerűsítő rendezvényeit, kezdeményezéseit. 
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Következetesen érvényesül a közmédiában az a koncepció, mely szerint a keresztény értékrendet 

be kell emelni a közéletbe, a közéleti műsorokba. Erre jó példa a V4 című magazin április 16-ai 

száma, amelyben a húsvéti ünnepkör és hagyományok bemutatására került sor, a régió 

országainak vonatkozásában. A Vasárnapi újságban, a Kossuth Rádió közéleti magazinjában 

állandó rovatként jelenik meg a Lélektől lélekig és a Vasárnapi imádság, amelyekben különböző 

vallások képviselői mondják el gondolataikat. Az Arcvonásokban Németh Judit református lelkész 

portréján keresztül ismerhették meg a hallgatók hitvallását, így valósult meg a vallási ismeretek 

terjesztése (Kossuth 07.20.).  

A Duna Televízió Család-barát című magazinműsorának május 13-ai adásában, a táncház napján a 

népzene és néptánc kiválóságainak segítségével elevenítették fel a kezdeteket. Az adás vendégei 

voltak Novák Ferenc, Sebő Ferenc, Éri Péter valamint a  Csillagszemű Táncegyüttes. A műsor 

szeptemberi adásában a hagyományőrzés kiváló példájaként matyó népi viseletek jelentek meg új 

köntösben (Duna TV 06.06.). Az októberi Család-barát hétvégén egy többgenerációs debreceni 

néptáncos családot ismerhettek meg a nézők (10.09.).  

A közmédia számos műsora foglalkozott egész évben közérthetően, ugyanakkor szakszerűen és 

elmélyülten az Arany-emlékévvel. A Kossuth Rádió hétvégi élő magazinja, a Vasárnap délután 

február 26-ai számának főbb témái voltak: a magyar színházak előadásai Gútán; az Arany 200 

emlékév előkészületei az anyaországban és Nagyszalontán; Arany-rendezvények szerte a Kárpát-

medencében. 

A hely október 18-ai adása a komáromi Jókai Színházat és kulturális környezetét mutatta be 

(Kossuth Rádió). 

Az M5 oktatási műsorai mellett a tudományos, ismeretterjesztő műsorokban is rendszeresen 

megjelennek az ebben a pontban felsorolt tartalmak: például a Lexikon – Édes anyanyelvünk hétről-

hétre nyelvhelyességi témákat dolgoz fel, a Lexikon – Örökség a hagyományok ápolásával, a 

Lexikon – Bölcsességek pedig nagy történelmi személyiségeink magvas gondolatainak felidézésével 

foglalkozik. A Tőkéczki és Takaró sorozatban az irodalom és a történelem szoros szimbiózisban 

jelenik meg (Vörösmarty Mihály élete 2017.05.20., Deák Ferenc és a kiegyezés 2017.06.10., Halotti beszéd 

és Ómagyar Mária-siralom 2017.08.05.). A Mindenki Akadémiája előadásaiban is rendszeresen teret 

kap a téma (Tarjányi Eszter: Arany János születésének 200. évfordulója 2017.03.02., Kollár Árpád: A vers 

vajon mi? 2017.04.11., Domonkos Mariann: Népmesék gyűjtésének története 2017.06.19.). Ugyanezt a 

Miért című műsor szakértői beszélgetések formájában dolgozza fel (Arany a XXI. Században 

2017.03.18., A magyar kultúra határon túl és innen 2017.01.28., Az üldözött keresztények helyzete 

2017.09.30.). A vallási ünnepkörök mellett ebben az évben rendszeresen megjelent a műsorokban 

a reformáció 500. évfordulójára emlékezés mind tudományos, mind ismeretterjesztő 

kontextusban (Mindenki Akadémiája: Hafenscher Károly: Ötszáz év után, ötszáz év előtt, Mi is a 

reformáció? 2017.10.31, Tőkéczki és Takaró: Reformáció és Magyarország 2017.10.28., Miért: A reformáció 

gazdasági etikája 2017.11.11.). 

 

A rádiós területen főleg a Kossuth Rádióban megjelenő kulturális műsorok és egyedi kulturális 

tartalmak (pl. a József Attila születésnapján minden évben megrendezésre kerülő Versmaraton 

című egész napos rendezvény, vagy március 15-én a Pilvaker a Petőfi Rádióban), közvetítették 

ezeket az értékeket a 2017-es esztendő folyamán. Arany János születésének 200. évfordulója az év 
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egyik folyamatosan visszatérő témája volt a különböző műsorokban (Belépő, Irodalmi újság, Esti séta) 

– a tematikába egy sor esemény, kiállításmegnyitó, kiadványok (pl. Arany-szótár), pályázatok 

tartoztak bele, érzékelhető volt az év során a bicentenárium kiemelt jellege, és azon belül is a 

Petőfi Irodalmi Múzeum központi szerepe. A másik hangsúlyos kerek évforduló a reformáció 

500. évfordulója, ami szintén folyamatosan témát adott a rádióműsoroknak (Tér-idő, Belépő, 

Megújuló értékeink), valamint a Bartók Rádió zenei műsorainak is. A magyar nyelv használatával és 

a nyelv változásaival foglalkozik sok éve naponta a Kossuth adón Balázs Géza nyelvészprofesszor 

a Tetten ért szavak c. műsorában. A külhoni kultúra sokféle metszetben jelent meg a Kossuth és a 

Bartók Rádió kínálatában: például az Esti séta sok műsoridőt szentelt az erdélyi kulturális 

értékeknek, vagy a Bartók adó Népzene c. műsoraiban is rendszeresen hallhatóak a határon túli 

magyar előadók felvételei. 

A Közéleti Főszerkesztőség 180 perc című, Kossuth Rádióban sugárzott magazinműsorának Napi 

imádság rovata is hatékonyan segíti a társadalmi csoportok egymáshoz közeledését; a történelmi 

egyházak vezetői adnak benne életvezetési tanácsokat. Ezek a tanácsok akár hívő, akár nem hívő 

ember számára is megszívlelendőek, hasznosak, hitelesek lehetnek. 2018. november 16-án Zán 

Fábián Sándor református püspök: „Ezen a mai reggelen arra kérlek, hogy én is és más emberek is 

tudjanak úgy gondolkozni, hogy ne a saját javunkat, hanem a mások javát tudjuk keresni. Tégy minket 

szabaddá a szeretetre… Ámen.” A Szombat reggel és a Vasárnapi újság című rádiós magazinműsorokban 

is megjelenik a Napi imádság rendszeres műsorelemként.  

d) az etnikai-történelmi önazonosság, a hagyománytisztelet, a világnézeti sokszínűség és 

szabadság megélése 

Az etnikai-történelmi önazonosság, a hagyománytisztelet, a világnézeti sokszínűség és szabadság 

megélésének megjelenítése minden közszolgálati kulturális műsorban hangsúlyosan szerepel. 

Különösen érvényes ez az életmű portrésorozatokra (pl. A Nagyok, MMA portrék); a Hazajáró, a 

Szerelmes Földrajz, a Magyar Krónika adásról adásra mutatja be múltunk neves szereplőit, természeti 

értékeinket Magyarországon és a Kárpát-medencében, hogy ezáltal is segítsen megélni etnikai-

történelmi önazonosságunkat, valamint hagyományaink megértésére és tiszteletére neveljen. Az 

M5 lexikonok pedig napról-napra arra törekszenek, hogy nagyjaink emlékezetének fenntartásával, a 

hazai tájak szépségének bemutatásával, ősi mesterségek felelevenítésével, anyanyelvünk ápolásával 

járuljanak hozzá az etnikai-történelmi önazonosság, a hagyománytisztelet ápolásához. A Fölszállott 

a páva 2017 a fiatalok hagyománytiszteletére, nemzeti önazonosságunk tudatosítására, a határokon 

átívelő autentikus magyar kultúra népszerűsítésére épült. 

A Kossuth Rádió Megújuló értékeink c. műsorában számos metszetben lehetett hallani a magyar 

történelem különféle korszakainak máig ható történéseiről, jelentős eseményeiről, jelenségeiről – 

az értékek ezen leltárja komoly segítséget nyújt a hallgatóknak abban, hogy a hétköznapok 

gyakorlatát is befolyásolják a már megalapozott értékek. A Regényes történelem c. műsor is számtalan 

múltbeli esemény vagy személy megidézésével erősíti a hagyománytiszteletet. Az Esti séta és az 

Irodalmi újság, sőt a Belépő c. műsorok állandó „pódiumot” biztosítanak a művészi produkció 

szabadságának bemutatására – sokszor a helyszínen rögzített felvételek bemutatásával vagy a 

művész megszólaltatásával a stúdióban, rávilágítva az alkotási folyamat különböző fázisaira. A 

Bartók Rádióban az Énekelj velünk c. kórusmagazin hasonlóképpen lehetőséget adott a különféle 
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nemzetiségi, illetve vallási közösségekhez sorolható énekkarok árnyalt bemutatására – legtöbbször 

a karnagyok tolmácsolásában. 

A Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőség által megrendelt televíziós és rádiós műsorok tematikai 

tervezésének fókuszában áll a határainkon túl élő magyarok és a hazánkban élő nemzetiségek 

nemzeti identitástudatának erősítése, közösség-összetartó kulturális és hagyományőrző 

programok bemutatása, a hitéleti ünnepek, szokások életben tartása, erősítése, a külhoni 

magyarság identitás megőrzésének alapját szolgáló, határainkon túli magyar nyelvű oktatás 

kérdései. Ezeknek a fajsúlyos kérdéseknek tematikus napokat is szentel a közmédia a többi között 

a nemzeti összetartozás napjához vagy a kiemelt egyházi ünnepekhez kapcsolódva.  

A Kárpát-medencei oktatástematikai eltérések a diákok történelmi ismereteire is rányomják 

bélyegüket. A Határok nélkül behatóan foglalkozott azokkal a kezdeményezésekkel, amelyek a 

fiatalok történelemszemléletét formálták. Ezek közé tartozott a honismereti kerékpártúra 

Felvidéken, a Kisoroszi népművészeti hagyományőrző táborról készített összeállítás, vagy a 

szerb-magyar megbékélés szimbóluma, a kaboli emlékmű bemutatása. Megható riportban mutatta 

be a műsor egy galántai diáklány szemszögéből a második világháború utáni felvidéki 

borzalmakat. Nagy magyarjaink örök nyugvóhelyei állnak Tóth Tamás történész kutatásainak 

középpontjában. Ő beszélt az eddigi kárpátaljai és délvidéki magyar kutatások eredményéről, a 

már eltűnt, illetve a szerencsére még felderíthető sírokról.  

Az elmúlt időszakban a magyar nyelv elleni legdrasztikusabb akció az ukrán tanügyi törvény volt. 

A Határok nélkül legtöbb adásában visszatért a kisebbségeket sújtó rendeletre. Anyanyelvünk 

ápolása egyben a magyarság megmaradásának fontos záloga. A műsorban a nagybecskereki 

anyanyelvápoló programról, a Rákóczi Szövetség anyanyelvi táborairól és a szlovákiai 

nyelvrendőrségről hangzottak el értékes beszámolók. 

A reformáció 500. évfordulója kiváló alkalmat biztosított a Kárpát-medencei protestáns hívek 

életének és a hit megtartó erejének bemutatására. Példaértékű volt a kolozsvári protestáns-

evangélikus zsinatról készült riport; a reformáció emléknapján a Határok nélkül kiemelten foglalkozott 

a jeles nappal. A Reformátusok Szatmárért – kárpátaljai díj, valamint a református egység napja Végváron 

c. anyagok is e témakörhöz csatlakoztak. A műsor több alkalommal, kiemelten foglalkozott a 

Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyével, de más fontos vallási eseményekről 

is elhangzottak beszámolók (Boldogasszony iskolanővérek konferenciája Délvidéken, a felvidéki 

meghurcolt magyar papok). Igényes, elmélyült összeállítás készült Márton Áron püspökről: a 

riportok a nyári Márton Áron-zarándoklat során készültek, s augusztus 17-én kerültek adásba.  

Az idei év két fontos évfordulóra összpontosított, mindkettő európai keresztény és magyar 

nemzeti, vallási identitásunk kiemelkedő eseményeként szerepelt a közmédiában. A Szent László-

emlékév Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulóját ünnepelte, 

a Reformáció 500 eseménysorozat pedig arra a fontos eseményre emlékezett, hogy 1517. október 

31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 

Szent László személyéről, szerepéről, kultuszáról egész évben számos konferencia hivatott 

foglalkozni, melyeken a közmédia, és azon belül a vallási műsorok szerkesztősége jelen volt, 

eredményeiről beszámolt. Az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye a Veres András püspök úr 

által celebrált Szent László-mise, melyet Győrből közvetített a Duna World csatorna. 
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A reformáció emlékévének szinte minden fontos állomásán jelen volt a közmédia, a január 10-ei 

MÜPA-ban tartott ünnepi megnyitójától egészen az október 31-ei Papp László Sportarénában 

megtartott nemzeti megemlékezésig. A számos protestáns műsor mellett két új is elindult az 

emlékév tiszteletére: a Reformáció hétről hétre, valamint a havonta jelentkező Luther reformációja. 

Szintén a Duna TV-ben lehetett először látni Richly Zsolt Luther című 10 részes animációs 

sorozatát, mely a reformátor életét meséli el Lackfi János írónak köszönhetően érthető és igényes 

színvonalon. 

d) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, 

valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása és 

támogatása 

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is részletesen beszámolt az MTI a kormány családokat 

támogató, már működő, illetve a közeljövőben életbe lépő intézkedéseiről. Kiemelt figyelemmel 

követte a Belpolitikai Szerkesztőség a májusban rendezett II. Demográfiai Fórumot, valamint a 

Családok Világtalálkozóját, amelyen számos külföldi és hazai politikus, szakember tartott előadást, 

valamint Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy 2018 a családok éve lesz. Rendszeresen 

beszámoltak az újságírók a családokat segítő civil szervezetek munkájáról, a Három királyfi, 

három királylány mozgalom, a Fiatal Családosok Klubja, valamint a Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete eseményeiről. 

A Közéleti Főszerkesztőség kiemelt magazinműsora a család szerepének fontosságát hangsúlyozza. A 

Család-barát hétvége 2017. november 18-ai adásának vendége volt az ötgyermekes Vámos család, az 

ő életükbe pillanthattak be a nézők. Kiderült, hogyan képes egy dolgozó anya összeegyeztetni a 

munkát, a családi teendők ellátását, a karitatív feladatokat és a mindennapi testedzést. Ehhez 

hasonlóan a Család-barát 2017. október 27-ei adásának témája az összetartó hagyomány volt. A 

műsorvezetők Sebestyén Mártával az újrainduló népzenei tehetségkutató műsorról beszélgettek.  

További releváns példák: 

A Család-barát 2017. szeptember 25-ei adásában a család fontosságát hangsúlyozta Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója és Ékes Ilona főszervező a 

torockói Duna-Házban megrendezett Áldás, népesség konferencia kapcsán. A magazinműsor 2017. 

május 10-ei adása a születés hetével foglalkozott; a szokásosnál is több szó esett ezen a napon az 

anyaságról, a gyermeknevelésről.  

Az apaság kihívásaival, a korszerű apaszerep kialakításával, valamint a nagyszülők világnapján a 

nagyszülők 21. századi új szerepeivel foglalkozott behatóbban a Napközben (09.08. és 10.11. 

Kossuth Rádió). A Vasárnapi újság július 2-án a Tahitótfalun gazdálkodó három generációs 

Magyar családot mutatta be.  

A nemzeti összetartozás átélhető élményének közvetítése a Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőséghez 

tartozó műsorok mindegyikének krédója. A strukturálisan jelentkező műsorokon kívül tematikus 

napok is segítik a fenti közszolgálati célok megvalósítását, mint például a nemzetiségi kultúrák napja 

vagy a szórvány napja, illetve a február 12-19. között, a házasság hete alkalmából készített számos 

műsor. A rádiós és televíziós roma magazinok mindegyike a célcsoport társadalmi integrációját 
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szolgálja, a közösség példamutató képviselőinek életútját, illetve a közösséget segítő 

foglalkoztatási és oktatási kormányzati támogatásokat bemutatva. 

A Határok nélkül című rádióműsorban a nemzeti összetartozás kérdése az ukrajnai nyelvtörvény 

elfogadása nyomán ismét reflektorfénybe került. A jó ügy érdekében az egész Kárpát-medencei 

magyarság megmozdult; erről a műsor rendszeresen és részletesen beszámolt. A dél-amerikai 

magyar diaszpóra életéről készült riport Kunkelné Fényes Ildikóval, a Lamusz elnökével, aki 

értékes információkat osztott meg a hallgatókkal a legnehezebb helyzetben lévő, venezuelai 

magyarságról, s az irántuk megnyilvánuló szolidaritásról. A szeptember 15-ei műsor immár 

másodszor foglalkozott a Petőfi Sándor Programmal, ami azért is előremutató, mivel eddig a 

Kőrösi Csoma Sándor Program állt a fókuszban. A műsor teljes adást szentelt a Diaszpóra 

Tanács és a MÁÉRT rendezvényeinek. A műsor családi kérdésekkel is kiemelten foglalkozott, hírt 

adva a vajdasági Gólyahír Programról, a beregszászi nagycsaládosok új székházáról vagy a 

Vajdasági Nagycsaládos Egyesület nyári programjairól. 

A közmédia tematikus sportcsatornája, az M4 Sport 2017-ben több olyan eseményt is közvetített, 

amely összmagyar érdeklődésre tarthatott számot, és amelyet egyetlen más magyarországi adó 

sem tűzött műsorra. Az M4 Sporton lehetett látni például a DAC, vagyis a Dunaszerdahely 

labdarúgócsapatának négy mérkőzését a szlovák élvonalból, illetve a Sepsiszentgyörgy 

focicsapatának 3 bajnoki találkozóját a román élvonal küzdelemsorozatából.   

Szintén történelmi jelentőségű közvetítést vállalt fel az M4, amikor több napon át beszámolt a 

Székelykör 2017 elnevezésű nemzetközi országúti kerékpárversenyről, a résztvevők küzdelmén túl 

bemutatva Székelyföld nevezetességeit, látványosságait – hasonló módon, mint amikor pl. az 

Eurosport közvetíti a francia kerékpáros körversenyt, a Tour de France-ot.  

A nemzeti összetartozást a magyar jégkorong-bajnokság, az Erste Liga (korábban MOL Liga) is erősíti, 

hiszen a Dunaújváros, a Miskolc, a Székesfehérvár, a MAC, a Fradi és az Újpest mellett két 

erdélyi csapat, a Csíkszereda és a Brassó, valamint egy bécsi gárda harcol az elsőségért. Az M4 

Sport minden héten közvetít egy Erste Liga-mérkőzést.  

e) az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus 

társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása 

Az MTI Belpolitikai Szerkesztősége kiemelt figyelmet szentel az alkotmányos intézmények 

működésének, annak bemutatásával edukatív szerepet is vállalva tájékoztatja a közvéleményt az 

alapvető jogok és kötelezettségek rendszeréről. Ennek keretében mindhárom hatalmi ág 

eseményeiről, folyamatairól, történéseiről kiegyensúlyozottan tudósít az MTI, mindazonáltal az 

Országgyűlés tevékenysége kiemelt figyelmet kap. 

A Kossuth Rádió Napközben című közéleti szolgáltató magazinja november 10-én Plakátokkal a 

társadalmi ügyekért blokkal támogatta az alkotmányos jog, a törvényes rend alapértékeinek 

bemutatását. Közönségszavazással társadalmi ügyek támogatását tűzte ki célul egy kreatív 

ügynökség és egy utcai reklámozó cég az állampolgári tudatosság növelése érdekében. 

A Hajnal-táj tudósított arról, hogy két évvel ezelőtt a miskolci önkormányzat úgy döntött, 

felszámolja a város peremkerületeiben lévő telepeket. Az önkormányzat megkérdezte a 
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városlakókat, mi a véleményük erről. 35 ezren nyilatkoztak: a közbiztonság érdekében meg kell 

történnie a telepek felszámolásának.  

f) nemzetiségek, vallási, valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott 

igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása 

Kiemelten kezeli az MTI a nemzetiségek ügyeit: a tizenhárom hazai nemzetiséget egységesen 

érintő kérdés a költségvetési források alakulása volt 2017-ben, az MTI ezekről bizottsági ülések, 

sajtótájékoztatók és telefonos megkeresések alkalmával adott információt. Az MTI kulturális 

szerkesztősége több anyagban is foglalkozott a nemzetiségi kultúrák napjával, emellett hírt adott a 

Magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek kulturális programjairól, kiadványairól. 

Az M1 aktuális hírcsatorna hírfolyamában hangsúlyos megjelenést biztosít a Magyarországon élő 

nemzeti és etnikai kisebbségek jelene, történelme és hagyományai bemutatásának, valamint a 

vallási és egyházi témák, a keresztény értékrend folyamatos, integrált megjelenítésének. 

 

A közszolgálati média a lehető legszélesebb platformon, önálló csatornákon biztosít megjelenést a 

nemzetiségek és a külhoni, illetve a diaszpórában élő magyarság kultúrájának, hagyományainak. A 

nemzetiségi és vallási közösségek médiával szemben támasztott igényei a szószólókkal, illetve az 

egyházi képviselőkkel tartott szoros kapcsolaton keresztül folyamatosan eljutnak a közmédia 

tartalmi döntéshozóihoz, akik biztosítják a megfelelő megjelenési felületeket ezeknek az 

igényeknek és csoportoknak. A nemzetiségek anyanyelvi ápolását rendkívüli módon segíti az 

adott csoportnak szentelt önálló M4 Nemzetiségi Rádiócsatorna.  

A Duna TV-n a Család-barát hétvége május 21-én bemutatta a Csatlakozás a nemzetiségi kultúrák 

napjához nevű akciót, melynek során megismertette nézőit többek között az örmény 

ikonfestészettel, a görög buzukival, roma zenészekkel és a szlovák gancával. Június 5-én, 

pünkösdhétfőn szintén a Család-barát egy teljes adást szentelt a pünkösdi hagyományoknak.  

A rádióban a Hajnal-táj Heti kalendárium rovatának túlnyomó többsége a vallásos vagy népi 

szokásokkal foglalkozik. A Hangtár témái voltak: a Vizsolyi templom, a Zuglói református 

templom, a Rádpuszta templom, a Mátyás templom és a mátyásföldi templom (Kossuth). 

Augusztus 17-20. között immár 15. alkalommal rendezték meg Segesváron a Pro Etnica 

Interkulturális Fesztivált. Ez a seregszemle Európa legnagyobb interkulturális rendezvénye, a 

különböző etnikumok közötti párbeszéd és együttműködés egyik jelentős fóruma. Az eseményről 

részletesen beszámolt a Határok nélkül, a Kossuth Rádió nemzetpolitikai magazinja. 

További részletek a Beszámoló főszerkesztőségi fejezeteiben.  

g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik 

következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a 

fogyatékossággal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos 

igényeinek kielégítése, tekintettel a közszolgálati médiaszolgáltatáshoz való egyenlő 

hozzáférés jogára 
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Június elsejével reklámmentes lett a közmédia gyerekcsatornája, az M2, a közmédia ezzel is meg 

kívánja óvni a gyermekeket az esetleges káros hatásoktól, a szülőket a kényszerű vásárlásoktól; 

biztosítják, hogy a szülők teljes lelki nyugalommal hagyhassák a gyerekeiket a képernyő előtt. 

Rendszeresen beszámolt az MTI a 2023 végéig tartó, 77 milliárd forintos kiváltási projekt 

fejleményeiről, arról, hogy az európai szinten is elismert programnak köszönhetően minden 

második szociális intézményben élő fogyatékos ember családiasabb környezetbe, közösségi 

otthonba, vagy lakásba költözhet. 

Figyelemmel követi az MTI a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos emberek 

foglalkoztatásának elősegítésére indított hazai és uniós forrású programokat, a rehabilitációs 

foglalkoztatási projekteket. 

A közmédia hosszú évek óta arra törekszik, hogy műsoraiban szerves módon jelenjenek meg a 

hátrányos helyzetűek élete, mindennapjai, problémái és örömei. A fontos emléknapok mellett az 

aktuális események is bőségesen beépültek a közmédia műsorfolyamába.  

Alább néhány példa arra, hogy a rádiós platformon hogyan jelennek meg a hátrányos helyzetben 

lévőket érintő témák.  

 Hajnal-táj 2017.10.09. A megváltozott munkaképességűek és GYES-ről visszatérők 

részvételével Őrlőn, a plébánián gyümölcsbefőzés zajlik;  

 Hajnal-táj 2017.10.03. Mesemondó romák a Felvidéken – kitörési lehetőséget mutat fel a 

Hajnal-táj a Jegesi család példájával; 

 Napközben 2017.11.08. Az örökbefogadottak napja alkalmából tematikus blokk a nyílt 

örökbefogadásról, az örökbefogadottak jogairól;  

 Napközben 2017.03.30. A fogyatékossággal élőket segítő pécsi Démétér Ház bemutatása (a 

műsorblokk része a rendszeresen jelentkező Korlátok nélkül c. fogyatékossággal élőket 

megszólító belső sorozatnak, Kossuth Rádió); 

 Napközben 2017.06.13. Az időseket sújtó „unokázós csalások” elleni védekezés módjai 

(Kossuth Rádió); 

 Napközben 2017.10.13. és Közelről 2017.10.13. A fehér bot napja (Kossuth Rádió); 

 Trendidők 2017.02.10. Tolmácsgép fejlesztés siketeknek (Kossuth Rádió).; 

 Trendidők 2017.11.16. Debreceni otthon és iskola halmozottan sérült gyerekeknek 

(Kossuth Rádió); 

 A hely 2017.03.17. Nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium (a roma 

szakkollégiumokat bemutató sorozat része); 

 Napközben 2017.10.31. Ünnepi élő adás és közvetítés a Sportarénából a reformáció 

emléknapján (Kossuth Rádió); 

 Vendég a háznál 2017.03.21. Egy olyan családot mutattak be, ahol a 6 gyermek mellé 

három Down-szindrómás gyermeket is befogadtak; 

 Egy perc 1 élet 2017.04.17. Az idős autóvezetők megváltozott képességeire hívta fel a 

figyelmet a közlekedésben részvevők, illetve az idős autóvezetők szempontjait is 

figyelembe véve; 

 Útravaló 2017.06.25. A vakvezető kutyák képzésébe engedett bepillantást a műsor; 
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 Útravaló 2017.08.01. Az útfelbontás számos gondot okoz, ebben az adásban ezt a vakok 

mindennapi életének kontextusában láthattuk, továbbá informált az adás arról, hogy a 

vakok közlekedését már távirányító is segíti;  

 Zebra 2017.10.25. és Útravaló 2017.10.31. A vakvezető kutyával a forgalomban való 

közlekedésről tájékoztattak (Duna World); 

 Útravaló 2017.11.21. Az adás egy része azzal foglalkozott, hogy kiemelten oda kell figyelni 

a nyugdíjas korúakra, hiszen az ő közlekedésük számtalan veszélyt rejt. 

 Szombat délután 2017.01.07. A Szentendrei Skanzen társadalmi felelősségvállalását 

hangsúlyozva kiemelte, hogy számos programot szerveznek fogyatékkal élőknek; 

 Szombat délután 2017.06.24. Hírt adott az Egerben megrendezett Speciális Művészeti 

Fesztiválról, amely több mint 800 sérült alkotó műveit mutatta be; 

 180 perc 2017.03.21. Az Ökumenikus Segélyszervezet afganisztáni akciója; 

 180 perc 2017.04.21. Gyermekszegénység, közétkeztetés; 

Szombat reggel 2017.04.24. Idén is több száz ukrán gyermek nyaralhat Magyarországon; 

 180 perc 2017.05.06. Szemüvegeket vitt Ugandába a Magyar Afrika Társaság; 

 Szombat reggel 2017.05.15. A családok nemzetközi napja; Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz 

országgyűlési képviselője a kormány családpolitikai intézkedéseinek áttekintésében 

nyújtott segítséget; 

 Szombat reggel 2017.05.23. A lelki elsősegély szolgálat a nap 24 órájában várja a bajba jutott 

emberek hívását; 

 180 perc 2017.06.15. A véradók világnapjának alkalmából a hazai vérellátásról nyújtott 

tájékoztatást a műsor;  

 180 perc 2017.09.26. Jótékonysági gála Magyarföld Fatemplomának orgonájáért a Nemzeti 

Színházban; 

 180 perc 2017.10.09. Beszélgetés Heltai Péter utazó nagykövettel a keleti keresztények 

megsegítése akció kapcsán; 

180 perc 2017.09.30. Irakban dolgozó magyar régész a keresztényüldözésről; 

 180 perc 2017.04.20. Online tanácsadó oldalt indít az Ökumenikus Segélyszervezet a 

kapcsolati erőszak áldozatai számára. A stúdióban Senkár Éva pszichológus, a 

segélyszervezet munkatársa; 

 Szombat reggel 2017. 05.01. A Sétálj, ha mersz elnevezésű túra vakokkal és gyengénlátókkal 

Szegeden. 

 

További példák bőségesen találhatók a Beszámoló főszerkesztőségi fejezeteiben.  

h) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és 

anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk 

lehetővé tétele 

 

Az MTI kulturális szerkesztősége a tudósítói hálózat tagjainak bevonásával folyamatosan hírt adott a 

szórványban és diaszpórában élő magyarság kulturális rendezvényeiről. Számos hír született a 

magyar nyelvű társulatok bemutatóiról, a magyarországi színházi társulatok vendégjátékairól a 

magyarlakta területeken, a legfrissebb magyar filmek bemutatóiról a határon túli közösségek 

körében. Ugyancsak rendre hírt adott a szerkesztőség a külhoni magyarságot érintő 

könyvbemutatókról, kiállításokról, műemlék-felújításokról, zenei fesztiválokról, családi és 
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gasztronómiai programokról. Hírt adott a szerkesztőség a népi kultúra megőrzését célzó Csoóri 

Sándor Programról is. Számos fotó készült a doroszlói szentkúti búcsúról, a Durindó és a 

Gyöngyösbokréta fesztiválról a vajdasági Bácskossuthfalván. A közmédia erdélyi fotóriportere 

bemutatta a csobotfalvi és a székelyföldi hagyományőrző betlehemezőket, de képei bepillantást 

engedtek a hegyi pásztorok életébe is. 

Kiváló példa a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálatára és ennek bemutatására 

vállalkozó Hajnal-táj, a Kárpát-medence vidékmagazinja. Szinte minden adás konkrét példákkal 

számolt be erről a misszióról (pl. dédszüleik hagyatékát ápolva tették élő tájházzá az 

ipolyszalkaiak egy faluközponti régi tornácos házukat).  

A Gasztroangyal drávaszögi epizódja a horvátországi magyar családok ünnepeiről, családi 

vállalkozásairól szólt november 18-án. 

A hely Ady Endre és Nagyvárad ambivalens kapcsolatát elevenítette fel érdekes helyszíni 

riportjában (Kossuth Rádió 04.07.). A Napközben beszámolt az online Kodály versenyről hazai és 

külhoni magyarok számára (Kossuth 09.08.). 

A Történet hangszerelve májusi adásában Benedek Árpád nagyváradi zenepedagógussal és 

közösségszervezővel, júniusban pedig Lászlófy Pál István csíkszeredai tanárral készültek 

tanulságos interjúk (Kossuth 05.27. és 06.03.). 

A Hajnal-táj is számos műsorblokkban foglalkozott folyamatosan a határon túli magyarság 

legfontosabb kulturális és közéleti eseményeivel: pl. közadakozásból restaurálják 

Tornaszentandrás országzászlaját (03.08.); Bakator Szövetség alakult az erdélyi Bihardiószegen, 

(06.07.); második alkalommal rendezték meg külhonban a Muzsikál az erdő című rendezvényt a 

Nagyvárad közeli „Csodabogyós erdőben” (Kossuth 10.08). 

A Határok nélkül című, a nemzeti főadón naponta jelentkező nemzetpolitikai rádióműsor a 

külhoni magyarság mindennapi életét, politikai és kulturális küzdelmeit, kezdeményezéseit, 

eredményeit mutatja be és követi nyomon naprakészen. A közmédia kitelepüléssel és tematikus 

műsorral jelentkezett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemről, erősítve ezzel a külhoni 

nemzettársaink anyaországi kapcsolattartását. A Határok nélkül negyedszázada közvetít fontos 

információkat a külhoni magyarságnak és a határon túli magyarokért felelősséget vállaló hazai 

hallgatóknak. A színvonalasan szerkesztett műsort nagy tapasztalattal rendelkező, a 

közszolgálatiság és a magyarság sorsa iránt elkötelezett szerkesztők készítik. A nemzeti identitás 

megerősítésének egyik hatékony eszköze a nyári szabadegyetemek megszervezése. Az V. Martosi 

Szabadegyetemről és a 25. Kárpátaljai Szabadegyetemről, valamint a Kishegyesi Szabadegyetemről 

egyaránt informatív anyag készült. Július 15-én tematikus adást állítottak össze a Kárpát-medence 

nyári táborairól, valamint a Bálványosi Szabadegyetemről. Az anyaország programjait is 

feldolgozta a műsor, ezek sorában az Egri összetartás-konferencia, a szórvány helyzetét világította 

meg. 

További példák a Beszámoló Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőség által írt fejezetében. 

i) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi, kulturális fejlődését, érdeklődését szolgáló, 

ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló 

ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok készítése és közzététele 
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A gyermekvédelem témáját is megkülönböztetett figyelemmel kíséri az MTI. A kormány egyik 

legnagyobb, 2020-ig tartó projektje jelenleg a gyermekvédelmi intézményekben élő gyerekek 

elhelyezése kisebb, családiasabb otthonokban. A kiváltási folyamatról folyamatosan tudósítanak 

az újságírók. A Belpolitikai Szerkesztőség minden alkalommal ismerteti a gyermekszegénység 

visszaszorítását célzó programokat is: integrált térségi gyermekesély programok, tanodák, 

kedvezményes, illetve ingyenes gyermekétkeztetés. 

Mind a Híradó, mind a hírháttér műsorok többször felhívták a figyelmet az olyan aktuális, 

gyermekek védelmét célzó témákra, mint a kiskorúakat fenyegető internetes zaklatás, különféle 

visszaélések veszélye, például az adatlopás. A Híradó tudósításai természetesen foglalkoztak nehéz 

körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése és felzárkóztatása érdekében 

indított kezdeményezésekkel.   

 

A rádióban a Napközben szolgáltató magazin október 25-én az E-tanoda Programról, a hátrányos 

helyzetű gyerekek felzárkóztatásáról szólt. A Vendég a háznál készítői szeptember 21-én egy 

korábban már bemutatott, mélyszegénységben élő családhoz látogattak vissza, akik beszámoltak 

róla, hogy jutottak a műsornak is köszönhetően új házhoz, amiben már vezetékes ivóvíz és 

fürdőszoba is van. 

Az M4 Sport több magazinműsorral hívja fel rá a figyelmet, hogy mennyire fontos a fiatalok testi-

lelki fejlődése, amelyhez a sport is hozzájárulhat. A közmédia tematikus csatornáján kimondottan 

fiatalokkal foglalkozó, fiatalok számára készült magazinokat lehet látni. Ezek a Jövünk (utánpótlás-

magazin), az UP (kézilabda utánpótlás-magazin), illetve a kisBajnok, amely szeptembertől nem 

csak az M4-en, hanem a Duna TV-n is műsorra került. Ezen adások mindegyikében beszámolnak 

a fiatalok eredményeiről, bemutatnak egy-egy fiatal tehetséget, vagy sikeres utánpótlás-klubot, 

illetve bemutatják azokat a sikeres felnőtt sportolókat, szakembereket, akik példaképek lehetnek, 

illetve azok is, nem csak a sportszerető fiatalok számára.  

További példák a Beszámoló főszerkesztőségi fejezeteiben.  

j) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, új tudományos eredmények bemutatása 

Az MTI kulturális szerkesztősége folyamatosan figyelemmel kísérte a tudományos világ híreit, heti 

szinten számos új eredményt mutatott be. Kiemelten odafigyelt a Magyarországon tevékenykedő 

vagy külföldi kutatási centrumokban dolgozó, magyar érdekeltségű csoportok eredményeire. Sok 

hírhez szólaltatott meg szakértőt, hogy a száraz tudományos eredményeket közérthetővé, 

könnyebben befogadhatóvá tegye. Hírt adott a hazai és külföldi tudományos elismerésekről 

(Széchenyi-díjak, Nobel-díjak), s a hírügynökség fotóriporterei többnyire otthonaikban keresték 

fel az idei Kossuth- és Széchenyi-díjjal kitüntetett kiválóságokat, valamint a tudomány Prima 

Primissima Díjjal kitüntetettjeit. 

Az M5 csatornán a tudományos és ismeretterjesztő tartalmak jelentős fórumai a Mindenki 

Akadémiája, a Tudós Társaság – Tudomány Minden Napra és a Novum című műsorok. A műsorokban 

a magyar tudományos élet szenzációi, eredményei, újdonságai kapnak teret. A 

történelemtudománnyal és az irodalommal a Rejtélyes XX. század valamint a Tőkéczki és Takaró 

sorozatok foglalkoznak. Természeti kincseinket, hagyományainkat célzottan a Hazajáró, a Szerelmes 

Földrajz és a Felsős műsorai jelenítik meg az M5-ön és a Duna TV-n. A diákok oktatására, 
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ismereteik tananyag szerinti bővítésére a Felsős, a Szólalj meg, valamint az Érettségi című műsorok 

vállalkoznak. A Mindenki Akadémiája sorozatában az előadók saját tudományos munkájuk 

eredményeit ismertetik. Például: Dr. Nagy Károly: Szuperbaktériumok, 2017.06.14.; Furka Mikó: A 

mikrosebészet csodálatos világa, 2017.06.30.; Frei Zsolt: A gravitációs hullámok felfedezése, 2017.09.05.; 

Kozmann György: A stroke- és a szívmegállás rizikószűrése, 2017.03.13. A Tudomány Minden Napra és a 

Novum pedig a tudományos élet legfrissebb híreire reagál – riportok formájában, közérthető 

módon bemutatva a felfedezést. Tudós Társaság: Rákkutatás – ELTE MTA 2017.01.31.; 

Tumorkutatás – Leukémia, 2017.02.20.; Gondolattal irányítható okosszemüveg 2017.04.07.; Novum: 

Cryobiopszia – gyorsabb, biztonságosabb hörgőtükrözés 2017.07.16.; Gábor Dénes-díjasok 2017.01.22.; 

Innovációs Nagydíj 2017.04.30. 

A Kossuth Rádió Szonda c. hetente jelentkező tudományos műsora, valamint a Tér-idő c. 

hétköznapokon jelentkező magazinja folyamatos jelenlétet biztosít a magyar és a nemzetközi 

tudomány új és jelentős felfedezéseinek, eredményeinek bemutatására. Zöld-tematikájú a szintén 

ismeretterjesztő Oxigén c. műsor, ami hírmagazin formában foglalkozik a fenntartható fejlődés 

kérdéskörével. Részben ismeretterjesztőnek tekinthető a Bartók adó szeptemberben elindított 

Cine-java c. filmzenei műsora is, amiben a zenén kívül hetente meg lehet ismerkedni egy-egy 

zeneszerzővel és világával, bepillantást nyerve a filmtörténet, filmkészítés különféle aspektusaiba. 

Szintén van egy erős ismeretterjesztő funkciója a Bartók hétköznap délben hallható Népzene 

sorozatának, mivel a magyar, a külföldi népzenén kívül a világzenével, a népi hagyományokkal és 

kapcsolódó jelenségekkel is foglalkoznak a készítők. A gyermekek számára ismeretterjesztő 

műsorok a Bartók adón a zenei matinék, amikben a hangszerek, a zeneszerzők és a zenei 

történetek világával ismerkedhetnek. 

A Vasárnapi újság, a Kossuth Rádió idén 30 éves magazinja szeptember 24-én a Márton Áron 

Szakkollégium tudományos diákköri modelljéről szólt, amely a fiatal kutatók szülőföldjükön 

maradását szolgálja a Kárpát-medencében. A Napközben megtévesztő tévés jósműsorokról adott 

leleplező körképet (Kossuth Rádió 01.30.), szeptember 8-ai adása pedig Online Kodály verseny hazai 

és külhoni magyarok számára címmel segítette elő a széleskörű ismeretterjesztést. Az újonnan indult 

Nagyítás 2017. október 15-én egy nagyon fontos innovációról számolt be: a 3D modellezésről 

(Kossuth Rádió). 

k) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a 

közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése 

Az egészségügy területéről beszámolva az MTI több száz hírt adott az új tudományos-szakmai 

eredményekről éppúgy, mint az ágazat költségvetésének alakulásáról, az országos járványok 

kezeléséről és következményeiről, valamint az infrastrukturális fejlesztési programokról, és az 

ahhoz kapcsolódó politikai vitáról. 

Az MTI kulturális szerkesztősége tudományos eredményekkel is alátámasztva népszerűsítette az 

egészséges életmódot, számos hírt közölt az egészséges táplálkozással, betegségmegelőzéssel 

kapcsolatos témákról. Emellett a környezet-, a természet- és az állatvédelem kérdését is kiemelten 

kezelte. Rendszeresen beszámolt a Magyar Madártani Egyesület, a Természetvédelmi Világalap 

(WWF), a különböző hazai és nemzetközi állat- és természetvédő egyesületek munkájáról és 

figyelemmel kísérte Az év emlőse a mogyorós pele elnevezésű programsorozat állomásait. 
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A közéleti terület rádiós és televíziós műsorai ebben a témában igen gazdag kínálattal 

rendelkeznek, ahogy az alábbi kiragadott példák is mutatják: 

 Hajnal-táj 2017.02. 02. Szabolcsi biogazdák mindennapjai;  

 Gasztroangyal 2017.10.21. Adás a vegyszermentes biogazdálkodás élettani előnyeiről; 

 Család-barát 2017.05.10. Madarak és fák napja;  

 Család-barát 2017.11.14. A diabétesz világnapja, a cukorbetegség tünetei és annak kezelése; 

 Család-barát 2017.11.16. „Ne gyújts rá világnap”; 

 Család-barát 2017.11.08. A prosztatarák tünetei, gyógyítása, illetve a prosztataszűrés 

jelentősége; 

 Család-barát 2017.10.18. Október a látás hónapja; 

 Család-barát 2017. 10.11. Elhízás elleni világnap, beszélgetés a testsúlyzavarról; 

 Család-barát 2017.09.21. Az Alzheimer világnapja; beszélgetés a betegségről szakértőkkel; 

 Család-barát 2017.09.08. Gyermekkori szemproblémák; 

 Család-barát 2017.10.11. A hortobágyi daruvonulás, több ezer madár lepi el a térséget;   

 Család-barát 2017.10.4. Az állatok világnapja alkalmából látogatás a Fővárosi Állat és 

Növénykertbe és a Nyíregyházi Állatkertbe; a hazai állatvédelem helyzete; 

 Balatoni nyár 2017.08.22. Öntsük a pohárba! – beszélgetés a Balaton vizének tisztaságáról; 

 Balatoni nyár 2017.07.31. A balatoni halak napja; 

 Család-barát 2017.08.31. Szeptemberben az oktatás kezdetének és befejezésének 

időszakában rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést; 

 Család-barát 2017.06.13. Elindult a motoros szezon; biztonságban motoron; 

 Balatoni nyár 2017.08. 12. Kutyás vízi-biztonság, mentőkutyák; 

 Napközben 2017.05.18. Vastagbélszűrés, szűrővizsgálatok fontossága (Kossuth Rádió); 

 Napközben 2017.07.17. Gyerek logopédiai szűrés (Kossuth Rádió); 

 Közelről 2017.06.12. Tudomány és szabadidősport (Kossuth Rádió); 

 Trendidők 2017.03.01. Zero waste megoldások (Kossuth Rádió); 

 Trendidők 2017.03.06. Környezetbarát evőeszközök (Kossuth Rádió); 

 Vasárnapi újság 2017.09.24. Riport a délvidéki Török Árpáddal, aki családjával már 2 

évtizede készít bio-lekvárokat, szörpöket; 

 Időt kérek! 2017.09.09. Egy ökológus, egy gazdaság- és közösségfejlesztő, valamint az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tanügyi igazgatója beszélgetett arról, hogy 

szankciókkal védhető-e a környezet, alakítható-e a környezettudatos magatartás.  

 

A közlekedésbiztonság tematika gyakorlatilag a Zebra, az Útravaló és az Egy perc 1 élet összes 

adásában hangsúlyosan van jelen; néhány kiemelt példa: 

 Egy perc 1 élet 2017.03.27. Motorosok védőfelszerelései; 

 Zebra 2017.09.27. Elsősegélynyújtás tanítása felnőtteknek és gyerekeknek; 

 Útravaló 2017.03.14. Biztonsági babahordozók; 

 Útravaló 2017.03.28. Az Élet Úton Program ismertetése, ami kiskortól egészen az idős 

korosztályig foglalkozik a biztonságos közlekedésre neveléssel; 

 Útravaló 2017.05.23. A közlekedési kultúra napja a Művészetek Palotájából; 

 Útravaló 2017.05.30. Egy program, ami ingyenesen biztosított vezetéstechnikai tréninget a 

fiataloknak; 
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 Útravaló 2017.06.20. Biztonságos Óvoda Kupa mintaprojekt, melynek célja, hogy a 

gyermekek, mire iskolába kerülnek, már elsajátítsák a KRESZ alapjait. 

 Útravaló 2017.11.07. A Látni és látszani balesetmegelőzési kampányról; 

 Szombat délután 2017.04.22. A Föld napja alkalmából rendezett bringás felvonulás; 

 Szombat délután 2017.03.04. A Hont-Parassapuszta közt zajló békamentési akcióra hívta fel 

a figyelmet, ahová önkénteseket vártak a békák közúton való időszakos átjutásának 

segítésére; 

 Szombat délután 2017.04.22. Hévíz, mint az ország legjelentősebb gyógyfürdője és 

turisztikai központja; 

 Szombat reggel 2017.09.23 Reformáció 500. – 500 kilométeres futás Kárpátalja irányába; a 

kezdeményezésben részt vesz a műsor egyik szerkesztője is; 

 180 perc 2017.01.23. Gyásznap a veronai buszbaleset kapcsán – megemlékezés;  

 180 perc 2017.04.20. A Székesfehérvári Egyházmegye természetvédelmi programot 

indított, „Együtt lélegezni a világgal” címmel; 

 180 perc 2017.04.11. Új turistaút a Zselicben; 

 180 perc 2017.04.21. Megjelent az a pályázat, ami a családi házak energetikai 

korszerűsítését célozza meg 0%-os hitellel. 

 

Az M4 Sporton látható magazinműsorok közül kimondottan a k pontban megfogalmazott 

témákkal foglalkozik a hetente jelentkező szabadidő magazin, a Pecatúra horgászmagazin, illetve a 

havonta egyszer képernyőre kerülő Kerékpártúra magazin is.  

Az általában az autósport történéseivel foglalkozó heti Hungaroring magazinban 2017-ben látható 

volt egy 10 részes betét-sorozat a Szavamat adom… a közlekedésbiztonságért címmel. Ezekben az 

epizódokban egy-egy közismert személy (színész, rádiós, műsorvezető, zenész, sportoló stb.) 

mondta el, hogy ő mire figyel vezetés közben, mit tart szem előtt, amikor a volán mögé ül, esetleg 

milyen bajba került, amikor nem tartotta be a közlekedésbiztonsági szabályokat, miért kell a téli 

gumi, miért fontos ismerni és alkalmazni a KRESZ-szabályokat stb. Tökéletes ismeretterjesztő 

volt az adott témában. A Hungaroring magazinban ezen kívül többször is szerepel tanpályán 

készült anyag, illetve beszámoló a közlekedésbiztonságot oktató KRESZ Faktor-kampányról. 

l) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, 

kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása 

 

Változatlanul nagyon fontos szerepet játszik az MTI összteljesítményében a megyei tudósítói 

hálózat, amelynek tagjai kiterjedt kapcsolatrendszerüknek köszönhetően minden érdemi helyi 

ügyről értesülnek, azokról haladéktalanul tudósítanak. 

Az MTI 2017-ben is szorosan figyelemmel követte a Magyarországgal szomszédos országok – és 

ennek sorában kiemelten a külhoni magyarság – társadalmi életét, s az ehhez szorosan kötődő 

gazdasági, kulturális eseményeket. A legnépesebb határon túli magyar közösséget, a romániait 

illetően beszámolt többek között a magyar nyelvű oktatásért, a székelyföldi autonómiáért vívott 

küzdelméről, magyarországi közéleti szereplők – köztük közjogi méltóságok – romániai 

látogatásairól, a helyi magyar pártok legfontosabb eseményeiről, az őshonos nemzeti kisebbségek 

európai uniós jogvédelmének megteremtését célzó Minority Safepack kezdeményezés 
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aláírásgyűjtésének megkezdéséről, a magyar kormány gazdaságfejlesztő programjainak Erdélyre 

történő kiterjesztéséről. 

A hírügynökség számtalan anyaga érintette azt, hogy 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások 

éve volt. Emellett elindult az idén is a diaszpóra és a szórványmagyarság identitását erősítő Kőrösi 

Csoma Sándor-, illetve Petőfi Sándor Program és a Rákóczi Szövetség is meghirdette a magyar 

iskolaválasztást célzó programját, valamint a diákutaztatási programjait. Beszámolt az MTI a nyári 

szabadegyetemekről is, amelyeket Tusnádfürdő mellett a Vajdaságban, Kárpátalján és a 

Felvidéken is megtartottak. Hírt adott a hírügynökség a környező országokban az önkormányzati, 

országgyűlési választások értékeléséről, illetve az azokra való felkészülésről.  

A határon átnyúlói gazdasági együttműködések, kezdeményezések, beruházások a gazdasági 

szerkesztőség kiadásának szerves részét alkotják évről évre. Az anyagok tematikájuk alapján a 

teljes gazdasági vertikumot lefedik. Néhány példa: idén is született hír arról, hogy megkezdődik 

novemberben a fiatal vállalkozók hete, amelynek fő témája, hogy miként lehet segíteni a 18-40 éves 

korosztályt abban, hogy vállalkozóvá váljon, és ha vállalkozik, milyen módon lehet sikeres. Az 

ötnapos rendezvényen ott voltak a határon túli magyar fiatal vállalkozói szövetségek vezetői is, 

azt járták körbe együtt, hogy a Kárpát-medencében milyen lehetőségei vannak egy fiatal 

vállalkozónak. 

Az M1 hírcsatorna indulása óta kiemelten támogatja a fiatal tehetségeket. Adásaiban többek közt 

bemutatta, ahogy egy csíkszeredai fejlesztő képfelismerő szofvert telepít egy mini repülőgépbe. 

Találmánya a közismert drónokhoz hasonlít, de annál sokkal többet tud: például a levegőből is 

felismeri az emberi arcot. A műszer a jövőben az eltűntek megtalálásához nyújthat nagy 

segítséget. A Híradó stábja ott járt Magyarország egyik legnagyobb ipari kiállításán is, ahol több 

mint négyszázan mutatták be legújabb fejlesztéseiket. Az M1 tudósítója ott volt Kecskeméten is, 

amikor egyetemisták egy együléses, saját fejlesztésű Forma 1-es versenyautót építettek meg. 

Emellett a Minden tudás című ismeretterjesztő magazin hetente jelentkezik a legújabb tudományos 

kutatásokkal és a legsikeresebb innovatív találmányokkal. 

 

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató 

versenyt a 2017/2018-tanévre; az idén 27. alkalommal kiírt versenyre műszaki és 

természettudományos témával középiskolások pályázhatnak egyénileg vagy kétfős csapatban, és 

indulhatnak határon túli magyar fiatalok is.  

Az idei legnagyobb agrárseregszemlén, az OMÉK-on a mintegy ezer kiállító között 122 határon 

túli termelő is bemutatkozott. Ötödik alkalommal rendezték meg idén a PénzSztár versenyt, 

amire magyarországi és határon túli magyar középiskolákból jelentkezhettek 4 fős csapatok. 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének támogatására nyílt pályázatot hirdetett 223 millió forint keretösszeggel; a 

települési, tájegységi értéktárak létrehozására helyi értéktárat még nem működtető magyarországi 

és határon túli települések pályázhatnak, amelyek 300 ezer és 500 ezer forint közötti összeget 

nyerhetnek el. 
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Erdélyben folytatódott a Magyar Nemzeti Kereskedőház tréningsorozata; az MNKH 

exportakadémiáján, Gyergyószentmiklóson egyebek mellett a faiparról és erdőgazdálkodásról, és 

az ezekben rejlő üzleti lehetőségekről kapott átfogó tájékoztatást mintegy 50 helyi magyar 

vállalkozó.  

A Kárpát-medence fiatal magyar borászai közötti tapasztalatcserét, a szakmai ismeretek bővítését, 

az exportcélú összefogást és a közös, piacképes árualapok kialakítását segíti a kétnapos Pannon 

Vinersitas Szabadegyetem, amelyet első alkalommal rendez meg a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

(MNKH) a Junibor Fiatal Borászok Egyesületének szakmai támogatásával.   

Több határon túli intézmény is csatlakozott a Szakmák éjszakája rendezvénysorozathoz. 

Félmilliárd forint gazdaságfejlesztési forrást biztosít Magyarország a muravidéki magyar 

vállalkozásoknak 2017-ben. 

 

A közmédia egyik legnézettebb műsora, a Gasztroangyal egész éves tematikája a fenti elvárásnak 

tesz eleget: minden adása egy-egy izgalmas gasztrokulturális kalandozás a Kárpát-medencében 

helyszíni riportokkal, számos érdekes helytörténeti adattal. A 180 perc a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve programmal kapcsolódott a témához. (Kossuth Rádió 03.21.) 

 

m) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek 

kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára 

Az M1 aktuális hírcsatorna indulásának második évfordulóján, március 15-én este jelentkezett 

első alkalommal a V4 tagországok aktuális eseményeit, érdekességeit bemutató napi tematikus 

híradó. A V4 Híradó naponta kétszer kerül élő adásba este 21:25-kor és a déli Híradót követően 

12:50-kor. 

Az M1 hírcsatorna külön figyelmet fordít arra, hogy az országot érintő fontos politikai, gazdasági 

és kulturális események világnyelven is elérhetőek legyenek a nemzetközi közönség számára. Az 

M1 csatorna műsorán szereplő nem magyar nyelvű hírműsorok: 23:20-tól Hungary Reports – angol 

nyelvű hírek; 23:33-tól Nachrichten aus Ungarn – német nyelvű hírek; 23:40-től Новости из Венгрии – 

orosz nyelvű hírek; 23:50-től 匈牙利新闻联播 – kínai nyelvű hírek. 

A megújult magyar közmédia egyik fontos célja, hogy megbízható alapokra helyezze és 

megszilárdítsa a tengeren túl élő magyar közösségek és az anyaország kapcsolatát. Az Észak-

Amerika, Latin-Amerika és Ausztrália területén élő nézők a magyar közszolgálati televíziós 

csatornák műsorainak legjavából kapnak széles, minőségi válogatást, 2012. január 1-től 

folyamatosan a Duna World csatornán. A csatorna a magyar nyelvű közszolgálati televíziók 

legnépszerűbb műsorszámait, tájékoztató, híradó jellegű, szórakoztató és kulturális műsorait 

juttatja el a távoli kontinenseken élő magyar közösségekhez és családokhoz, és mindazokhoz, akik 

a magyar kultúra iránt érdeklődnek.  

A Külhoni és Nemzetségi Főszerkesztőség rádiós és televíziós műsorai a többségi társadalom számára is 

releváns, aktuális tartalmakkal szolgálják a közszolgálati médiaszolgáltatás céljait, segítve ezzel az 

érzékenyítést, egymás jobb megértését és megismerését. A Kossuth Rádióban és a Nemzetiségi 

Rádióban elhangzó nemzetiségi és külhoni adások mindegyike kiegyensúlyozottan jeleníti meg a 

hazánkban élő kisebbségek és nemzetiségek életét, kultúráját, hagyományait. A Nemzetiségi 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nachrichten_aus_Ungarn
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csatornán a hazai 13 nemzetiség a nap 24 órájában megtalálja a saját anyanyelvén, nemzetiségi 

szerkesztők által készített műsorokat, a Kossuth Rádió Jelenlét című roma ikerműsora pedig a 

célcsoportot és a többségi társadalmat egyformán érdeklő közéleti és kulturális témák 

feldolgozásával szolgálja a cigányság integrációját, felzárkóztatását. Az Egy hazában című egy órás 

vasárnapi magazinműsor a 13 hazai nemzetiség számára nyújt átfogó tájékozódási lehetőséget 

igényesen szerkesztett, színes magazin formájában. A Duna és a Duna World televíziós 

csatornákon 14 adás mutatja be a nemzetiségek kulturális, történelmi, zenei, művelődéstörténeti, 

tudományos, gasztronómiai, etnográfiai hagyományainak gazdagságát, sokszínűségét. 

A Család-barát hétvége június 4-én egy teljes adást szentelt a különleges magyar hungarikumoknak, 

mint az operett, a Kodály-módszer, a halászlé, a tokaji, a herendi porcelánfestés vagy a magyar 

népi hímzés. A Gasztroangyal március 18-ai adása a magyarországi nemzetiségi és nálunk fellelhető 

európai gasztronómiával foglalkozott, február 25-én pedig a mai csángó magyar konyhát mutatta 

be, a sorozattól megszokott magas színvonalú, közérthető, szemléletes stílusban.  

A nemzeti közszolgálati televíziós társaságok közötti együttműködés eredménye az Alpok-Duna-

Adria adása, amelyet valamennyi ország azonos tartalommal, de saját nyelvén készít el, és az 

összeállításokat a résztvevők kéthetenként sugározzák. A műsor az elmúlt 34 évben több mint 

3000  riportban  mutatta be a közép-európai régiók sokszínűségét és kulturális gazdagságát. A 

magyar és a nemzetiségi kultúrát bemutató adások a Duna World csatorna segítségével az egész 

világon elérhetőek. A közmédia Médiaklikk nevű internetes portálja segítségével a magyar és a 

nemzetiségi kultúrát bemutató műsorok szintén nyomon követhetőek a világ bármely pontjáról.  

Az őszi szabadkai zsidó kulturális fesztiválról és a kolozsvári zsidó fesztiválról készült 

összeállítások példamutatóak, ezek a rendezvények hagyományt teremtenek. A Határok nélkül 

című rádióműsor A Külhoni Magyarságért-díj kitüntetettjei sorozatában az erdélyi és a felvidéki 

díjazottak is megszólaltak.  

n) az egyes eltérő vélemények ismertetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták 

lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való 

hozzájárulás 

Tekintettel arra, hogy az MTI munkáját a közszolgálatiság határozza meg, amelynek az intézmény 

kézikönyve szerint a legfőbb jellemzője a tárgyilagosság, a kiegyensúlyozottság, a tényszerűség és 

a pártatlanság, a politikai álláspontok közvetítésében a szerkesztőség a képviseleti demokrácia 

szabályait követve, elsősorban a parlamenti választásokon elért eredmények alapján súlyoz. 

Eszerint az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok nagyobb súlyt kapnak a hírkiadásban, 

őket követik a parlamenti képviselőcsoporttal nem, de képviselettel bíró pártok. Az állami 

szervek, más szervezetek és természetes személyek közérdekű, a nyilvánosság számára 

jelentőséggel bíró közleményeinek a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz történő továbbítása 

céljából az OS is rendelkezésre áll – ami nem zárja ki, hogy a közlendő nem kerül be az MTI 

hírfolyamába. 

Az MTI nagy figyelmet fordít arra, hogy a nemzet egészét, illetve nagyobb részét érintő fontos 

vitákról részletesen beszámoljon, ismertesse a vitatkozó felek álláspontját. Így nagy teret kaptak a 

magyar kormány és az Európai Unió intézményei közötti nézeteltérések (kötelezettségszegési 
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eljárások), de a Paks II. kapcsán kialakult hazai és nemzetközi vita is. A migráció kapcsán 

Magyarországon és a nemzetközi porondon zajló ütközések bemutatása is nagy teret kapott. 

Fontos társadalmi kérdéssel, a lombikbébiprogram körül kialakult vitával foglalkozott a 

Napközben szeptemberi adása (Kossuth Rádió 09.27.). A XX. századi történelem november 21-ei 

adásában az Ügynöksorsok című könyv alapján készült tényfeltáró beszélgetés az állambiztonsági 

szervek munkájáról (Kossuth Rádió). 

o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele; a 

közszolgálati médiaszolgáltatónak törekednie kell arra, hogy az adott témákhoz 

kapcsolódóan bemutassa a lehetséges, többféle értékrend alapján való megközelítést, 

értékelést 

Az Ütköző, a déli és az esti Krónika után jelentkező műsor az egyes eltérő vélemények 

ismertetésére, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatására, a megbízható tájékoztatáson 

alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulásra jó példa. Olyan témákkal foglalkozott, 

mint az adózással kapcsolatos változások; az IMF és az EU vitája a Görögországnak nyújtandó 

hitel kezeléséről; a Nemzeti Konzultáció 5 kérdése, amit az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 

megkezdésekor jelentett be a miniszterelnök; a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása; a 

bírósági végrehajtási törvény szigorítása. Nyomon követte a műsor az uniós és a magyar vezetők 

és pártok hozzáállását a migrációhoz, valamint a német, a francia és a magyar koalíciós 

tárgyalásokat éppúgy, mint a német-francia, a német-török és az amerikai-orosz viszony 

alakulását. Beszámolt az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér elindulásának tapasztalatairól, 

valamint arról, hogy meghosszabbították a kilakoltatási moratórium határidejét. Ez utóbbi 

műsorban nagyon hasznos tanácsokat is kaptak az érintettek ahhoz, hogy hogyan rendezzék 

tartozásaikat.  

 

Az arculatában és nevében is női talkshow-ként aposztrofált Ridikül témáit tekintve a közmédia 

egyik legszínesebb és legszélesebb skálán mozgó műsora. Nem véletlen, hogy az élet általános 

kérdéseit boncolgatva (szerelem, gyereknevelés, születés, halál, család, stb.) rendszeresen 

foglalkozik a kiemelt közszolgálati tartalmakkal. A műsor a csatorna egyik zászlóshajója, amely a 

könnyed köntösben fajsúlyos tartalmakat is képes eljuttatni a nézőkhöz, teljesítve ezzel a 

közszolgálati szórakoztatás legfontosabb küldetését. 

A Duna TV naponta jelentkező közéleti magazinja, a Család-barát a család minden tagját érdeklő 

hétköznapi témákat dolgoz fel, hasznos információkat nyújtva ezekről. Kiemelten foglalkozik a 

műsor a családok testi-lelki egészségével, a nagyszülők-szülők-gyerekek kapcsolatával, a 

házassággal, a gyerekek nevelésével, védelmével. Március 21-én például kifejezetten a gyerekek 

körül forgott az egész adás mesével, bábozással, húsvéti nyúl varrásával és sok-sok praktikus 

ünnepi ötlettel. Míg a hétköznapi adások számos hasznos tanáccsal szolgálnak a családok 

mindennapi életviteléhez, addig a hétvégi adások egy-egy népszerű család bemutatásán keresztül 

emelik ki a család összetartó erejét, fontosságát, az ünnepek jelentőségét. November 18-án a 

műsor vendége volt az ötgyermekes Vámos család, amikor az is kiderült, hogyan tudja egy 

dolgozó anyuka összeegyeztetni a munkát, a családi teendők ellátását, a karitatív feladatokat és a 

mindennapi testedzést. A család, a gyerekek, a házasság fontossága hangsúlyozottan jelenik meg a 

házasság hete elnevezésű tematikus héten, melynek lezárásaként február 18-án nagy sikerű Család-
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barát esküvőt rendeztek a műsor készítői. Ezeken túl gyakran közreműködnek kisebbségeket és 

nemzetiségeket képviselő és fogyatékkal élő szereplők is a magazinban. Május 21-én a műsor 

csatlakozott a nemzetiségi kultúrák napja eseményhez. A hagyományok őrzése szintén célja a 

műsornak, erre volt – a sok közül – kiemelkedő példa június 5-én a pünkösdhétfői remek 

tematikus összeállítás, valamint május 13-án, a táncház napján a kezdetek felelevenítése, a népzene 

és néptánc kiválóságainak segítségével.  Október 9-én a nézők egy többgenerációs debreceni 

családot láthattak, ahol a család apraja-nagyja néptáncos.  

A társadalom különböző rétegeinek problémáival rendszeresen foglalkozik a Napközben rádiós 

közéleti magazin; többek között a sokakat sértő, egyúttal sokakat védő balatoni zajvédő falról 

szóló vitával. Mivel élő adásról van szó, közvetlenül is bevonhatóak a hallgatók a 

véleményformálásba (Kossuth Rádió 10.04.). 

p) színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása; a 

közszolgálati médiaszolgáltató feladata a szórakoztató műsorokban is az igényesség 

fenntartása, a műfaji hagyományok ápolása és továbbadása, új irányok és formák 

keresésének és a szakmai-művészi megújulásnak az elősegítése 

A Szórakoztató Főszerkesztőség műsorai a velük szemben támasztott nézői és közszolgálati elvárások 

mellett is képesek megvalósítani a küldetésüket. A formátumok az aktuális televíziós trendek 

alapján kerülnek kiválasztásra, ellenben a közszolgálati küldetéstudat alapján kerülnek 

megvalósításra. Így a kereskedelmi csatornákon futó formátumok a közmédián minden esetben 

szofisztikáltabb tartalommal, igényesebb tartalmi kivitelben jelennek meg. A közmédia zenei 

tehetségkutatója, a Virtuózok fiatal, képzett hangszeres előadókat mutat be, míg A Dal című 

műsor a tehetségkutatók vizuális világát idézve vonultatja fel az Eurovíziós fesztiválra nevező 

magyar dalokat, és ide sorolható a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató show is. A Ridikül 

című napi talkshow igényes közéleti témákat jár körbe népszerű, ismert vagy kevésbé ismert, de 

szakavatott vendégekkel, míg a kétheti talkshow-ként jelentkező a Fábry c. műsor Fábry Sándor 

sziporkáiba ágyazva ad betekintést a példaképként is kiemelkedő életpályával rendelkező 

művészek életútjába. A családi szórakozást biztosító Magyarország, szeretlek!, a nemzeti értékeink és 

szokásaink ismeretére építve kalauzol el minket a játékos vetélkedés világába, míg az innovatív, új 

napi vetélkedőben, a Honfoglalóban kimondottan tudásalapú megközelítéssel lehet megnyerni a 

versenyt. A Petőfi Rádión és az M2 Petőfi televíziós csatornán egyaránt sugárzott Akusztik 

koncertműsor az igényes, fiatal korcsoportoknak szóló közszolgálati formátum remek példája.  

q) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása, ennek 

érdekében szakmájában magasan képzett, gyakorlott, igényes szakembergárda 

foglalkoztatása, a szakmai tapasztalatok megőrzése és továbbadása, a szakmai 

képzésben való részvétel, a műhelymunka, szakmai tapasztalatcsere és viták 

lehetőségének megteremtése és kezdeményezése minden szakterületen 

Előremutató együttműködés ezen a területen a fiatalok szakmai képzése a Petőfi TV kapcsán. Az 

Én vagyok itt! című műsor heti többórás, élő műsorfolyama több helyszínről jelentkezik be, amihez 

külön erre a célra válogatott össze fiatal, de profi műsorvezető gárdát a közmédia, akiknek 

képzését a szakma „nagy öregjei” végzik „házon belül”, így biztosítva a fiatalos lendület és stílus 

találkozását a magasan képzett szakmai minőséggel, amely műhelymunkaszerűen jön létre a 

közszolgálat égisze alatt.   
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Magyarország 2017-ben három jelentős nemzetközi sporteseményt rendezett, ezen a közmédia 

volt az ún. host broadcaster, vagyis az M4 Sport szakemberei, az Antenna Hungária Zrt. 

szakembereivel együttműködve biztosították a nemzetközi jelet az eseményeket közvetítő 

országoknak és természetesen a magyarországi nézőknek. A legnagyobb esemény a július 14-30. 

között megrendezett FINA vizes világbajnokság volt, amelyen különböző sportágak és különböző 

helyszínek jelentették a kihívást (Balatonfüred – nyíltvízi úszás, budapesti Duna Aréna – úszás, 

műugrás, Városligeti Műjégpálya alkalmi medence  – szinkronúszás, Császár-Komjádi Uszoda és 

a Margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda – vízilabda, Duna, Batthyány tér – szupertoronyugrás, pesti 

rakpart – nyitóünnepség, Papp László Budapest Sportaréna – záróünnepség). Az esemény 

közvetítése a nemzetközi értékelések szerint is világszínvonalú volt. 

Hasonló módon teljesített a közmédia a Győrben megrendezett nyári EYOF-on (Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivál, július 23-29.), valamint a budapesti Papp László Sportarénában megrendezett 

judo-világbajnokságon is (augusztus 28. – szeptember 03.).  

Az M1 hírfolyamában a nézők napi rendszerességgel tájékozódhatnak a legfrissebb kül- és 

belpolitikai, közéleti, gazdasági hírekről. Helyszíni tudósítók számolnak be az országos és a 

határon túli legfontosabb és legérdekesebb eseményekről. Rendszeres időközönként szakértő 

elemzi a tőzsdezárási és tőzsdenyitási adatokat, a „száguldó riporter” kolléga elsőkézből 

tájékoztatja a helyszínről az M1 nézőit a legfrissebb közlekedési információkról. A cél: magas 

szakmai színvonalon elérhetővé tenni az aktuális információkat a nézők számára. 

r) értékek létrehozása a kultúra (irodalmi, zenei, filmes, képzőművészeti alkotások, 

színházi, tánc- vagy népművészeti produkciók) és a sport lehető legtöbb területén, saját 

kezdeményezésekkel, alkotók felkérésével és ösztönzésével, alkotások megvalósításában 

való közreműködéssel, külső – magyarországi, illetve Kárpát-medencei – műhelyek 

munkájának támogatásával; a közszolgálati médiaszolgáltató műhelyei kezdeményezően 

részt vesznek a kulturális, tudományos közélet eseményeinek közvetítésében, 

szervezésében, bemutatásában 

A Kulturális Főszerkesztőség televíziós műsorainak célja, hogy bemutassák a magyar kulturális élet 

teljes palettáját. Támogatják és bemutatják a magyarországi, illetve Kárpát-medencei műhelyek 

munkáját: Kányádi Sándor: Kétszemélyes tragédia – A Beregszászi Illyés Gyula Színház előadása 

2017.11.07., Anton Pavlovics Csehov: Sirály – Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata 

2017.09.19. Egyedi műsorokkal, illetve a napi, heti sorozatok témaválasztásával is felelevenítik, 

közvetítik a kulturális, tudományos eseményeket, akár a Felsős című műsorban általános iskolai 

szinten, akár a Mindenki Akadémiája sorozatban a témához kapcsolódó tudományos eredmény 

bemutatásával. Az Esti kérdés és a Miért műsorokban fő témaként jelennek meg az évfordulók, de 

a Tőkéczki és Takaró valamint a Hangvilla is teret ad a műsor profiljának megfelelően az irodalom 

és a zene évfordulós eseményeinek. Emellett a kiemelt események, ünnepek, nagyjaink váratlan 

halála kapcsán számos műsorváltozással és emlékműsorral jelentkezett az M5: Magyar Tudomány 

Ünnepe 2017.11.03., Emlékkoncert a nemzeti gyásznapon – közvetítés a Szent István Bazilikából 

2017.11.04., a Nemzeti Filharmonikusok hangversenye, a Kodály Év megnyitása 2017. 03. 05., Reformációs 

emlékév – Nemzeti megemlékezés – Gálaműsor 2017.10.31 M5. Kiemelt sorozatok támogatják a magyar 

kultúrát: Fölszállott a páva 2017, Solti Karmesterverseny, Folkudvar, SzépMűvészet.  
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A Kossuth Rádió Belépő című, hétköznapokon jelentkező kulturális magazinműsora számtalan 

kulturális termék, könyv, zenei kiadvány, színházi előadás, koncert, táncszínház, bábszínház 

bemutatásának terepe, sőt, a tavaszi-nyári fesztiválszezon idején bőséges programajánlattal is 

szolgál a hallgatók számára. Külön kiemelendő a Rádiószínház értékteremtő tevékenysége: a 

kortárs és klasszikus szerzők művei alapján készült hangjátékok folyamatos bemutatói, a Kossuth 

adó programjának meghatározó elemei. A Bartók Rádióban pedig szintén folyamatos a különféle 

új és korábban rögzített koncertfelvételek bemutatása, például rendszeresen élőben hallhatóak a 

Zeneakadémia nagyterméből közvetített hangversenyek. 

A Kossuth Rádió a költészet napján (2017-ben már hetedik alkalommal) rendezte meg a 

Versmaratont, ahol csaknem száz mai magyar költő 12 órán olvasta fel műveit. A Versmaraton 

felvezetőjeként, HangHordozók az énekmondók versenye, amelyre megzenésített verseket előadók 

küldhették be hanganyagaikat. A Versmaraton kísérőrendezvénye volt még a Költők futása, 

amelynek keretében mai magyar költők összesen 42 kilométert futottak az érdeklődőkkel együtt. 

Mivel a hazai televíziós piacon több tematikus sportcsatorna is szerepel (Sport1, Sport2, SportM, 

DigiSport1, DigiSport2, DigiSport3, Eurosport1, Eurosport2, Spíler TV), és ezek fontos 

nemzetközi, illetve magyar érdekeltségű sporteseményeket sugároznak, fontos értéket képvisel a 

közmédia 24 órás tematikus csatornájának, az M4 Sportnak a töretlenül felfelé ívelő népszerűsége. 

Amellett, hogy az M4 Sport eleget tesz az indulásakor vállalt kötelezettségeinek, folyamatosan 

bővíti a kínálatát, és olyan hazai szakági szövetségeknek vagy sportágaknak biztosít megjelenést, 

amelyeket az előbb említett kereskedelmi sportcsatornák mellőznek, hanyagolnak, elsősorban 

azért, mert nem látnak bennük fantáziát, egészen pontosan üzleti lehetőséget.  

Az M4 Sport 2017-ben is műsorra tűzte a legfontosabb és hazánkban is népszerű nemzetközi 

eseményeket, amelyek közül természetesen az első helyen kell megemlíteni a hazai rendezésű vizes 

világbajnokságot, majd a Forma 1-et, a labdarúgó Konföderációs Kupát, a labdarúgó Bajnokok Ligáját, a 

labdarúgó UEFA Európai Szuperkupát, a labdarúgó Klubvilágbajnokságot, vagy éppen a 

tollaslabdázók Super Series-sorozatát. Természetesen a legtöbb nemzetközi eseményen magyar 

sportolóknak, versenyzőknek is lehetett szurkolni, ezeket szinte kivétel nélkül a közmédia 

sportcsatornáján, az M4-en lehetett figyelemmel kísérni.  

A teljesség igénye nélkül, íme a legfontosabb ilyen sportesemények: az első helyen további két 

hazai rendezésű verseny, a budapesti cselgáncs-világbajnokság és a győri nyári Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivál – (EYOF). Ezeken kívül az atlétikai világbajnokság, a birkózó-világbajnokság, 

az öttusa-világbajnokság, a férfi és a női kosárlabda Európa-bajnokság, a női röplabda Európa-

bajnokság, a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, majd világbajnokság, az alpesi 

sívilágbajnokság, a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság, a szabadtéri atlétikai világbajnokság, a 

WTCC-futamok, azaz a túraautó-világbajnokság, a kamionos Európa-bajnokság, a Red Bull Air 

Race futamai, a cselgáncs Európa-bajnokság, a birkózó Európa-bajnokság és világbajnokság, a 

tornászok Európa-bajnoksága, a súlyemelők Európa-bajnoksága, a ritmikus gimnasztika Európa-

bajnokság, a gyorskorcsolyázók és a rövidpályás gyorskorcsolyázók világeseményei, az EBEL, 

vagyis az osztrák jégkorong-bajnokság (amelynek egyik szereplője a legjobb magyar együttes, a 

Fehérvár AV 19), az asztaliteniszezők World Tour-sorozata, a férfi vízilabda Bajnokok Ligája, a 

női vízilabda Világliga, a női röplabda CEV-kupa, a férfi röplabda CEV-Európa-liga, az öttusázók 

Világkupa-sorozata, a vívók Grand Prix-sorozata,  Európa-bajnoksága és világbajnoksága, a kajak-
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kenu Európa-bajnokság és világbajnokság, a tollaslabda világbajnokság, a minifoci (kispályás 

labdarúgás) világbajnokság, a kick-box Világkupa, a strandlabdarúgó-világbajnokság, és végül, de 

nem utolsó sorban – a budapesti díjugrató Világkupa, amely a felújított Nemzeti Lovarda 

nyitóeseménye volt.  

s) a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel 

A médiapiaci verseny egyik fontos szegmense a legnépszerűbb hazai és nemzetközi 

sportesemények kizárólagos közvetítési jogainak megszerzése, és 2017 kapcsán kijelenthető: 

szinte minden jelentős esemény televíziós közvetítésének kizárólagos magyarországi 

jogtulajdonosa a közmédia – többek között ezért is jött létre a tematikus sportcsatorna, az M4 

Sport.  

A teljesség igénye nélkül, íme néhány, az M4 Sporton 2017-ben látott legfontosabb és 

legnézettebb sportesemények közül: Forma-1 autós gyorsasági világbajnokság, a magyar labdarúgó-

válogatott világbajnoki selejtezői és felkészülési mérkőzései, a labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzései első 

választóként, a labdarúgó magyar nemzeti bajnokság és Magyar Kupa, az év legfontosabb hazai 

eseménye, a vizes világbajnokság, a női kosárlabda Európa-bajnokság, valamint gyakorlatilag az összes 

fontos Európa- és világbajnokság (műkorcsolya és jégtánc, atlétika, cselgáncs, birkózás, vívás, 

kajak-kenu, ökölvívás, öttusa stb.).  

A közmédia már megszerezte a következő jogokat, tehát az M4 Sporton lesz látható a januári férfi 

kézilabda Európa-bajnokság, a 2018-as labdarúgó-világbajnokság, a labdarúgó Bajnokok Ligája következő 

három idénye, a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság és a 2020-as Olimpia is. 

A magyar nyelvű hír- és információs csatornák között az M1 indulása óta jól teljesít, országos 
lefedettségével és ingyenes hozzáférhetőségével szinte minden magyar tévénézőhöz eljut. Az M1 
jelenleg – az egész napos nézettséget tekintve – piacvezető a saját szegmensében.  
 
t) az ország lakosságát érintő társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatása, a 

problémák megoldását, az állampolgári jogok és kötelezettségek gyakorlását elősegítő 

szabályozók és gyakorlati tudnivalók megismertetése 

Az adózási időszak előtt a hírügynökség szakértőkkel készített anyagokban mutatta be az adózás 

menetét, a határidőket és összegezte a tapasztalatokat. Az üzemanyagok nagykereskedelmi árának 

változtatásáról a MOL hetente kétszer dönt. Az MTI saját piaci információi alapján tudósít a 

döntésről minden héten. A GVH döntéseiről több mint 50 anyag született, a megbírságolt 

cégeknek a reagálás lehetőségét minden esetben felajánlotta az MTI. A NÉBIH anyagai mindig 

nagy átvételre számíthatnak, tekintettel a téma egészségbe vágó tulajdonságára. A hírügynökség 

rendszeresen tudósít a KSH legfrissebb statisztikáiról, mintegy 600 hír született a gazdasági 

folyamatokat tükröző mutatókról. A fontosabb indexeket előzetesekkel vezette fel a 

szerkesztőség, és a publikált adatokat elemzőkkel véleményeztette. Több mint 40 hírben 

foglalkozott az MTI például a Tesco-alkalmazottak sztrájkjával, a szakszervezeti követelésekkel, a 

munkáltató ajánlatával, a tárgyalásokkal, végül az egyezséggel. Hasonlóan következetesen 

számoltak be a MÁV utasellátó sztrájkjáról. Rendszeresen szerepelnek olyan külföldi események a 

kiadásban, amelyek a magyar emberekre is hatással lehetnek, így a vasutasok, illetve repülőtéri 

dolgozók sztrájkjai. 
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Jó alkalmat ad a Kossuth Rádió élő, szolgáltató közéleti magazinja, a Napközben a fenti témák 

tárgyalására. Szó volt a műsorban a fiatal gazdák új lehetőségeiről, a helyzet és a továbblépés 

elemzésével (03.20.); kiemelten foglalkozott a magazin októberi száma a különféle 

termékbemutatók buktatóival, szabályozásukkal, az ehhez kapcsolódó jogvédelemmel (09.11.). 

Szintén hangsúlyos témája volt az októberi egyik adásnak a drog veszélyei a gyermekekre, az ezzel 

kapcsolatos prevenciós lehetőségek és törvényi szabályozás (10.25.). 

u) az Országgyűlés, a kormányzati és önkormányzati szervek, az egyházak, a pártok, az 

érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és állampolgári közösségek tevékenységének 

bemutatása, működésük nyilvánosságának biztosítása 

 

A nemzeti hírügynökség számára az előző évekhez hasonlóan, most is a törvényhozás 

munkájának ismertetése volt az egyik legfontosabb feladat, ami hozzájárul a megbízható 

tájékoztatáson alapuló szabad véleménynyilvánításhoz. A hírkiadásban hangsúlyos részt foglalnak 

el a politikai pártokkal kapcsolatos hírek, kiemelten a pártpolitikusok megszólalásai, illetve a 

kormányzat tagjainak megnyilvánulásai, ütköztetve az eltérő álláspontokat. 

Az egyházak életének, tevékenységének bemutatása, állásfoglalásainak közzététele kiemelt 

figyelmet kap a hírügynökség munkájában. 2017-ben az egyik leghangsúlyosabb feladatnak a 

reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések, konferenciák 

tudósítása számított. 

A hírügynökség gazdasági szerkesztősége rendszeresen tudósít a nagy szakszervezeti 

konföderációkról. Minden, a munka világát érintő kérdésben a munkaadók mellett megkérdezik a 

kollégák a szakszervezetek véleményét is. Különösen igaz ez a költségvetésre és az adózási 

szabályok változására. 

Az MTI részletesen beszámolt az Országgyűlés elnökének, valamint kormányzati vezetőknek – 

miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok és helyettes államtitkárok – fontos külföldi 

látogatásairól. A külgazdasági és külügyminiszter külföldi tárgyalásairól több száz hír született.  

A Kossuth Rádióban október 31-én ünnepi délelőtti műsor jelentkezett a reformáció 500 emléknap 

alkalmából; az összeállítás a protestáns egyházak társadalmunkban betöltött szerepére is kitért.  

A Napközben szintén ünnepi élő adásban közvetítette a Sportarénából a reformáció emléknapjához 

kapcsolódó megemlékezést (Kossuth Rádió10.31.). 

v) a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események bemutatása, 

illetőleg az azokról való tájékoztatás 

Az MTI igyekszik minél sokrétűbben bemutatni a magyar társadalom életét, valamint a civil 

szerveződések szerepét is. A nemzeti hírügynökség az országos és regionális 

kezdeményezéseknek is teret tud adni.  

Az Országos Sajtószolgálaton keresztül minden bejegyzett civil szervezet évente 15 anyagban adhat 

hírt közösségi életéről, akcióiról. A közérdeklődésre számot tartó közleményeket a hírkiadásban is 

feldolgozza az MTI.  
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Az események tudósítása mellett a hírügynökség folyamatosan beszámol a legkülönbözőbb 

jogszabályok módosulásairól, az adózási változásokról, a főbb makrogazdasági adatokról, ezek 

szakértői elemzéséről, de a csalásokról, visszaélésekről is.   

A közszolgálati televíziónak és rádiónak kötelezettsége az állami és önkormányzati szervektől, 

személyektől származó információk közvetítése a nézők és a hallgatók felé. Ezek közérdekű 

információk, illetve segítségnyújtásra, támogatásra hívják fel a lakosság figyelmét. Közlik a 

katasztrófavédelemi intézmény közérdekű közleményeit olyan események várható 

bekövetkeztéről, melyek veszélyeztetik az emberek életét vagy azok vagyonbiztonságát. 

Közzéteszik a várható káros eseményekre vonatkozó jelzéseket, vagy azok bekövetkezése után a 

következmények enyhítéséről, elvégzendő feladatokról tájékoztatnak. Ezen tevékenységet 

ellenszolgáltatás nélkül végzik. A közérdekű információk a kitűzött társadalmi célok elérését 

szolgálják. A közmédia hírműsorai olyan formában sugározzák a közérdekű információkat, hogy 

azok tartalma ne sérüljön. Olyan tartalmakat nem közölnek, amelyek sértik mások világnézetét, 

nemzeti, etnikai hovatartozását, emberi méltóságát vagy a személyiséghez fűződő jogokat.  

Az M1 aktuális csatorna hírműsorai számtalan alkalommal beszámoltak a változó 

családtámogatási formákról, a hazai kis és közepes vállalkozásokat érintő kormányzati 

intézkedésekről, adózási változásokról. Emellett fontosnak tartja a csatorna a nézők 

mindennapjait megkönnyítő információk terjesztését is.  

 

A közszolgálati médiaszolgáltatás törekszik: 

a) a médiaszakmai innovációra, a szakmai színvonal folyamatos emelésére, a magas 

etikai mérce alkalmazására a médiaszolgáltatásban 

A közmédia a szórakoztató műsorok terén is kiemelt figyelmet szentel a technikai innovációnak. 

Ennek jegyében született A Dal 2017 egyik országosan is egyedülálló fejlesztése, amelyben az 

online felhasználói lehetőségekben nyújtott újszerű élményt a médiafogyasztói  szokások 

figyelembevételével. A műsor YouTube csatornáján ugyanis 360 fokban rögzítve kerültek fel a 

döntős produkciók, így a nézők sohasem látott megközelítésből élvezhették a televíziós 

közvetítést, ami a mai napig visszanézhető ebben a formában is. A Sony virtuális szemüveget 

optimalizált erre a célra, amely a VR kitelepüléseken plusz optikai élményt biztosított az 

érdeklődők számára, akik így kívánták nézni az adásokat. A Facebook oldalon keresztül belépve 

pedig a műsor díszletében tehettek virtuális utazást a nézők.  

A Dal videóblogger: az egyik szerkesztő beépült a versenyzők közé és barátként, bizalmasként 

mutatta be őket. Ezt követően a produkcióval és a kijevi követséggel közösen kiírásra került egy 

pályázat, amire egy hónapon keresztül lehetett jelentkezni. A pályázat során keresték A Dal 

bloggerét, aki Freddie-vel kiutazott a versenyre Kijevbe, hogy exkluzív tudósítást készítsen A Dal 

2017 weboldal felhasználóinak.  

2017-ben belső erőforrásból került létrehozásra egy belső hálózaton elérhető webalkalmazás – 

videó kivágó rendszer – a megnövekedett mennyiségű videóklipp feldolgozásának segítésére. 

A rendszer célja, hogy az élő adás szegmentált rögzítéséből a szerkesztők a lehető legrövidebb idő 

alatt képesek legyenek részleteket kivágni és azokat a CMS rendszerbe és a weboldalakra 

feltölteni. A rendszer támogatja a rögzített, már kimeneti formátumban elérhető szegmenseket a 
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műsorújságban meghatározott műsorszámok kezdési és vég időpontja szerint megnyitni, vagy a 

kijelölt szegmenseket egyként kezelni.  

A megnyitott műsorelemet transzkódolás nélkül képes összeilleszteni, így az vágás nélkül a tároló 

írási sebességével menthető a CMS feldolgozási helyére. 

A szoftverhez továbbá két transzkódoló erőforrás van rendelve, így a feldolgozás ideje tovább 

csökkent. A kész rendszert mind az újságírók (szkriptelésre), mind a videó szerkesztők (vágásra) 

használják. 

További részletek a Beszámoló Online Igazgatóság c. fejezetében.  

b) az új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, kiemelt szerep 

vállalására az új digitális és internetes médiaszolgáltatások feltérképezésében és 

közérdeket szolgáló kihasználásában 

Új önálló tartalmi aloldal készült a Budapesten rendezett FINA vizes világbajnokság idejére. A 

látogatók az aloldalon minden információt megtalálhattak a vizes világbajnoksággal kapcsolatban: 

események és versenyek időpontjait, helyszíneket, amelyekhez útvonaltervező segítsége is igénybe 

vehető volt. A résztvevő csapatok és egyéni versenyzők külön adatlapokat kaptak, és a 

helyszínekről is minden információ elérhető volt. Az M4sport.hu oldalon éremtáblázat és 

menetrend widget került elhelyezésre, amelyen nyomon követető volt a világbajnokság minden 

versenyszámának állása, valamint részletes éremtáblázat is helyet kapott. A szokásos online 

tartalmak mellett (cikkek, hírek, videók) élő adás is elérhető volt, az extra stream csatornáknak 

köszönhetően a párhuzamosan futó események is megtekinthetőek voltak. Az M4sport FINA 

aloldala az M4sport mobil applikációból is teljes funkcionalitással elérhető volt, mindhárom mobil 

operációs rendszerről (Android, iOS és Windows Phone). 

 

A hazai Forma-1 es eseményeket, híreket közlő applikáció a magyar futamra megújult. Új 

megjelenést kapott, áttekinthetőbb és informatívabb kezelőfelület készült. Csapat és versenyző, 

valamint pályaadatok kerültek frissítésre. A versenynaptár bővült a legtöbb funkcióval. A pályáról 

minden információ elérhetővé vált. A szabadedzés, időmérő edzések és a futamok időpontjai is 

megtekinthetőek lettek, valamint a közvetítések kezdete előtt értesítés kérése is lehetővé vált a 

mobilapplikációban.  

A Petőfi Zenei Díj idén is megrendezésre került, amelyre a Petőfi Live-on dedikált aloldal készült. A 

Petofilive.hu/petofizeneidij aloldalon a felhasználók tájékozódhattak a jelöltekről, azok 

munkásságáról, továbbá regisztrációt követően szavazhattak is. 

2017 novemberében a Holnap tali! sorozathoz kapcsolódóan elindult a Holnap tali! mobilalkalmazás.  

Az applikáció fő célja az volt, hogy a sorozat célcsoportja (14-18 éves korosztály) plusz egy 

csatornán legyen megszólítva. A sorozat a televízióban és online is fut, ill. a weben különböző 

extra tartalmakkal is találkoznak a nézők, ez egészült ki egy újabb platformmal.  

Az alkalmazásban az online is elérhető cikkek, videók, galériák, blogok és vlog videók mellett 

exkluzív, kizárólag az applikációban elérhető tartalmak is megtalálhatók. Ide tartoznak például a 

szereplők adatlapjai, az események, valamint a forgatási helyszínek térképes keresője is. 
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További részletek a Beszámoló Online Igazgatóság c. fejezetében.  

c) a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és képességek megszerzésének 

elősegítésére és fejlesztésére műsorszámainak segítségével, illetve a médiaszolgáltatáson 

kívüli egyéb tevékenységek által 

Az M1 aktuális csatorna kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi korosztály rendelkezzen 

minden olyan ismerettel, amely hozzájárul a tudatos médiahasználathoz. 

A legveszélyeztetettebbek a gyerekek, akik már beleszülettek a digitális korszakba. Számukra nem 

csak a televízió, hanem az internet, illetve az okostelefon használata is természetes. Ismereteik jó 

részét okos eszközök segítségével szerzik, valamint ily módon kommunikálnak társaikkal és új 

kapcsolatokat is így teremtenek. 

A cybertér azonban rendkívül veszélyes, ugyanis aki nincs tisztában a viselkedési szabályokkal, 

könnyelműen kapcsolatba lép idegenekkel, adatokat oszt meg magáról, illetve a családjáról az 

könnyedén kiszolgáltatottá válik. 

A közmédia több műsora (Médiaklikk, Család és Otthon, Életkor, Iskolapad stb.) rendszeresen 

foglalkozik az okos eszközök működésének bemutatásával, tudatos használatával. Pozitív és 

negatív példákon keresztül mutatják be, milyen módon lehet élni és visszaélni a digitális világ adta 

lehetőségekkel.  

Az  internet kinyitja a teret, földrészeket kapcsol össze, ugyanakkor  lehetőséget teremt a 

bezárkózásra, a valódi emberi kapcsolatok elvesztésére, sőt függőséghez is vezethet. Milyen az, ha 

valami a hatalmába kerít, és nem tudunk szabadulni tőle? Mire kell figyelniük a családtagoknak, 

barátoknak, illetve a pedagógusoknak? Milyen módon segíthetnek a helyes út 

megtalálásában? Egyáltalán létezik-e kiút? Ezekre a kérdésekre is választ adnak az M1 említett 

műsorai.  

A közösségi média negatív hatásaira is felhívják a felhasználók figyelmét, ez a téma ugyanis a 

felnőtteket éppúgy érinti, mint a gyerekeket. A kirekesztettség, a zaklatás kortól és nemtől 

függetlenül mindenkit veszélyeztet, illetve bárki beleeshet abba a hibába is, hogy önmagáról hamis 

képet fest a külvilág számára, majd idővel saját illúziói és ideái rabjává válik. Ezeknek a 

műsoroknak a célja, hogy a felhasználók felismerjék ezeket a veszélyeket, illetve segítségükkel 

elsajátítsák azokat a stratégiákat, megtanulják azt az életvitelt, amellyel elkerülhető a baj.   

Fontos, hogy az infokommunikációs robbanásban felnövekvő fiatalokhoz, illetve az idősebb 

generációhoz egyaránt eljusson a közmédia üzenete, és a látott-hallott információk beszélgetésre, 

gondolkodásra késztessék a közönséget.  

A tudatos médiahasználathoz az is hozzátartozik, hogy a felhasználók ismerjék a 

modernizációban rejlő pozitív lehetőségeket is. A helyesen és kellő körültekintéssel használt 

internet segítségével új, hasznos ismereteket szerezhet fiatal és idős egyaránt. 

A Család és Otthon című magazin bemutatta egyebek mellett azt is, hogy a diákok hogyan 

készülhetnek a tanórákra, milyen módon egészíthetik ki az iskolában tanultakat, valamint arról is 

szó volt, hogy a korosztályuknak megfelelő számítógépes játékok fejlesztik kreativitásukat, logikai 

készségüket, memóriájukat. A Médiaklikk megmutatta a felnőtteknek többek között a helyes 
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hírfogyasztás ismérveit, felhívta a figyelmüket a netes bankolás és az otthonról végezhető 

munka  szabályaira. Az idősekről sem feledkezett meg az M1. Az Életkor című műsorban többek 

között láthatták a nézők, hogy az internet enyhíti a magányt, sőt aki egészségi állapota miatt a 

négy fal közé kényszerül, annak a net híd a külvilággal. Bemutatták azt az infokommunikációs 

programot is, amely kifejezetten a szépkorúaknak szól. A kormány csaknem félezer hátrányos 

helyzetű településre terjeszti ki programját, amelynek köszönhetően további ötezer 65 év feletti, 

többségében egyedül élő ember ingyen jut számítógéphez és az internetelérésért sem kell fizetnie.  

További példák az M1 magazinjainak palettájáról:  

 Médiaklikk 2. adás: Digitális felzárkóztatás, modellprogram a bagi roma telepen; 

 Médiaklikk 4. adás: Internetes buktatók, a közösségi média sötét oldala; 

 Médiaklikk 5. adás: Veszélyes lájk – vadászat – a közösségi média sötét oldala; 

 Médiaklikk 6. adás: Étel képek – egyre többen kezdik fotózással az étkezést; 

 Médiaklikk 7. adás: Videójátékok az oktatásban, tanulás játékkonzollal a kézben; 

 Iskolapad 7. adás: Elindult a Mobidik (Mobil Digitális Iskola Program); 

 Iskolapad 7. adás: A biztonságos internet napja; 

 Iskolapad 9. adás: Sikeres a Mobidik Program; 

 Médiaklikk 10. adás: Tartalommarketing – a Z generáció médiafogyasztási szokásai; 

 Iskolapad 10. adás: Robotika szakkör – digitális oktatás; 

 Médiaklikk 12. adás: Bűvösvölgy Debrecenben – megnyílt az ország második médiaértés 

oktatóközpontja; 

 Iskolapad 13. adás: A digitális oktatás népszerűsítése; 

 Iskolapad 16. adás: Digitális témahét; 

 Médiaklikk 22. adás: A Media coach szerepe – a szakember, aki segít minden internetes 

problémában; 

 Médiaklikk 24. adás: Nyaraló-appok – utazásszervezés és szálláskeresés applikációkkal; 

 Életkor 24. adás: Mobilozó Nagymamák – akadémián tanulják az okostelefon használatát; 

 Iskolapad 24. adás: Befejeződött a Mobidik Program; 

 Médiaklikk 29. adás: Az online média változásai, az online tér szerepe napjainkban; 

 Médiaklikk 38. adás: Futás mobillal – online edzés okos kütyükkel; 

 Médiaklikk 38. adás: Karitatív segítség vakoknak – bárki készíthet hangoskönyvet otthon; 

 Minden tudás 39. adás: Greengo – autóbérlés okos telefonnal; 

 Iskolapad 46. adás: Digitális Jólét Program; 

 Médiaklikk 47. adás: Kommunikáció 65+ – félezer hátrányos helyzetű településre 

terjesztik ki a kormány idősügyi infokommunikációs programját; 

 Médiaklikk 48. adás: Ajándékok online – karácsonyi ajándékozási tanácsok.  

 

d) a magyar filmművészet támogatására, új magyar filmalkotások létrehozására és 

bemutatására 

A Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Program a magyar filmtámogatási rendszer egyik 

legfontosabb pillére. A Médiatanácsnak kiemelten fontos, hogy olyan alkotások kapjanak 

támogatást a programon belül, melyek a kulturális örökség megőrzését és gyarapítását segítik elő. 

További fontos szempont, hogy korszerű ismeretterjesztő alkotások szülessenek, melyek a múlt 
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jelentős vagy a jelen legfrissebb tudományos eredményeit mutatják be közérthető formában. A 

fentiek alapján különösen fontos, hogy olyan alkotások is készülnek a Mecenatúra támogatásában, 

melyek nem csak az anyaországi, de a határokon túl élő magyarok hagyományaihoz és 

mindennapjaihoz is kapcsolódnak. A Duna Médiaszolgáltató fogadja be és tűzi képernyőre a 

legnagyobb számban a Mecenatúra Program keretében készülő alkotásokat. Ez természetes 

folyamat, hiszen a Mecenatúra Program célkitűzései egybeesnek a közszolgálatiság követelményeivel. 

Ily módon a Médiaszolgáltató kiemelten járul hozzá magyar filmalkotások elkészültéhez és azok 

minél szélesebb közönséghez való eljuttatásához. Az alkotók folyamatosan és nagy számban 

keresik meg a Duna Médiaszolgáltatót befogadónyilatkozat iránti kérelmükkel, mely a pályázati 

eljárás harmadik lépcsőjének kötelező melléklete. A beérkezett alkotások szakmai bírálatát 

követően a kérelmeknek általában 30 százaléka kerül befogadásra. A döntés kiemelt szempontja a 

fentieken túl a közszolgálati profilba illeszkedő témák garantáltan jó minőségű, magas szakmai 

színvonalon való filmes feldolgozása.  

Az elmúlt években egyre növekszik a száma a Mecenatúra Programban készült olyan alkotásoknak, 

melyek itthon vagy külföldön rangos fesztiválsikereket érnek el. A 2017-es év vitathatatlanul 

legnagyobb sikere a Mindenki (rendező: Deák Kristóf) című kisjátékfilm Oscar-díja, melyért az 

egész ország szurkolt. Nagy öröm, hogy a filmet még 2016-ban a Duna Médiaszolgáltató mutatta 

be elsőként. A film számtalan fesztiválszereplésén és díján túl a 3. Magyar Filmhéten is megkapta 

a legjobb kisjátékfilmnek járó díjat. Szintén a közmédiában bemutatott alkotás nyerte a Filmhét 

legjobb animációs filmjének díját. Bucsi Réka Love című munkája is megjárta már a világ számos 

fontos fesztiválját. A Duna csatornán bemutatott Szürke senkik című tévéfilm három díjat is 

kapott a 2017-es magyar filmünnepen. A legjobb tévéfilm, a legjobb tévéfilm-rendező (Kovács 

István) és a legjobb tévéfilm férfi főszereplő díját (Kovács József) vehették át az alkotók. 

A fenti kiemelt eredményeken túl nagy számban szerepeltek a világ számos fesztiválján és nyertek 

jelentős díjakat további olyan alkotások, melyek a Mecenatúra Programban készültek és a Duna 

Médiaszolgáltató vállalta bemutatásukat.  

A teljesség igénye nélkül néhány releváns példa a fesztiváldíjakra:  

 Tavasszal a Rendszerváltó Filmszemlén négy alkotás díja: Homo politicus – Für Lajos; 

Szétszakadt Magyarország; Határon 1988–1989; Az ismeretlen Antall József I. – Alámerülés és 

kibekkelés.  

 A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál fődíját, az Európa Kék Szalagját, a 

Budapest Inferno – a Molnár János-barlang titka (r: Lerner Balázs) című film kapta. További 

négy díjazott alkotás szerepelt a programban: Csendes gyarmatosítók; Méregzöld mesék; A 

Dunavirág Mentőexpedíció; Pásztorének.  

 A XVII. Lakiteleki Filmszemle fődíját a Méregzöld mesék (rendező: Szabó Attila) című 

alkotás nyerte el; a zsűri további három, a Mecenatúra Program keretében készült filmet is 

díjazott: Fohász a déli végeken; Tehenesek; Szamár-sziget rabjai. 

 Az esztendő további külföldi fesztiválsikerei között említendő, hogy az Álom hava 

(rendező: Bicskei Zoltán) című tévéfilm az indonéziai Szellem, Vallás és Képzelet 

Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb nemzetközi játékfilm nagydíját kapta.  

 Belgrádból a Green Fest Nemzetközi Zöld Kultúra Fesztiválról a Boxi című 3D animációs 

sorozat Zöldben (rendező: Klingl Béla) című epizódja a legjobb animáció díját hozta haza. 
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Fontos megemlíteni, hogy a Duna Médiaszolgáltató 2017-ben is számos magyar gyártású film 

beszerzésre tett javaslatot, ezzel is támogatva a magyar filmművészetet. Ezek részben alkotói 

megkeresések, részben fesztiválrészvételek révén kerülnek a kollégák látóterébe. A Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. több hazai filmfesztivált támogat azáltal, hogy különdíjat ajánl 

fel. Az elmúlt esztendőben a Rendszerváltó Filmszemle, a XVII. Lakiteleki Filmszemle és a 21. 

Faludi Filmszemle számára ajánlott fel különdíjakat. 

e) a magyar zenei élet támogatására, a feltörekvő kortárs komoly- és könnyűzenei 

alkotások bemutatására 

Az M5 sorozataiban a zenetudomány a Hangvilla, a művészettudomány pedig az Új idők új dalai 

című műsor területe. Az esti kultúra sáv az egyedi koncertek, operák, balett művek bemutatásának 

helye. Az előadásokat a nézői befogadás támogatása érdekében megelőzi az Előszó a kultúrához 

műsor, amelyben az alkotók, művészek, kritikusok értelmezik, értékelik a műveket. Néhány példa: 

Beethoven Budán – Beethoven IX. 2017. 05. 15., Operaházi előadások – Richard Wagner: A walkür 

2017.05.22., Müpart koncertek: Sárik Péter Trió, Jazz-kívánságműsor Micheller Myrtill-lel 2017.06.14., az 

Armel Operafesztivál előadásai – Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára 2017.07.31 M5, Bartók 

TáncTriptichon 2017.10.16 M5. A Fölszállott a páva 2017 egész évben tartó programja, majd az élő 

műsorok sikere rövid idő alatt újra a reflektorfénybe állította a sokszínű, varázslatos magyar 

népzenét, a néptáncot a felnövekvő generációk számára is. A Solti Karmesterverseny egyedülálló 

kezdeményezése, a verseny televíziós lebonyolítása pedig a komolyzene nagyobb közegben való 

elfogadására és megértésére tesz kísérletet.   

A Bartók Rádió szinte egésze a magas szintű zenei kultúrát segíti 24 órás programjával, amelynek 

nagy része komolyzene, de hallható a csatornán kortárs zene, népzene, jazz is. A Kossuth adó 

rendszeresen és hangsúlyosan foglalkozik – főként reggelente és szombat délutánonként – a 

népzene sokszínűségének bemutatásával. A Belépő című kulturális műsorban folyamatosan jelen 

vannak a magyar muzsikusok, akik a zenei élet szinte minden ágát képviselik a popzenétől a 

jazzen és musicalen át egészen a kortárs komolyzenéig. Az Esti séta című műsor portré jellegű 

összeállításai zenészeket is bemutattak.  

A Petőfi Rádió 2007-es megújulása óta, folyamatosan várja a feltörekvő zenekarok, zenészek 

dalait, saját szerzeményeit. A petofilive.hu oldalon található Küldd el nekünk a saját zenédet aloldalán 

található leírásnak megfelelően bárki beküldheti zenéjét. 

f) a jelenkori magyar kultúra és közélet, a társadalom állapotának dokumentálására, 

jövőbeni elérhetővé tételére 

Az M5 műsoraival dokumentálja és a jövő számára megőrzi digitális formában a jelenkori magyar 

kultúra legfontosabb pillanatait. A kulturális és tudományos műsorok segítségével pedig mintegy 

lenyomatot képez a magyar társadalom állapotáról. Az M5 forgatócsoportjai ott voltak a magyar 

kulturális élet összes kiemelkedő rendezvényén. Csak a Kulturális híradó egy év alatt mintegy 3600 

eseményről számolt be a Kárpát-medence minden szegletéből. A Mindenki Akadémiája 260 

adásában  egyaránt szerepeltek a különböző társadalmi csoportok helyzetének alakulásáról, a 

drogmegelőzésről, a digitális világról, átalakuló társadalmunk előnyeiről és veszélyeiről szóló 

előadások. A színházrajongók összesen 60 színházi előadást láthattak, emellett a csatorna 2017-
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ben több mint 30 előadást rögzített. A Lexikonok című, több tematikából álló mini sorozatban a 

Kék Bolygó 104 adása alatt a környezet- és természetvédelem témakörét a legújabb tudományos 

eredmények és tendenciák szerint ismerhette meg a néző. Az MMA és A Nagyok életútportréi 

vagy az Új idők új dalai a közeljövőben kultúrtörténeti dokumentumokká válhatnak, tudományos 

munkák kutatási anyagai lehetnek. A magyar társadalom állapota, a világnézeti sokszínűség és 

szabadság megélésének megjelenítése minden közszolgálati kulturális műsorban hangsúlyosan 

szerepel. Különösen érvényes ez az életmű portrésorozatokra (pl. A Nagyok, MMA portrék), a 

Hazajáró, a Szerelmes Földrajz, a Magyar Krónika adásról-adásra mutatja be jelenünk neves szereplőit, 

természeti értékeinket, szokásainkat Magyarországon és a Kárpát-medencében.   

A Bartók Rádió műsorrendjében kapnak hangsúlyos szerepet a komolyzenei koncertek: a 

hallgatók minden kora délutáni és esti időpontban találkozhatnak minőségi koncertközvetítéssel. 

Ezek közül kiemelendők, a jellemzően 19:30-kor, 20:00-kor kezdődő Zeneakadémia-koncertek és 

operaházi produkciók, amelyek vagy élőben, vagy felvételről jutnak el a hallgatókhoz, de sok más 

neves külföldi és magyarországi helyszínen rögzített koncertet is lehet hallgatni e műsorsávokban. 

A Bartók adó további élő lebonyolítású műsorsaiban is helyet kapnak rövidebb koncertrészletek, 

lényegében behálózva ezzel a teljes műsorstruktúrát. Külön említendő a gyerekeknek szóló 

műsorsáv (Kezdőhang), amiben rendszeresen mutatják be ismeretterjesztő szándékkal a zene 

világát, koncertjellegű előadásban.  

A prózai színházi és kulturális tartalmak jellemzően a Kossuth adó kulturális műsoraiban és 

sávjaiban jelennek meg: első helyen említendők a sajátos rádióművészeti műfajokat, hangjátékokat 

sugárzó Rádiószínház szintén naponta jelentkező műsorai, amelyek kora délután és késő este 

hallhatók.  

g) a közérdek szolgálatára a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, mint 

például a könyv- és hanghordozó-kiadás vagy a színházi események, hangversenyek 

szervezésében való tevékeny részvétel 

A Magyar Rádió Zenei Együttesei a 2017/18-as évadtól az előző évektől eltérő, megújult 

programkínálattal, színes, gazdag műsorválasztékkal várták a zeneszerető közönséget. A kínálat a 

kora barokktól napjaink muzsikájáig terjed, és szinte valamennyi műfaj megjelenik benne, az 

operától és oratóriumtól kezdve a szimfonikus zenekari, énekkari és kamarazenei irodalom 

számos ismert és ismeretlen remekművéig. Az MR Zenei együtteseinek koncertjei a 

Zeneakadémián, a Művészetek Palotájában, a rádió Énekkarának koncertjei pedig a Mátyás-

templomban kerültek megrendezésre. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának karmesterei: Vásáry 

Tamás, Kovács János, Vajda Gergely, az énekkart Pad Zoltán vezényli.  

Csillagok a Stúdióban címmel a Magyar Rádió Zenei Együttesei különlegesen szerkesztett 

programokkal és kiváló szólistákkal várták a közönséget Farkas Róbert, Matos László, Kovács 

László és Vajda Gergely irányításával. Igazi zenei csemegéket hallhatott a közönség a Magyar 

Rádió 6-os Stúdiójában. 

A Magyar Rádió Gyermekkórusa az új évadban is megtartotta, megtartja hagyományos önálló 

hangversenyeit a Művészetek Palotájában, a Pesti Vigadóban és a BMC-ben. 
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A közmédia gondozásában megjelent A Dal 2017 CD. A dupla lemezes kiadványon a 2017. 

január 14-én elindult A Dal televíziós dalválasztó showjának legjobb dalai kerültek kiválogatásra. 

2017-ben elindult a Teletéka átalakítása, amely várhatóan a 2018-as évben fejeződik be. A 

közmédia tartalmai egy megújult, új platformon jelennek majd meg. 

2017-ben a közmédia hangarchívumát felhasználva kiadásra került még az Esti Mese: Népek Esti 

Meséi CD, amelyen japán, tibeti. indián, ciprusi és még számos nép meséi hallhatóak ismert 

színészek előadásában. Néhány további kiemelt megjelenés: Kovács Kati – Életút (CD/DVD); Ady 

Endre versei; a  mesesorozat legújabb kiadványa, az Operamesék CD. Megjelent DVD-n A Tenkes 

kapitánya című magyar klasszikus film. 

A közmédia legfontosabb feladatai közé tartozik a külhoni magyarság kulturális, szellemi igényeire 

való fokozott odafigyelés, az össznemzetben gondolkodás, a határon túli magyar kultúra, nemzeti 

identitás és anyanyelv megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartás 

biztosítása, és a nemzeti egység tudatának erősítése. A külhoni magyarság hiteles tájékoztatása 

mellett kiemelt szempont e közösségek egyedi kultúrájának, szellemiségének, életvitelének 

megismertetése az anyaországban élőkkel. A Duna Televízió – a magyar közszolgálati média 

meghatározó csatornája, az elmúlt 24 évben az országhatároktól független nemzeti összetartozás 

tévéje – 2015 óta nemzeti főadóként is különleges kulturális teret képez a világ magyarsága 

számára. Ennek szellemében nyitotta meg 2014 júniusában a térség kulturális központjaként 

működő torockói Duna-Házat, amely az elmúlt években a magyar kultúra és a magyar 

közszolgálati média elismert, küldetését betöltő helyi központjává vált. 

A közösségi ház évről évre gazdagodó programkínálattal várja közönségét: színvonalas 

előadásoknak, gyerekprogramoknak, telt házas családi koncerteknek, színpadi produkcióknak, 

pódiumműsoroknak, szakmai fórumoknak, alkotótáboroknak, közönségtalálkozóknak ad otthont. 

Programjai a magyar történelemtől, szépirodalomtól a nyelvművelésen, filmen, fotón, festészeten 

át az erdélyi magyar vállalkozói készségfejlesztésig széles tematikai skálán mozognak.  

A Duna-Ház éves programtervének összeállításakor elsődleges szempont a kulturálisan 

hiánypótló, a nemzeti identitás megőrzését segítő, maradandó, minőségi élményeket nyújtó 

rendezvények szervezése. Emellett kiemelt cél, hogy a térség magyarsága számára hasznos 

ismereteket, a mindennapi életben alkalmazható, praktikus módszereket, információkat, 

stratégiákat nyújtó társadalmi és közéleti fórumoknak is teret adjon a közösségi ház. Ezzel 

egyúttal kiváló bemutatkozási és találkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence magyarlakta 

területein sikeresen működő mozgalmaknak, civil szervezeteknek. Kézenfekvő szempont továbbá 

a világviszonylatban is kimagasló kulturális értéket képviselő település és térség történelmének, 

hagyományainak megismertetése a fiatalabb generációkkal és az idelátogatókkal. 

A közösségi ház küldetéséről és programstruktúrájáról részletesen beszámol a Beszámoló Duna-

Ház című fejezete. 
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2. TELEVÍZIÓS ÉS RÁDIÓS IGAZGATÓSÁG 

 

2.1. NEMZETISÉGI ÉS KÜLHONI FŐSZERKESZTŐSÉG 

 
Bevezető 
 
Missziós küldetésként is felfogható a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szakmai irányítása, 
felügyelete mellett folyó közszolgálati alkotómunka, melynek célja a külhoni magyarság, valamint 
a Magyarország területén évszázadok óta a magyar társadalommal együtt élő nemzeti kisebbségek 
életének, kultúrájának és hagyományainak bemutatása, társadalmi integrációjának erősítése. A 
megvalósítás, a képi és hangzó anyagok elkészítése az MTVA szerkesztőségeire hárul, a riportok 
szakmai felügyelete az adásig tart.  
Összesen 19 rádiós és 15 televíziós műsor készül az alkotóműhelyekben, a képi tartalmak a Duna 
és a Duna World közszolgálati televízióadókon láthatók, a hangzó tartalmak kisebb részben a 
Kossuth Rádióban, többségében a Nemzetiségi Rádióban, az MR4-en hangoznak el. A Kossuth 
Rádió az ország területének 88 százalékán fogható, ezzel a lakosság 90 százaléka képes a tartalom 
mindennapos követésére. Az MR4 Nemzetiségi Rádió – amely Európában egyedülálló módon 
kizárólag a nemzeti kisebbségek műsorát sugározza napi 24 órában – lefedettsége ennél is 
nagyobb, megközelíti a 100 százalékot. A 13 nemzetiségi rádióműsor (román, szlovák, német, 
szerb, horvát, szlovén, ruszin, lengyel, görög, bolgár, szlovén, örmény, ukrán) mindegyike saját 
anyanyelvén szól a hallgatókhoz, témaválasztása, szerkesztési elvei alapján valamennyi megfelel a 
közszolgálatiság elveinek. Az előállított autentikus, kiszámítható struktúrával és kiegyensúlyozott 
szerkesztési elvek alapján készülő tartalom színvonalát garantálja, hogy a műsorok 
szerkesztőségeiben az adott nemzetiséghez tartozó autonóm alkotók kezében van a szakmai 
irányítás és végrehajtás.  
A műsorok felvállaltan az adott nemzetiségi közösségekhez tartozók összefogását, a nemzetiségi 
identitás, öntudat és a kulturális autonómia erősítését tűzték ki célul. A nemzetiségi magazinok 
azonban nem zárványszerűen foglalkoznak társadalmi, kulturális és egyházi témákkal, mivel az 
aktuális információk helyet kapnak a közszolgálati médiumok teljes hírfolyamában is. A hozzánk 
eljutó jelzések alapján nyugtázhatjuk, hogy a Magyarországon élő és televízió-, illetve 
rádiókészülékkel rendelkező nemzetiségek tagjai figyelemmel kísérik, keresik saját magazinjaikat. 
Hosszú ideje fennálló lehetőség, hogy a helyi, önkormányzati kisebb televíziók, rádiók, weblapok 
költségmentesen és korlátozás nélkül hozzájuthassanak az országos sugárzású archív nemzetiségi 
közszolgálati televízió- és rádióműsorok tartalmához. A műsorátadásra egyaránt nyitott a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA. Ez eddig is opció volt, ám még senki nem élt a 
felkínált lehetőséggel. 
 

Televízió 

Duna Televízió 

Alpok-Duna-Adria 
A nemzeti közszolgálati televíziós társaságok közötti együttműködést (Alpok-Adria) 1982-ben az 
ORF osztrák televízió kezdeményezte, az első időben a szlovén, a horvát és az olasz televízió 
kapcsolódott be a munkába. A svájci, a bajor és a magyar televíziók 1988-ban csatlakoztak a 
szakmai közösséghez, emiatt a műsor címét Alpok-Duna-Adriára módosították. A résztvevők 
negyedévenként találkoznak szakmai vezetői szinten egymással és döntenek az adásonként  öt, 
egyenként négyperces anyagokat és hírcsokrokat tartalmazó magazinok tartalmáról. Az Alpok-
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Duna-Adria adását valamennyi ország azonos tartalommal, de saját nyelvén készíti el, az 
összeállításokat a résztvevők kéthetenként sugározzák. A műsor az elmúlt 34 évben több mint 
3000  riportban  mutatta be a közép-európai régiók sokszínűségét és kulturális gazdagságát. A 
színes magazin különösen napjainkban vált fontossá és szolgálja aktívan a kölcsönös megértést a 
válságokkal terhelt kontinensen. Látványos képi megoldásaiban és mondanivalójában különösen 
érdekes volt a június 15-ei adás, melyben feltűntek a dalmát olajfák, a mosonmagyaróvári Futura 
Központ, a csengettyűs galambok Bajorországból, egy csodálatosan alkotó mozaikművész 
Szlovéniából és a trieszti Gemina Tanösvény. A műsorban egyre több a színvonalas magyar anyag 
is, a július 15-ei harangöntés riport egy régi tradíciót elevenített fel, a november 16-ai adás pedig 
egy, a múlt iránt elkötelezett állattenyésztő portréját rajzolta meg. A műsor igen népszerű a 
külhoni magyarság körében is, és nagyon jól promotálható. Az évben kiadott nyolc sajtóanyag 
mintegy hetven megjelenést indukált. 
A november 2-ai adásban is a különlegességek dominálnak: például egy kisteleki vak férfi járja az 
ország iskoláit és óvodáit, és tabuk nélkül beszél a vakságról, az emberek hozzáállásáról, mindent 
megmutatva, ami számára  nehézség. A maga nemében csoda a dubrovniki ferences kolostorban 
található gyógyszertár, amely Európa egyik legrégebbi gyógyszertára; hétszáz éve  alapították, 
és  a  tengerparti városba látogató turisták egyik kedvenc célpontja. Népszerűségét a 
gyógynövényekből készült készítményeknek köszönheti, melyeket ma is a régi kolostori 
receptúrák szerint kevernek ki. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: kéthetente csütörtökön 7:50 Duna  
Ismétlés: csütörtök: 15:35 Duna World 
 
Domovina 
A szlovák kulturális magazin a Magyarországon élő, nagy múltú kisebbség történelmi, zenei, 
művelődéstörténeti, tudományos, gasztronómiai, etnográfiai értékeiről tudósít, emellett 
küldetésének tartja az anyaország értékeinek bemutatását is. A felkészült szerkesztők 
témaválasztása sokrétű. A június 26-án adásba került riportból kiderült, hogy Maglód  Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata június 4-én, pünkösdvasárnap tizenkilencedszer tartotta meg a 
szlovák nemzetiségi napot. A rendezvény kétnyelvű istentisztelettel kezdődött a zöld 
ágakkal  feldíszített evangélikus templomban, melyre a régióban élő szlovákokon kívül Nógrádból 
is érkeztek vendégek. Érdekes tudósításban számolt be a műsor Pátkai Ervin békéscsabai 
szobrász életművéről is. A művész a Sorbonne Egyetemen szobrászatot tanított, és még csak 36 
éves volt, amikor munkásságát 1973-ban Franciaországban A művészetek és irodalom lovagja 
kitüntetéssel ismerték el.  Június 8-án a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban nyitották meg 
augusztus 20-áig látogatható emlékkiállítását. A nyár beköszöntével a rétsági szlovákok jubiláltak, 
június 10-én megtartva a 15. szlovák nemzetiségi napot. A rendezvényen Nemzetiségünkért kitüntetést 
vehetett át Hesz Mihály, az 1994-ben megalakult első szlovák önkormányzat elnöke. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: hétfő 7:50, Duna  
Ismétlés: hétfő 15:30, Duna World 
 
Ecranul nostru 
Magyarországon 1982 óta készítenek román nyelvű televíziós műsorokat Ecranul nostru címmel, 
sokáig a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában. Az alkotók maguk is román 
nemzetiségűként küldetésüknek tartják a magyarországi román közösség kultúrájának, 
történelmének hiteles feldolgozását, riportjaikban, tudósításaikban rendszeresen foglalkoznak az 
identitás- és az anyanyelv-megőrzés kérdéseivel. A riportfilmekben folyamatosan teret kapnak a 
román nemzetiségi közösség anyaországhoz fűződő, egyre szorosabb kapcsolatai is. Az idén 
kiemelkedő volt a műsorok sorában az a Méhkeréken készült riport, amely egy újító szellemű 
gazdát mutatott be. Az alig kétezer lelkes, románok lakta település közvetlenül a magyar-román 
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országhatár szomszédságában fekszik Békés megyében, de hírneve, tánc- és zenekultúrája révén 
túlmutat földrajzi méretein. Kiemelkedő volt a június 2-án sugárzott Ecranul nostru, amelyben a 
Méhkeréken élő  gyermekek hitoktatók kíséretében egyházi táborokba látogattak Romániában és 
megcsodálták a Duna-szorosnál található kolostorokat. 
Miután két évtizeddel ezelőtt a gyulai kisrománvárosi román ortodox templomot csaknem 
teljesen elhagyták a hívők, az most új köntösben várja vissza őket. A restaurálási munkálatok 
befejezését követően október 14-én, a védőszent ünnepén a templomot ismét felszentelték. Egy 
nappal később a Magyarországi Román Ortodox Püspökség tizedik alkalommal rendezte meg a 

La obârșii, la izvor elnevezésű román népi, kulturális, hagyományőrző  fesztivált. Ebben az évben a 
zilahi Meseşul Néptáncegyüttes látogatott Gyulára. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szerda 7:50, Duna  
Ismétlés: szerda 15:05, Duna World 
 
Kvartett 
Magazinműsor kultúráról, művészetről, tudományról, hősökről és mindennapi emberekről. Az 
adás a Visegrádi Négyek közszolgálati televízióinak közös, magas szakmai színvonalú és igényes 
összefogásával készül. A lengyel, a szlovák, a magyar és a cseh televíziók érdekes, változatos 
témaválasztású anyagai az 1991-ben alakult közösség céljait képviselik, a mozgókép nyelvén 
erősítve ezt az összetartozást. A július 20-án sugárzott Kvartett különösen meggyőző és szép volt: 
az összeállítás a természet gyógyító erejét mutatta be. Megismerhetőek voltak a helyek, ahol külső 
és belső harmónia, egészséget segítő „csodaszerek”, a  szépség és a nyugalmas gyógyulás eszközei 
találhatók. A riportban sorjáztak a csodálatos természeti képek és helyszínek: gyógynövények 
Csehországból, sóbánya Lengyelországból, barlangfürdő Miskolc-Tapolcáról és a bártfai fürdő 
Szlovákiából. Az október 12-én sugárzott Kvartett a megszokotthoz képest is színesebbre 
sikerült; megismerkedhetett a néző Sissi gödöllői kastélyával, a szlovákiai Csicsmány házaival és 
egy lengyel kastéllyal, amely ma múzeumként működik.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: csütörtök 7:50, Duna  
Ismétlés: csütörtök 15:30, Duna World 
 
Roma Magazin 
A legnagyobb lélekszámú magyarországi nemzetiség hétköznapjait, változatos, évszázados 
kultúráját, sokrétű hagyományait és bonyolult társadalmi helyzetét, társadalmi szerepvállalását 
mutatja be a közszolgálati televízió roma magazinja. A műsor célja a roma közösség 
mindennapjainak megismertetése, elfogadtatása a többségi magyar társadalom tagjaival, így fontos 
az alkotók számára a hagyományápolás valósághű, meggyőző és szórakoztató bemutatása. Az 
összeállítások néha nem nélkülözik a kritikus hangvételt sem. Különösen érdekes és színes volt a 
június 19-én sugárzott magazin, melyben dr. Bódi Ildikó fejlődésbiológiai kutató portréja mellett 
bemutatkozott egy családi zenekar, az M and M, felcsendültek kedvelt cigánydallamok is 
Romániából és látható volt Nadara Erdélyből, illetve a  Mahala Rai Banda Bukarestből. Az őszi 
műsorok sorában figyelmet érdemel a Rikárdó kifőzött valamit című program ismertetése: ezzel a 
címmel mutatták be a főváros nyolcadik kerületét az érdeklődőknek a Goethe Intézet és az 
Idetartozunk Egyesület szervezésében. Az egész napos rendezvény látogatói egy különleges 
fotózáson vehettek részt, majd történeteket hallhattak az ’56-os események roma hőseiről, 
valamint a kerületben élt híres zenészekről, végül pedig hagyományos cigány ételeket is 
kóstolhattak a nap végén. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: hétfő 7:25, Duna 
Ismétlés: hétfő 15:05, Duna World 
 



 
 

39 

Rondó 
A magyarországi nemzetiségek közül a hat kis létszámú közösség: a bolgárok, a görögök, a 
lengyelek, az örmények, a ruszinok és az ukránok kultúráját, mindennapjait, ünnepeit, példaértékű 
személyiségeit mutatja be heti rendszerességgel. A május 11-én sugárzott magazin azért számított 
kiemelkedőnek, mert változatos témái érintették a mitológia, a történelem és a zene területét.  
Adáshossz: 26’ és 52’ 
Adás: csütörtök 7:25, Duna  
Ismétlés: csütörtök 15:00, Duna World 
 
Slovenski utrinki 
A kéthetenként sugárzott magazinműsor a legkisebb létszámú hazai kisebbség, a szlovének 
magyarországi életét, kultúráját mutatja be. A magyarországi szlovének többségében Vas 
megyében élnek, de az ország számos más területén is tartják nemzeti identitásukat. A július 13-án 
sugárzott Slovenski utrinki különösen igényes volt, változatos témaválasztással és szakszerű 
megvalósítással. A riportokból kiderült, hogy Alsószölnökön átadták az első zöld parkot, a nézők 
megismerhették a szlovén Rábavidék egykori és mai izgalmas építészeti megoldásait, 
megcsodálhatták egy magyar nemesítő rózsáit a szlovéniai Volčji Potok Arborétumban, és 
beszámolót láthattak a France Marolt Néptáncegyüttes szentgotthárdi fellépéséről. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: csütörtök 7:25, Duna 
Ismétlés: csütörtök 15:00, Duna World 
 
Srpski ekran 
A szerb nemzetiségi magazin gyakran foglalkozik vallási témával, mindemellett a szerkesztők 
szívesen készítenek portrét, dokumentumfilmet és riportfilmet. Az összeállításokban nagy 
hangsúlyt kap a hazai szerbség anyaországgal való kapcsolata. Különösen érdekes volt a május 9-
ei magazin, amelyben dr. Boris Stojkovski történész, egyetemi docens közreműködésével 
megemlékeztek az első szerb király, Stefan megkoronázásnak 800. évfordulójáról. Egy másik 
tudósításból kiderült, hogy  május 3-án tartották a Magyarországi Szerb Színház A furfangos Milos 
legény című gyermekelőadásának bemutatóját a budapesti Talentum Színházban, melynek 
ősbemutatója 17 évvel ezelőtt volt. Akkor is, ma is egy fiatalított színészgárdával, a Vujicsics 
Együttes kíséretében jött létre az előadás. A darabot a Magyarországi Szerb Színház igazgatója, 
Rusz Milán állította színpadra. A Battonyai Művelődési Házban október 27-én ünnepi műsorral 
emlékeztek a Szerb Általános Iskola és Óvoda diákjai és tanárai az intézmény megalakulásának 
225. évfordulójára. A Városházán, a Szerb Intézet szervezésében október 26-án rendezték meg a 
Dumtsa Jenő és kora című tudományos konferenciát az első szentendrei polgármester, a jeles 
közéleti személyiség és jótevő halálának 100. évfordulója alkalmából. A budapesti Nemzeti 
Színházban október 7-én előadták a Magyarországi Szerb Színház Szentendrei evangélium című 
színdarabját. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: kedd 7:25, Duna  
Ismétlés: kedd 14:40, Duna World 
 
Unser Bildschirm 
A német nyelvű magazinműsor a cigányság után a legnagyobb lélekszámú magyarországi 
kisebbségnek szenteli adásait. Idén is számos megemlékező, tisztelgő dokumentumfilm 
foglalkozik a Magyarországon élő németekkel, a portrék, kisfilmek a jelen mellett a múltat is 
behatóan vizsgálták. A május 30-ai magazin arról tudósított, hogy Vándorbatyu járta körbe az 
országot a kényszermunkára elhurcoltak emlékére. Egy másik riportból kiderült, hogy a kétszáz 
gyermek részvételével megtartott 13. Országos Vers és Prózamondó Versenyen az irodalmi 
német nyelven írtak mellett nyelvjárásban elmondott versek is elhangoztak. A kulináris élvezetek 
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iránt érdeklődőknek jó hírnek számított a bejelentés, miszerint tavaly Soltvadkerten termett a 
magyarországi németek legjobb rozébora. Az október 31-én sugárzott magazin beszámolt arról, 
hogy Hilfsverbissima néven megjelent az első hangoskönyv, amely a  magyarországi német 
irodalmat mutatja be.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: kedd 7:50, Duna  
Ismétlés: kedd 15:10, Duna World 
 
Térkép 
A Kárpát-medencében és a szórványban élő magyar közösségek életét nyomon követő magazin 
2008-ban indult. A műsor kiemelkedően sokat foglalkozik szociális és érdekvédelmi témákkal, 
aktualitásokkal, számos esetben érzelmekre ható, pozitív üzeneteket hordozó riportokban. Erre jó 
példa volt a január 21-ei adásban bemutatott Szabad Fogas elnevezésű akció Szatmárnémetiből. A 
különlegesen zord januárban az Északi Színház előtti fogasra, tenderre bárki felakaszthatott kinőtt 
meleg holmikat, megunt kabátokat a rászorulók számára. A jótékonyság, adományozás 
bemutatására több példa is található a Térkép műsoraiban: nagyszabású akciókat bemutató 
anyagok, mint például a november 4-ei Egymillió Csillag nevű jótékonysági akció Erdélyben; vagy 
a november 7-ei beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat beregszászi csoportjának munkájáról, akik 
immár két évtizede segítenek a térség rászorultjain. A szociális érzékenységen kívül az 
anyanyelvápolás iránti elkötelezettség is jellemzi a magazin szerkesztőit, így folyamatosan 
figyelmet fordítanak a magyar anyanyelv megőrzését bemutató kezdeményezésekre is. A január 
28-án adásba került riportban bemutatatták a Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és 
Szórványprogramját, amelynek keretében 120 diaszpórában és szórványban élő magyar fiatal 
látogatott Magyarországra, tanulmányútra. Ezúttal Dél-Amerikából, Macedóniából, illetve 
délvidéki és felvidéki szórványterületekről is érkeztek. Programjuk része volt Budapest és a vidéki 
Magyarország felfedezése, illetve egy külhoni magyar régió, Ipolyság városának felkeresése.  
Ugyanebben a témakörben, szintén egy nagy volumenű kezdeményezésről számolt be az október 
7-ei adás, bemutatva a Báthory István Alapítvány szórványban végzett munkáját, amely főképpen 
kulturális és közösségépítő programokkal küzd a Szilágyság asszimilálódása ellen. A szeptember 
30-án sugárzott átfogó kárpátaljai körkép az új ukrán oktatási törvény aláírása után készült. Az 
összeállításból egyértelműen kiderült, hogy a hátrányos törvény ellenére egyre népszerűbb a 
magyar nyelv iránti érdeklődés Kárpátalján. 
A szerkesztőség szívesen felkarol aktuális témákat, reagálva a neves eseményekre, ünnepekre, 
ezzel gyakran beharangozva a közszolgálati média egyéb műsorait az adott témában. Az egyik 
visszatérően legfontosabb és nagyszabású, az anyaországgal kapcsolatos esemény a Bálványosi 
Nyári  Szabadegyetem. Az immár 28. születésnapját ünneplő nemzetpolitikai rendezvényről, 
annak programjairól, hangulatáról egy komplett különkiadással jelentkezett a szerkesztőség július 
28-án. A februári házasság hetében több műsor is foglalkozott a család társadalmi szerepével, 
fontosságával, a házasság szentségével és a gyermekáldással. A Térkép február 18-i adása 
ugyancsak csupa pozitív és követendő példával illusztrálta a házasság és a család igazi természetét. 
A Fél évszázad titka című portréfilmben egy nagyváradi házaspárt mutattak be, akik több mint 50 
éve élnek együtt szeretetben, a Sok gyerek, nagy áldás című riportban pedig egy nagycsaládos 
partiumi erdészmérnök-reklámgrafikus házaspár beszélt arról megindítóan, hogy a bőséges 
gyermekáldás ellenére hat saját gyermekük mellé még egy kisfiút örökbe fogadtak. A házasság hete 
záróeseményeként a Családszervezetek Szövetsége ötödik alkalommal rendezett családi napot 
Budapesten az Országházban. A színvonalas rendezvényre nemcsak Magyarországról, hanem 
Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is érkeztek családok, s erről a Térkép február 
25-ei adásában nagy terjedelemben számoltak be a szerkesztők – akik egyébként rendre 
tudósítanak a jelentősebb anyaországi ünnepek külhoni megemlékezéseiről is. Ezek sorába 
tartoztak például az Arany 200 rendezvényei vagy a Szatmárnémetiben megtartott március 15-ei 
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nemzeti ünnep, amely előtt iskolai szavalóversenyen választották ki az eseményen fellépő 
diákokat.   
A magazin értékközpontúságát jelzi, hogy számos területen rendszeresen nyomon követi az 
anyaország és a külhoni magyarság együttműködésének eredményeit. Folytatódott a külhoni 
sikeres vállalkozókat bemutató sorozat is, augusztus 20-án az okos játékokat gyártó szabadkai 
vállalkozás bemutatásával. A műsor rendre fokozott figyelmet fordít az elesettek, a fogyatékkal 
élők felkarolásának bemutatására, különös tekintettel az anyaországi együttműködésekre. Ebbe a 
sorba illeszkedik az április 8-ai adás egyik megindító riportja, amely arról számolt be, hogy a 
Nemzetközi Pető Intézet munkatársai kárpátaljai sérült magyar gyerekek körében tartottak 
szűrővizsgálatot Beregszászon. Hasonló hangvételű tudósításban emlékezett meg a műsor április 
29-én arról a példátlan esetről, melynek során a pécsi Tunyogi-Csapó Miklós egy olyan gyermek 
gerincműtétjét végezte el Munkácson, akinek operációját előzőleg nem vállalták a kárpátaljai 
gyermeksebészek. A május 27-ei adásban sugárzott összeállításban pedig a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosainak idei székelyföldi  útjáról emlékezett meg a 
magazin. Hasonlóan megindító volt a szeptember 9-ei adásban, a Varázskert Szatmárnémetiben 
alcímű riport, amely követendő példaként mutatta be, hogy önkéntes munkával is létre lehet 
hozni egy terápiás kertet speciális fejlődésű és fogyatékossággal élő gyerekek számára. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat 11:30, Duna 
Ismétlés kedd 8:00, vasárnap 10:40, Duna World 
 
P’amende 
Magyar jelentése: Rólunk  
Hét évvel ezelőtt indította útjára a közszolgálati televízió a roma kulturális magazint, amelyben 
minden alkalommal egyetlen témát dolgoz fel a szerkesztőség. A P’amende elsősorban a cigányság 
szemszögéből láttatja a világot, ám az információk hasznosak lehetnek a többségi magyar 
társadalom tagjai számára is. Kiemelt figyelmet érdemel az április 29-ei adás, amelynek alcíme 
Portától a Katedráig és Horváth Zsolt nem hétköznapi, mintául szolgáló portréját mutatja be. A férfi 
a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában portásként kezdte, s ma már gyógypedagógiai 
asszisztensként dolgozik. Főiskolára jár, így hamarosan napközis nevelő válik belőle. A magazin 
hasonló hangvételben és pozitív megközelítésben kiemelt feladatának tekinti a halmozottan 
hátrányos helyzetű emberek sorsának bemutatását is. Ennek egyik emlékezetes példáját a 
Sajókazán működő, hátrányos helyzetűeknek fenntartott iskoláról készült dokumentumfilm adta, 
Mérges Buddha címmel. Hasonló üzenetet közvetítő riport került adásba október 27-én, Tanárok 
alcímmel. A sziráki  Teleki József Általános Iskolát és Szakközépiskolát mutatta be a film, 
melyben az igazgató és több tanár is cigány származású. Ezek a főiskolát, egyetemet végzett 
pedagógusok munkájukkal és egész életükkel példaképül szolgálhatnak a hátrányos helyzetű 
gyerekek számára azon a településen, ahol a lakosság fele cigány származású.  A halmozottan 
hátrányos helyzetű emberek sorsának bemutatására volt jó példa a július 21-ei adás Khetanipe című 
riportja, melyben dr. Lakatos Szilvia elnök kalauzolásában ismerhette meg a néző a Pécsett 
működő, romákat segítő egyesület munkáját. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: kéthetente péntek 7:30, Duna  
Ismétlés: adásnapon16:30, Duna World 
 
Életkerék 
A műsor célkitűzése, hogy folyamatosan bizonyítsa: nincs létjogosultsága a megkülönböztetésnek 
és a rossz beidegződésnek. Két kitűnő portrét adott közre a szerkesztőség a május 19-ei adásban, 
melyekből két, teljesen eltérő, ám sikeres életpályát bejárt fiatalember képe rajzolódott ki. Egyikük 
Farkas Gábor zongoraművész, tanár, másikuk Csámpai Attila Pest megyei katasztrófavédelmi 
szóvivő. Gábor nagy útra indul, hiszen az első európai mester lesz a híres Tokio College of 
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Musicban, Attila pedig jelöltként, az idei év roma hőse cím és a vele járó Aranypánt-díj egyik 
várományosa. Egy másik különleges párossal az április 21-ei műsorban, sokszínű zenei 
blokkokkal, látványos vágási megoldásokkal és szerkesztési módszerekkel fűszerezve 
találkozhattak a nézők. Hajdú Klára énekes-dalszerző és Oláh Krisztián zongoraművész egymásra 
találása és együttműködése különleges zenei élményt jelent, de a portré igazi apropóját egy friss 
lemezbemutató adta. Az április 7-ei magazin riportja a jó hangulatú betétzenéknek köszönhetően 
vált emlékezetessé. A Cigánybálok alcímmel adásba kerülő film az egykor népszerű és gazdag 
hagyományokkal rendelkező közösségi cigánymulatságokat dolgozta fel, bemutatva Nyáry 
Kálmánt, akinek régi törekvése vált valóra azzal, hogy visszanyúlva a hagyományokhoz, rangos 
nemzetközi cigánybált szervezett igényes programmal és előadókkal. 
Fontos társadalmi és szociális kérdéseket vet fel, hogy miként lehet cigány nőként sikeresnek 
lenni és boldogulni. Erre adott választ a március 24-ei adás, amely három roma nő portréját 
rajzolta meg. A szereplők saját szakmájukban mindhárman sikeresek és sikerült kitörniük a 
hagyományos roma asszonyi szerepkörből – miközben a leghétköznapibb foglalkozásokat űzik, 
jótékonykodó fodrászként, kutyakozmetikusként és szakácskönyvszerzőként. Szintén 
példaképnek tekinthető Rostás Árpád, akinek portréja június 12-én került adásba a sorozatban. Ő 
vándorasztalosnak nevezi magát, mert folyton úton van; ott dolgozik, ahová hívják. Közel 40 éves 
pályafutása során dolgozott kastélyokban, egyetemeken szerte a világban. Azonban sosem felejti 
el, honnan jött, és manapság is nehéz sorsú gyermekeknek szervez faműves táborokat. Az 
Életkerék tudatosan törekszik a művészeteken keresztül is bemutatni, hogy nincs létjogosultsága a 
megkülönböztetésnek és a sztereotípiáknak; erre talán a legjobb példa a november 3-ai adás, 
amely Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetben lévő zsákfalujába, Toldra kalauzolja el a 
nézőt. Innen indult útjára a mára már egyedülálló, komplex esélyteremtő programmá vált 
Igazgyöngy Művészeti Alapítvány.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: kéthetente péntek 7:30, Duna  
Ismétlés: adásnapon 16:30, Duna World 
 
Hrvatska Kronika 
A hetente jelentkező magazin felvállalt küldetésének tartja a magyarországi horvátok életének 
dokumentálását és az anyaország kulturális, társadalmi, gazdasági és nemzeti értékeinek 
bemutatását. A műsor rendszeresen beszámol a magyarországi horvátok ünnepeiről, a február 25-
ei adásban például nagy hangsúlyt kapott Hercegszántó és Petrijevci húszéves együttműködésének 
megünneplése, de a szerkesztők beszámoltak arról is, hogy a murakeresztúri Kulturnodruštvo 
Kerestur Közművelődési Egyesület kibővítette tevékenységét, és idén is megtartották éves 
rendezvényüket, a Nemzetiségek és Kultúrák Találkozóját. Ezek sorába tartozik a június 28-án 
adásba kerülő tudósítás a mohácsi Szent Antal ünnepről, vagy az augusztus 2-ai riport a horvát 
államiság napjának pécsi ünnepéről. 
A sokszínű televíziós magazin kulturális missziót is felvállal: olyan személyek portréit is műsorra 
tűzi, akik követendő példaként szolgálhatnak, nemcsak az itt élő horvátok, de az anyaországi 
magyarok számára is. Ebből a szempontból emlékezetes volt az április 5-ei adásban a 85 éves 
Gadányi Pali bácsival, az utolsó Dráva menti dudással forgatott riport vagy a január 18-ai adásban 
megismert és Nemzetiségekért Díjban részesült dr. Rácz Erika murakeresztúri általános iskolai 
tanár bemutatása. A Zrínyi Miklós iskola tanára már több mint negyven éve oktat, közben 
tudományos és társadalmi munkát is végez a Mura mentén. Önzetlen munkájának elismeréseként 
a magyarországi horvát közösség állami kitüntetésre terjesztette fel, amit az elmúlt év végén 
vehetett át. A magazin igyekszik a helyi horvátok számára fontos művészeti, eseményeken is jelen 
lenni; például november 1-jén hírt adott arról, hogy Veszely Jelena szobrászművész 100. 
születésnapja alkalmából egy alkotását újra felavatták a XV. kerületben. Hasonló szemléletet 
képviselt az a tudósítás is, amely a Zágrábi Ifjúsági Színház vendégszereplését mutatta be 
Budapesten. 
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A műsor vissza-visszatérően igyekszik teret adni azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a 
horvát nyelv megőrzését és ápolását helyezik előtérbe. A március 22-ei adásban emlékeztek meg 
arról az ötven évvel ezelőtti, Zágrábban napvilágot látott nyilatkozatról, amely a horvát irodalmi 
nyelv megóvásának egyik fontos, korszakos dokumentuma. Az 1967. március 12-én megjelent 
Nyilatkozat a horvát irodalmi nyelv helyzetéről és elnevezéséről című dokumentumot tizennyolc horvát 
tudományos és kulturális intézmény vezetője írta alá, s ez is mutatja a horvát nyelv megőrzésére 
irányuló szándék komolyságát. A január 18-ai adás egyik riportjának apropóját a Pécs melletti 
sokác-horvát lakosságú nagykozári könyvbemutató adta; a horvát nyelvű Oj, Kozaru, ti selo na 
brijegu című kötetből a helyiektől hallott történetek és elbeszélések alapján sokat megtudhattunk 
múltjukról és mai életükről. Szintén jó példa volt a horvát nyelv és kultúra megőrzésének 
ábrázolására a szeptember 13-ai adásban látható tudósítás. Sok esztendő után, egy teljesen új 
oktatási intézmény, a szombathelyi Horvát Oktatási Központ nyitotta meg kapuit szeptember 1-
jén, amely a remények szerint hathatósan hozzájárulhat a magyarországi horvátok nyelv- és 
kultúra megőrzéséhez, a jövő horvát értelmiségének megerősödéséhez. 
Adáshossz: 26’  
Adás: szerda 7:30, Duna 
Ismétlés: szerda16:30, Duna World 
 

Duna World 

Öt kontinens – egy nemzet 
Valóságos és átvitt értelemben is hidat képez a világ magyarsága, az anyaországban és 
diaszpórában, vagy szórványban élők között az Öt kontinens – egy nemzet. A műsor magazinos, 
oldott formában, színes képi elemekkel igyekszik megjeleníteni a hazától távol élők 
mindennapjait. A szerkesztők visszatérően törekszenek annak demonstrálására, hogy idegen 
nyelvi környezetben miként lehet megőrizni a magyar identitást és népszerűsíteni a magyar 
kultúrát. A lassan öt éve, 2012 végén indult, kezdetben havi rendszerességgel jelentkező műsor 
nagy tetszést aratott mindjárt a legelején a nézők körében, emiatt előbb kétheti, majd jelenleg már 
heti rendszerességgel sugározza a televízió. A nézők olyan érdekes, ám kevésbé közismert 
témákkal is találkozhattak a február 24-ei adásban, mint amilyen a Berlinben megrendezett Zöld 
Fesztivál, melynek ezúttal Magyarország volt a díszvendége, a témája pedig a biogazdálkodás és a 
fenntartható fejlődés. A szerkesztési elvtől nem áll távol a magyar tudományos élet bemutatása, 
melyre jó példa a fiatal magyar programozók nemzetközi versenyén tudományos sikert elért 
Horvát Roland február 11-ei portréja. A 15 esztendős fiatalember gyerekeknek készült, jelnyelvet 
oktató játékos applikációt fejlesztett ki, amellyel kategóriájában a 2. helyezést érte el.  
A magyar nyelv ápolásának, megőrzésének jelentőségéről természetesen több riport is 
rendszeresen napvilágot lát a műsorban. Az egyik legérdekesebb példa a Nemzeti Színház 
támogatásával létrejövő Nemzeti Verseny elnevezésű versmondó verseny meghirdetése, illetve az 
azzal kapcsolatos tudósítás volt az április 1-ei adásban. A versenyre bárki nevezhet a világ bármely 
részén élő magyarok közül. Az Arany-emlékévhez kapcsolódva a szervezők Arany balladáiból 
készült verses klipeket is várnak a jelentkezőktől. Fontos és informatív anyag volt a szeptember 9-
ei adás, amelyből kiderült, hogy Sydneyben immár középszintű érettségit tehetnek magyar 
nyelvből a magyar iskola tanulói. A leginkább szívhez szóló riportok azonban ezúttal is azok 
voltak, amelyek azt mutatták be, hogy nem csak az intézményesített rendszeren belül, hanem 
civilként, „kicsiben” is lehet tenni az identitás megőrzéséért; ilyen volt például a július 29-ei adás 
egyik témája, amelyben, a Brüsszelben élő Dóczy Ilona portréja bontakozott ki, aki nem csak saját 
kislányát tanítja otthon a magyar nyelvre, de házhoz is jár magyart tanítani. 
A nyelvművelés mellett a példamutató életpályát maguk mögött hagyó nagyjainkra emlékezés is 
segíthet megőrizni a külhonban élő magyarság identitását. Ebből a szempontból kiemelkedő 
jelentőségű volt Puskás Ferenc szobrának felavatása Melbourne-ben, melyről február 11-én került 
adásba tudósítás, míg a Kossuth Lajos liverpooli emléktábla-avatásáról április 8-án emlékezett 
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meg képes beszámolóban a műsor. Kifejezetten a fentiekre jó példa a magazin november 4-ei 
adása, amikor a mindenszentek ünnepe és a halottak napja kapcsán a műsorban több anyag is az 
elhunyt, példaképül szolgáló nagyjainkról szólt. A megemlékezésekben exkluzív interjúk 
keretében szólaltak meg a családtagok, rokonok, vagy éppen tanítványok. A 100 éve születetett 
Szörényi Éva, filmlegenda és forradalmár 1956-ban hagyta el az országot; fiát is sikerült 
megszólaltatnia a stábnak. Különleges anyag volt az Oláh Györgyről szóló riport is. A Nobel-díjas 
tudós 1956-ban távozott az Egyesült Államokba, a 8 évig vele együtt dolgozó dr. Czaun Miklós, 
a  Nyugati Parti Magyar Tudósklub elnöke emlékezett rá.    
A február 4-ei adásban a világ legnagyobb gasztronómiai versenyével, a Bocuse d’ Orral 
foglalkozott a magazin, melyen a magyar csapat előkelő eredményt ért el. A 4. helyen végzett 
magyarok két különdíjat is elnyertek. A szerkesztők az emberi teljesítőképesség szempontjából 
rendkívüli eredményeket maga mögött tudó Fa Nándorral készítettek interjút március 23-án, aki a 
Vendeé Globe-on, a világ legnagyobb vitorlásversenyén 63 éves kora ellenére ismét sikerrel vett 
részt. A zenekultúra területén végzett elévülhetetlen teljesítményét mutatta be egy magyar 
hangszerkészítő március 25-én sugárzott portréja. A Londonban élő Draskócky Gábort a világ 
legrangosabb versenyén a legjobbnak ítélte a nemzetközi zsűri, amiért két aranyérmet is elhozott 
hangszerével. 
Az Öt kontinens – egy nemzet, a külhonban megrendezett magyar vonatkozású ünnepek sorában 
idén ismét összeállításban számolt be a magyar kultúra napjáról január 23-ai adásában. Ezen a 
napon versmondással, komolyzenével, vetélkedőkkel, Párizstól Pekingig szerte a világban 
mindenütt megemlékezik a külhoni magyarság a jeles ünnepről. Szeptember 30-án New Yorkból 
jelentkezett a műsor, ahol kiállítással és koncerttel emlékeztek a Kodály-emlékév kapcsán 
világhírű zeneszerzőnkre. A megnyitón Szijjártó Péter külügyminiszter is részt vett. Az október 
28-ai adásban pedig generációk emlékeztek meg az ’56-os forradalom és szabadságharc magyar 
hőseiről Los Angelestől Argentínán át Dél-Afrikáig és persze az európai nagyvárosokig. Nemcsak 
pozitív hangvételű, hanem megható riport készült március 18-án a leégett székelyföldi, atyhai 
templom újjáépítéséért létrejött összmagyar összefogásról. A közel 110 millió forintos adomány 
nagy részét a magyar kormány, a Fővárosi Önkormányzat és a clevelandi magyarok által 
szervezett jótékonysági gálaest bevétele tette ki. Nem csupán izgalmas beszámoló született, de 
egyben promóciós célokat is szolgált az MTVA nagyszabású produkciójának beharangozása 
április 4-én. Négy közszolgálati televízió (magyar, szlovák, osztrák és cseh) koprodukciójában 
készült egy 2 részes sorozat Mária Teréziáról, az uralkodó születésének 300. évfordulójára. 
Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen saját műsor-promóció, az Öt kontinens – egy nemzet magazin 
folyamatosan nagy figyelmet fordít a közszolgálati médiumok műsorainak bemutatására. A műsor 
stábja aktívan vett részt november 9-én a Magyar Diaszpóra Tanács VII. ülésén. A helyszínen 
készített interjúk bőséges anyagválasztékkal szolgáltak az év végi műsorok szerkesztőinek. A 
műsor egyébként is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy bemutasson olyan kezdeményezéseket, 
amelyek külhoni és anyaországi együttműködés eredményeként születnek; ilyen volt például 
Voisin Éva jogász portréja, a szeptember 9-ei adásban. San Francisco tiszteletbeli főkonzulja, a 
nemzetközi üzleti jog professzora, magyar vállalkozókat támogat az üzleti kapcsolatok 
tengerentúli kialakításában.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat 10:40, Duna World,  
Ismétlés: hétfő 8:00, Duna World, péntek 8:00, Duna  
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Rádió 

Kossuth Rádió 

Jelenlét – roma közéleti és roma kulturális magazin 
A Kossuth Rádió és az MR4 Nemzetiségi Rádió egyik emblematikus, kisebbségi, hétvégenként 
jelentkező iker magazinműsora, a Jelenlét, hazánk legnagyobb hivatalosan elismert etnikai 
kisebbségét, a cigányságot állítja fókuszba, a többségi magyar társadalom számára is érdekes, 
ismeretterjesztő, a sztereotípiákat tompító, az együttélést és az elfogadást segítő híradásokkal, 
beszámolókkal. A szombati adás a közéleti, a vasárnapi a kulturális témákat dolgozza föl, 
egyenként fél-fél órás összeállításokban. A közéleti műsorok fókuszában jellemzően a 
közmunkaprogram, az oktatás, a halmozottan hátrányos helyzetű romák élethelyzeteivel 
foglalkozó felmérések, konferenciák, a számukra nyújtott intézményes állami, egyházi, alapítványi 
segítség, az ösztöndíjprogramok, életpályamodellek, a tehetséggondozással és felzárkóztatással is 
foglalkozó Tanoda Program intézményrendszere és az idénymunkák állnak. A feldolgozott 
közéleti témák között élen járnak az oktatási kérdések, köztük a példamutató felnőttoktatási 
képzésekről, a felzárkóztatásról és az integrált képzésekről szóló kezdeményezések, az értelmiségi 
romává válás jó üzenetének erősítése, a közösség tehetséges tagjainak a továbbtanulásra 
motiválása, és a sajátos nevelést igénylő tanulók számára szervezett felzárkóztató programok, 
szakkörök. Hangsúlyosan jelennek meg a keresztény cigány szakkollégiumok aktivitásai és a 
közmunkaprogram keretében megvalósuló munkahely- és településfejlesztések, a többségi magyar 
társadalommal való együttműködés, az elfogadás lehetőségei és tanulhatósága, az egyházi cigány 
misszió áldásos tevékenységének bemutatása. A magyar társadalom számára is örömmel fogadott 
ismeretterjesztés feladatát teljesítik a hagyományos falusi, már-már elfeledett mesterségekről, a 
tudásátadásról és az élő hagyomány megismertetéséről szóló színes összeállítások, köztük a seprű- 
és kosárkészítésről, a vályogvetésről, vagy a gyógynövénygyűjtésről szóló beszámolók és a 
népszerű gasztro-témák.  
A műsor credóját jól alátámasztó, legmegindítóbb, legjobb üzenetű pillanatai a kilátástalanságból 
indult, sikeres életutakat bemutató portrék. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiző 
diák, Ötvös Pisti, a karcagi cigánytelepről a Phd kapujáig jutott Horváth József rákkutató és a 
háromdiplomás nagyecsedi óvónő, Balogh Marianna portréja azt üzente, hogy pozitív 
életszemlélettel, tanulással, kitartással és akaraterővel mindenki számára nyitott a boldogulás felé 
vezető út.   
A roma kulturális magazin a testvérműsor formai megoldásait követve aktuális, értékközpontú 
témákat kínál. A témaválasztások magas színvonalúak, egyedi védjegyük a célközönséget 
szimpatikusan megszólító cigány nyelvű be- és elköszönések, a műsorvégi, zenébe ágyazott 
évfordulós megemlékezések és a rövid zenei effektekkel színesített anyagok, hangképes 
beszámolók. Az egész országot kiegyensúlyozottan átfogó, kulturális témájú beszámolók mellett a 
feldolgozható témákat bőségesen kínáló külhoni roma közösségek is megjelentek az adásokban. 
Kitűnő portré született a Felvidékről származó Babindák Istvánról, a Valami Swing zenekar 
klarinétosáról, hangulatos anyag tudósított a felvidéki Csata Cigányházáról, a hagyományőrző 
együttesek közül pedig a Szászcsáváson alakult Nadarát mutatta be a műsor egy, a Budapest 
Folkfeszten készült színes összeállítással.  
Remek képet kapott a hallgató arról, hogyan élnek Erdélyben a cigányok és örömteli módon 
került szóba a Kárpát-medencei hagyományőrzés is. Értékmentő funkciót teljesítettek a 
zenészportrék, követendő életpéldákat állítva a roma kisebbség és a többségi magyar társadalom 
elé. A hagyományok átörökítésén fáradozó Kardos Iván zenészt mutatta be egy lélekemelő, 
pozitív üzenetű anyagban az Apák és fiaik mottóval ellátott dupla portré. Értékközpontú összeállítás 
készült egy nemes kezdeményezésről: Muzsikáló Budapest címmel népszerű budapesti éttermekben 
négy-héttagú cigányzenekarok zenélnek az eltűnőben lévő cigányzenei kultúra, az élő cigány 
népzene megmentése érdekében. A cigány származású, a kárpátaljai Visken született Popva Valér 
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atya tizenhét éve él ferences szerzetesként Budapesten. A Margit körúti ferences rendházban 
készült portré gyönyörűen mutatta be a kolostort, láttatta a Szent Ferenc életét ábrázoló képeket.  
Hamisítatlan háttérmagazin feladatot teljesített a Jelenlét, az M1 híradóból is ismert Orsós Róbert 
portréjával, amely egy közismert, a roma közösség számára példamutató, sikeres 
médiaszemélyiséget ismertetett meg. Élményszerűen mutatta be a műsor a magyarországi roma 
költészet és festészet nagy alakját, a cigánymesék misztikus világának mesteri ábrázolóját, Balázs 
Jánost, a művész halálának 40. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás apropóján. Kiemelendő 
összeállítás készült a barátihegyi romák összefogásáról, amelynek eredményeként közösen 
felújították a Szent Donát nevét viselő katolikus kápolnát és izgalmas témaválasztás volt a 
Problémákról a színház nyelvén mottójú anyag is. A műsorok komoly szakmai erénye, hogy a kortárs 
médiatrendeket követve a közösségi média és a rohamosan fejlődő infokommunikáció által 
nyújtott lehetőségeket is bemutatják. Példamutatóan tudósítottak a közösségi média Inspiráló roma 
történetek című sorozata kapcsán egy cigány fiatalember kezdeményezéséről, illetve egy 
számítógépes kompetenciafejlesztésről és a kisdiákok számára szervezett webrádiós programról, 
amelyből kiderült, hogy a különböző korosztályhoz tartozó romák komoly elszántsággal és nagy 
kedvvel tanulják az informatikát. Az infokommunikáció rohamtempót diktáló világában fontos, 
hogy a roma közösségek se maradjanak le. A műsor ezt a célt szolgálta, a cigány kultúrát 
digitálisan dokumentáló RomArchive program bemutatásával. 
A Jelenlét – roma közéleti és kulturális magazinok szervesen együtt élnek, és aktívan kapcsolódnak a 
közszolgálati média tematikus napjaihoz, vállalásaihoz. Fölhívták a figyelmet a nemzetiségi kultúrák 
napjának programjaira, és az április 8-ai roma világnapról is szépen megemlékeztek. A hátrányos 
helyzetű cigány gyerekek  ingyenes oktatásáról szóló egyik anyagban a közszolgálati média 
kiemelt, sikeres projektjét, a Fölszállott a páva című műsor inspiráló hatását is méltatta a 
megszólaló. Az első félév minden szempontból legszebb, lélekemelő összeállítása húsvét 
vasárnapjára született meg. Az általában magas színvonalon elkészített adások közül is 
kiemelkedően méltó, szép műsor készült a kereszténység legnagyobb ünnepére.  
A második félév műsorai a naptári aktualitásokhoz igazodva hiteles példákkal szolgáltak a roma 
közösségeknek a közbiztonság javítására, az elfeledett cigány hagyományok újratanulására, az 
önellátásra törekvés terén tett erőfeszítéseire. Hírt hoztak a kulturális és hagyományőrző 
táborokról (köztük a Balogh Béla nevét viselő tánctáborról, a Khamoro Táncszínház országjáró 
turnéjáról), a nyári konferenciákról, és az iskolakezdés eseményeiről. Mindenszentek, halottak napja 
közeledtén megismertették a virrasztolást és a régi cigány halotti szokásokat. Szép tudósítás készült 
arról, hogy a pécsi Gandhi Gimnázium oktatási-pedagógiai módszere felkerült az UNESCO Jó 
gyakorlatok listájára. Virtuális betekintést engedett a miskolci keresztény roma szakkollégiumi 
hálózat (KRSZH) országos tanévnyitójára, ahol Járóka Lívia EP képviselő és Balog Zoltán is 
köszöntötte a fiatalokat. Moziszerű, hangképes összeállításban mutatta be a műsor a Te is lehetsz 
győztes című motiváló vetélkedő döntőjét. Példamutató módon a sport többször is megjelent a 
feldolgozott témák között, mint a közösségteremtés és a jellemformálás hatékony eszköze. A 
második félév is bővelkedett jó üzenetű portrékban, bemutatva a közgazdászként végzett, a 
falujában az első cigány diplomás fiatalt, vagy a hatvani kisebbségi önkormányzat elnökét, aki 
szenvedélyével, a horgászattal felállította az új magyar pontyrekordot. Megismerhettük a 
gyökereihez visszatért cigányfiú történetét, aki a Csillag születik vetélkedőben is szerepelt és 
fellépett Palya Beával valamint a Parno Graszttal is. Kitűnő összeállítás készült a Csámpai Rozi 
festőművész kezdeményezésére, egészséges és autista fiatalok munkáiból született kiállítás 
megnyitójáról és a jótékonysági célú, fogyatékos, hátrányos helyzetű és roma fiatalok műveit 
bemutató kiállításról is. Októberben két szép jótékonysági kezdeményezésről is beszámolt a 
műsor: a fiatalok körében is népszerű Parno Graszt és a Beshodrom A38 hajón adott 
koncertjéről, mellyel az esélyteremtő Bagázs Egyesület munkáját támogatták. A szépen sikerült 
portrék közül kiemelkedik a roma büszkeség napja 1956-os forradalmár pólóit tervező, Gruber Béla-
díjas Oláh Norberttel és Debrecen utolsó cigányprímásával készült értékmentő beszélgetés. 
Szívderítő életutat rajzolt a július 1-jei műsor arról a különleges postásról, aki Pécs sokszorosan 
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hátrányos helyzetű, cigány családok lakta városrészében a küldemények mellé színes kis 
„boldogság cetliket” is adott, amiken egy-egy idézet szerepelt, azóta pedig ingyenes masszázsokat 
is nyújt a helyieknek. Meghatóak a roma lelkészportrék, kiváltképpen a rakacai új görögkatolikus 
lelkésszel, Balogh Győzővel készült anyag.  
Megjelentek a határon túli magyar cigány közösségek is a műsorokban, a felvidéki roma 
tehetségkutató résztvevői, vagy a kárpátaljai hátrányos helyzetű diákok, akik sporteszközöket 
kaptak. Hálás téma a gasztronómia, ennek kitűnő példáját hallottuk a Kóstolda főzőtanfolyamán 
készült összeállításban, amelyben a lecsótól a rétesig, a klasszikus roma ételek elkészítéséből 
kaptunk ízelítőt.  
 
Jelenlét-roma közéleti magazin 
Adáshossz: 24’ 
Adás: 17:06-17:30 szombat, Kossuth Rádió 
Ismétlés: 12.03. kedd, MR4 Nemzetiségi Rádió 

 
Jelenlét-roma kulturális magazin 
Adáshossz: 22’ 
Adás: 17:06-17:28 vasárnap, Kossuth Rádió 
Ismétlés: 12.03. szerda, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Határok nélkül 
A Kossuth Rádió külhoni tematikájú magazinja széles ismeretségnek örvend határokon kívül és 
belül. Idén ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját; az elmúlt 25 év alatt a naponta 
jelentkező magazin mértékadó műsorrá érett. Kettős hallgatói réteget szólít meg. A hazai 
érdeklődők a napi fél órában általános képet kapnak a Kárpát-medencei magyarok életéről, s a 
színvonalas elemzések nyomán a hírek hátterébe is bepillanthatnak. A külhoniak az egyetlen, 
naponta jelentkező – külhoni tematikájú műsornak – lehetnek részesei, s a különböző, egykori 
országrészekről készített riportokból honfitársaik törekvéseiről is tudomást szerezhetnek. A 
Határok nélkül híranyagai között gyakran szerepelnek határon átnyúló, vagy testvértelepülésekről 
szóló hírek, amelyek az együttgondolkodás és az egységes magyarságkép kialakítását erősítik.  
A kiegyensúlyozott híradás mellett a magazin fontos érdekvédelmi feladatokat is felvállal. A 
Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum kálváriájának, a székely zászló ügyének, a felvidéki 
vasúti feliratok helyzetének, az autonómia kérdésének folyamatos bemutatásával a közvéleményt 
is mozgósítja, s megerősíti az érintetteket abban, hogy erőfeszítéseikben nincsenek egyedül.  
Az oktatás, az anyanyelvi kultúra ápolása minden adásban kiemelt szerepet kap. A 
tömbmagyarság oktatásának problémái, eredményei mellett a szórványmagyarság oktatásügyi 
helyzete vagy a temesvári magyarok nyelvtanfolyamai is fókuszba kerültek. A műsor jelentős 
szerepet játszott a magyarságot diszkrimináló új ukrán oktatási törvény megismertetésében, a 
rendelet elleni példás magyar összefogás bemutatásában. Az ominózus törvény elfogadása után 
szinte minden adás foglalkozott e témával. A gyermekek védelme egyrészt az iskolahelyzet 
nyomán vetődik föl, a családvédelemmel is gyakran foglalkozik a műsor. A Kolibri a Családokért 
riport a Szabadka környéki falvak nagycsaládosainak életét mutatta be, egyben mintaértékűnek 
tekintve a nagyobb számú gyermek vállalását. 
A kisebbségek helyzete a külhoni magyarok körében legtöbbször a romák helyzetén keresztül 
kerül látótérbe. A műsor előítéleteket számol fel azáltal, hogy e társadalmilag és gazdaságilag is 
rossz helyzetben lévő kisebbség a nehézségei ellenére is büszkén vallja magát magyarnak. 
A tudományos témák a hiedelmek és a valóság különbségeire is rávilágítanak. Az erdélyi 
magyarság fogyásáról Vetési László szórványkutatóval készült érdekfeszítő anyag, a lelkész-tudós 
a folyamat hátterét is ismerteti a hallgatókkal. Az Anyanyelv kontra Államnyelv Konferencia 
Brüsszelben a kisebbségi nyelvi jogokról adott átfogó képet. A tudósítás a Kárpát-medencei Körkép 
című konferenciáról a párhuzamokra és különbségekre hívta fel a figyelmet. Az Arany-
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emlékévben a nagy magyar költő munkássága előtt a műsor tematikus adással tisztelgett. A 
Magyar Tudományos Akadémia Konferenciáján folytatódott az Arany-emlékév, az összeállítás a 
költő tudományos munkásságára emlékezett.  
Az aradi vértanúk napján a műsor tematikusan számolt be a Kárpát-medencei ünnepekről. 
Ugyancsak tematikus adással jelentkezett október 23-án, amikor Kárpát-medencei 
megemlékezéseket foglalt csokorba. A reformáció emléknapján, október 31-én a műsor kiemelten 
foglalkozott a jeles eseménnyel, valamint a reformáció szerepével a magyar történelemben és a 
kultúrában. 
A Határok nélkül külön értéke, hogy nemcsak a Kárpát-medencei magyarság helyzetét mutatja be, 
a diaszpórában élőkről is gyakran ad hírt. Az Ausztráliai Magyarok Kulturális Találkozója vagy a 
Körösi Csoma Sándor Program résztvevőivel készített összeállítások egyaránt a horizont 
bővítését jelentik. A szórvány bemutatása kapcsán a Petőfi Program is hangsúlyos szerepet 
kapott. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: mindennap 18.30, Kossuth Rádió 
Ismétlés: másnap 4.30, Kossuth Rádió 
 
MR4 Nemzetiségi Rádió 

Nagy létszámú nemzetiségek műsorai 
 
Horvát nemzetiségi műsor 
Hírek, információk és aktuális riportok a magyarországi horvátok életéből. A műsor 
következetesen megemlékezik a horvátok számára fontos ünnepekről, kiemelkedő eseményekről; 
az októberi adásban kiemelt figyelmet kapott a horvát függetlenség napja. A színes, magazinos témák 
mellett a szerkesztőség az anyanyelvi kultúra ápolásának helyzetét is figyelemmel kíséri, s ennek 
rendszeresen hangot is ad a műsorokban. Január 24-én például a Hagyományőrzés és a horvát nyelv 
ápolása a Dráva-menti Potonyban című hangképes tudósításban állították a középpontba a 
nyelvművelést, majd Kovács Krisztina horvátzsidányi óvónő Kad sam bila mala (Amikor kicsi 
voltam) című könyvét mutatták be. Folyamatosan a kiemelt témák között szerepel a magyar-
horvát együttműködés, amelyről riportokban, tudósításokban számol be a műsor. Február 6-án 
például hosszan idézték Baja és Biograd városvezetésének egyeztetését az idei közös 
eseményekről, és hasonló figyelmet kapott a Bosznia-Hercegovinai Katolikus Szerzetesrend első 
titkárának februári magyarországi látogatása is. Emlékezetes volt a Hit-Élet-Kultúra elnevezésű 
megemlékezés az 1956-os magyarországi forradalomról és a nagyvilágba szakadt szentpéterfaiak 
összetartozását jelképező földgömbjének leleplezéséről készült beszámoló. A kiemelt magyar 
vonatkozású hírek között adott hírt a szerkesztőség május 15-én arról is, hogy a horvátországi 
Pélmonostoron a magyarországi testvérvárosról, Mohácsról neveztek el egy köztéri parkot. A 
horvát világi és vallási ünnepek szintén nagy hangsúlyt kapnak a műsorban, ezek sorában 
dubrovniki tudósításban emlékezett meg a szerkesztőség a Szent Balázs tiszteletére tartott 
ezeréves hagyományról és a 175 éve megalakult Matica Hrvatskáról, amely Horvátország egyik 
legrégebbi kulturális intézménye. A közös együttműködés témakörében az egyik leginformatívabb 
riport a szeptemberi adásban hangzott el a határ menti horvát és magyar gazdasági kamarák közös 
EU-projektjéről. Nagyon hasznos, hogy az adásokban rendszeresen elhangzik a társműsorok, a 
Hrvatska Kronika és a Hrvatski Glasnik ajánlása.  
Adás: mindennap 08:00-10:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Német nemzetiségi műsor 
Különleges témákra is figyel a szerkesztőség, nemcsak a német nyelvű friss hírek, információk, 
érdekességek kerülnek adásba. Az anyanyelvi kultúra ápolására és ezzel összefüggésben az 
oktatásra ugyancsak kiemelt figyelem irányul. Emiatt is számolt be a szerkesztőség bő 
terjedelemben február 6-án arról, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
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választmányi ülésén milyen pezsgő eszmecsere bontakozott ki az oktatás helyzetéről. Majd 
folytatva ugyanezt a témát, március 6-án interjú készült Heltainé Panyik Erzsébettel, a 
Nemesnádudvari Német Önkormányzat elnökével az oktatási támogatás 2017-es változásairól. 
Azt, hogy mit jelent a németség számára a dialektust beszélő gyermek és milyen jelentősége van a 
törökbálinti óvodában végzett nyelvjárásos nevelésnek, ugyancsak bő terjedelemben dolgozta fel a 
műsor a Gasserné Karsai Mária óvodavezetővel készült interjúban. Hasonló témát járt körül az az 
augusztusi riport-összeállítás, amelyben a magyarországi német nemzetiségű gyerekek egyesülete 
mutatkozott be annak apropóján, hogy együttműködést, közös előadást terveznek a német 
színházzal. Szintén jó példaként említhető az októberi adásnak az az interjúja, melyben szó esett 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Germanisztika Intézetének nemzetiségi projektjéről. 
A magazin kiemelten kezeli a hazai németség számára fontos fejlesztésekkel, beruházásokkal 
kapcsolatos aktuális híreket is; ilyen volt a február 10-ei beszámoló a Koch Valéria 
Iskolaközpontban elvégzendő felújítási munkálatokról. Az anyaországban történt fontos politikai 
és társadalmi eseményeknek is bő teret szentel tudósításaiban a szerkesztőség; ezek sorában 
beszámoltak Frank Walter Steinmeier német államfő beiktatásáról és a berlini tartományi 
választás eredményéről. A szerkesztőség igyekszik azonnal reagálni a fontos aktuálpolitikai 
eseményekre is. Augusztusban Helmut Kohl európai temetési szertartásáról számoltak be, a 
szeptemberi adásban pedig kiemelt téma volt, hogy parlamenti választásokat tartottak a Német 
Szövetségi Köztársaságban. Az októberi adásban ugyancsak kiemelt helyen kezelték az osztrák 
parlamenti választások és a németországi Alsó-Szászországban megtartott tartományi választások 
hivatalos végeredményét is. A szerkesztők figyelmét sosem kerülik el a magyar-német, magyar-
osztrák, vagy akár a magyar-svájci viszonylatban létrejövő gazdasági, politikai együttműködések 
legfrissebb hírei sem.   
Adás: naponta 10:00-12:00, MR4 Nemzetiségi Rádió  
 
Szerb nemzetiségi műsor 
A magazin a magyarországi szerbek mindennapjaihoz, kultúrájához, hagyományaihoz kötődik, 
kiemelten kezeli a hazai szerbek számára fontos fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos 
aktuális híreket, tájékozódást, szórakozást kínálva a nemzetiség tagjai számára. Ezért számolt be a 
szerkesztőség vezető helyen a kiemelt jelentőségű hírről a február 2-ai adásban, miszerint Lóréven 
bővíteni kívánják a szerb iskolaépületet, sőt tervbe vették, hogy az iskola nyolc osztályossá 
bővüljön. Az új oktatási projekt megvalósítása az iskola mellett található ingatlan megvétele, majd 
az épület  bővítése után kezdődik. Különösen Szerbia uniós csatlakozási törekvéseinek fényében 
figyelemreméltó volt a hazai szerbség számára a másik aktuális, május 12-én elhangzott 
információ is: a magyarországi szerbek delegációja kétnapos brüsszeli látogatása során nagyon 
hasznos megbeszéléseket folytatott az Európai Parlament képviselőivel. Ugyancsak komoly 
hírértéke volt annak a május 10-ei adásban elhangzó összeállításnak, amelyet a Nemzetiségi 
Törvény módosításának szentel a magazin. A szerkesztők a helyszíni riportok, fajsúlyos interjúk, 
színes, zenés beszámolók mellett természetesen nagy figyelemmel követik a szerb kulturális 
rendezvényeket, melyek sorában két nagyszabású eseményről, a belgrádi filmfesztiválról és az 
újvidéki nemzetközi könyvvásárról is hosszabb hangképes tudósítás hangzott el. Vezető és 
magyar vonatkozású aktuális hír volt a Jadranka Joksimovic, Szerbia EU csatlakozásáért felelős 
miniszterének budapesti látogatásáról készült beszámoló. Megkülönböztetett figyelmet kapott a 
szeptemberi adásban Magyarország és Szerbia elnökeinek zentai találkozója, vagy az augusztusi 
adásban elhangzó részletes beszámoló Simicskó István magyar és Aleksandar Vulin szerb 
honvédelmi miniszter találkozójáról. A szeptemberi adásban részletek hangoztak el a szerb-
magyar határon átnyúló szegedi IPA projektről, amely többek között magában foglalja a Szerb 
Kulturális Központ megépítését Mórahalmon, illetve a Magyar Kulturális Központ megépítését 
Palicson. Az októberi adásban is folytatódott a pozitív tendencia, így hosszabb riportban 
számoltak be arról, hogy megállapodás született a Budai Szerb Egyházmegye és a Vajdasági 
Kormány között a budapesti Thökölyánum Könyvtárának felújításáról.  
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Adás: naponta 14:00-16:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Román nemzetiségi műsor 
Jelentős figyelmet szentel a román-magyar kapcsolatok ápolásának és a magyarországi románok 
helyzetének a nagy rutinnal rendelkező román rádióműsor szerkesztősége. A műsor igyekszik a 
két nép együttműködéséről bővebb terjedelemben és árnyaltan tudósítani. A február 28-ai 
adásban kifejezetten nagy hangsúlyt kapott Teodor Melescanu román külügyminiszter február 27-
ei budapesti látogatása, melynek során találkozott a magyarországi román közösség képviselőivel 
is. Az augusztusi adás arról adott hírt, hogy több mint negyven diák számára tették lehetővé 
szemptembertől a román nyelvtanulást Medgyesegyházán és Medgyesbodzáson. Régen várt, 
pozitív hírként számolt be a műsor arról, hogy egy három hónapig tartó kísérlet keretében 10 új 
kisebb határátkelő szombatonként is nyitva tart a magyar-román határszakaszon. A szeptemberi 
adásban a román-magyar határon átnyúló együttműködési programról és a pályázati 
lehetőségekről folytatott gyulai kerekasztal-beszélgetésről is hírt adott a műsor. Megrendítő 
hangvételű volt az a magyar vonatkozású ünnepi megemlékezés, amelyben Weber Péter szegedi 
történész és dr. Petrusán György egyetemi tanár közösen elemezték, hogy mi vezetett az ’56-os 
forradalom kitöréséhez, hogyan viszonyult Románia a magyarországi eseményekhez és miként 
befolyásolta a politikai helyzet a magyarországi román közösség életét. A beszélgetésből kiderült 
az a kevéssé ismert tény, hogy a magyar forradalomnak román nemzetiségű áldozatai is voltak, 
mások mellett a 19 éves gyulai Mány Erzsébet.  
Népszerűek az állandó rovatok, amelyek az anyaország történelmével és kultúrájával 
foglalkoznak, gyakran romániai szakértők, újságírók közreműködésével, román szemszögből. A 
100 hely, amelyet érdemes felkeresni Romániában és A román kultúra, tudomány és művészet nagyjainak a 
bemutatása gasztronómiai sorozatok talán a legkedveltebbek a rovatok sorában, elsősorban a 
többségi magyar társadalométól eltérő, időnként sarkosabb, időnként árnyaltabb szemléletmódjuk 
miatt. A szakmai megújulás igényét jelzi, hogy újabban állandó sorozatokkal is készülnek az 
alkotók; az októberi adásban a Román legendák és helyek című rovatot mutatták be. A műsor 
természetesen következetesen és rendszeresen hírt ad az anyanyelvi kultúra ápolásáról, különösen 
az iskolás korosztályt érintő kérdésekben. Ez derül ki abból az április 24-ei tudósításból is, 
amelyet a gyulai Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen részt vett, 7-8. osztályos, 
magyarországi román iskolákban tanuló diákok szereplésének szentelt a szerkesztőség.  
Adás: naponta 16:00-18:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Szlovák nemzetiségi műsor 
Az általános nemzetiségi rádiós trendet követve a szlovák kisebbség rádiójában is információkban 
gazdag, változatos riportok hangoznak el a magyarországi szlovákok életét érintő, esetenként 
meghatározó jelenségekről, eseményekről. Az, hogy 200 ezer euróval több éves támogatást kap 
a Határontúli Szlovákok Hivatala, természetesen vezető hír volt a május 2-ai adásban. Az oktatás 
helyzetéről, az anyanyelv-tanulási lehetőségekről visszatérően nagy lélegzetű, kritikus hangvételű 
riportok számolnak be, érdekesség ugyanakkor, hogy az anyagok egy része ismeretterjesztő 
jellegű. Ezek sorába illeszkedett a május 9-ei adásban elhangzott tudósítás, amelyből kiderült, 
hogy a magyarországi szlovák pedagógusok napját idén is megrendezték április 28-án a budapesti 
szlovák iskolában. A hírhez kapcsolódóan az új nemzetiségi nyelvtanítási stratégiáról Hollerné 
Racskó Erzsébet, az OSZÖ elnöke beszélt. Kiemelkedő és példamutató szerkesztési megoldás a 
műsorban, hogy a szerkesztők mesékkel, mesejátékokkal hétfőnként rendszeresen a 
rádiókészülékek elé invitálják a gyerekeket. Legalább ennyire követendő törekvés, hogy milyen bő 
teret szentel a szerkesztőség a szlovák kultúrának. A február 20-ai adásban dr. Király Katalinnak, 
a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete igazgatójának interjúja az idei szlovák 
rendezvényekről és kiállításokról szép példája ennek a szándéknak. A nyelv ápolása és megőrzése 
szempontjából kiemelt szerepe volt annak az októberi évfordulós megemlékezésnek, amelyet az 
idén 60 éves Ľudové Noviny tiszteletére tartottak. A magyarországi szlovákok hetilapjának 
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legfontosabb célja és feladata az ország 11 megyéjében élő szlovákság identitásának és 
kultúrájának megőrzése. A szerkesztőség emellett kiemelten kezeli a magyar-szlovák 
együttműködéssel kapcsolatos témákat, októberben például Szegeden a Nemzetiségek Házában 
értékelték a dél-alföldi szlovákok projektjeit. Ezeknek a megvalósításában a magyarországi, 
romániai és a szerbiai szlovák közösségek egyaránt részt vesznek.  
A magazin nemcsak a szlovák, hanem a jelesebb magyar ünnepekről is rendre megemlékezik. 
Október 23-a tiszteletére egy kiemelkedően átfogó riport hangzott el, melyből az is kiderült, hogy 
Maléter Pál emlékére az Eperjesi Egyetemen rendeztek konferenciát.  
Adás: naponta 18:00-20:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Egy hazában – nemzetiségekről magyarul 
Az Egy hazában az egyik legigényesebb nemzetiségi rádióműsornak számít. A klasszikus 
szerkezetben, klasszikus rádiós formai és tartalmi elemekből építkező magazint a gondos szakmai 
előkészítés, az aktualitásokat követő igényes témaválasztás és a precíz forgatókönyv jellemzi. A 
műsor felépítése is tankönyvbe illik: figyelemfelkeltő headline és összegző utóheadline, minden 
hazai nemzetiséget kiegyensúlyozottan bemutató hírblokk és 5-6 hosszabb anyag, továbbá 
különleges, élményszámba menő zenei kínálat teszi hallgatóbaráttá. Mivel az adás az éjszakába 
nyúlik, a szerkesztő nagy figyelmet fordít a késői rádiózók ízlésvilágának kiszolgálására. 
A kiválóan illusztrálva mutatja be a nemzetiségek és a magyarság együttélésének pozitív példáit, 
valamint a nemzetiségek és az anyanemzet kapcsolatát. A kettő között – a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos hírek közreadásával – gyakran párhuzamot is von. Szép példa volt erre a vajdasági 
Magyar Nemzeti Tanács és a hazai Szerb Országos Önkormányzat vezetőinek szabadkai 
tanácskozása a két nemzetiségi szervezet együttműködési lehetőségeiről, vagy ugyancsak 
példaértékű a mórahalmi Szerb Központ építésének bemutatása, s ezzel párhuzamosan a határ 
vajdasági oldalán, a palicsi magyar kulturális központról szóló híradás. 
Az Egy hazában nagy hangsúlyt fektet az ünnepekre, hiszen a jeles napok a tradíciók ápolásának is 
szép példái. Az egyházi ünnepekről készített összeállításokban kiemeli a hit szerepét és 
közösségformáló erejét. Ezzel kapcsolatban idézte Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt: „A kereszténység megóvása az európai nemzetek 
megmaradásának alapvető pillére”. A reformáció 500. évfordulóján a hazai szlovákság hitéletét 
ismerhette meg a hallgató. A szerkesztő bekapcsolódott a közmédia tematikus összeállításaiba, a 
házasság hete is jó alkalmat adott, hogy bemutassa a méhkeréki Netye Tivadart és feleségét, 
Annát, akik 53 évvel ezelőtt kötötték össze sorsukat. 
A nehezebb fajsúlyú anyagokat érdekes színes riportokkal választja el: gasztronómiai bemutató, 
sportrendezvény, báli szezon egyaránt lehetőséget nyújt a közösség életének képszerű 
bemutatására. A rádióműsor emellett figyelemmel kíséri a nemzetiségek tudományos életét is. A 
Rácz Erikáról készített portré egy kiváló tudós ars poeticája, aki elhivatottan vizsgálja a Mura 
menti kaj-horvátok nyelvjárását, szerkeszti a magyar-kaj-horvát szótárat, és konferenciákon 
ismerteti tudományos eredményeit. A békéscsabai Szlovák Kutatóintézet munkájának szakszerű 
bemutatása során a hallgató a szlovák nyelv, kultúra és hagyományok megőrzéséről, s a 
napjainkban végbemenő társadalmi folyamatokról is tudomást szerezhetett.   
Az oktatás és a nevelés a műsor egyik állandó tartópillére. Az ifjabb generációra fókuszált például 
az eleki román közösségről szóló riport, bemutatva, hogy a gyerekek a táncon keresztül miként 
táplálják a hagyományokat. A műsorban láthattuk a lórévi Szerb Óvoda óvónőjét is, aki a 
nemzetiségi nyelv használata mellett a népi tradíciók megismertetésének is folyamatosan figyelmet 
szentel. A gyermek- és népdalokat tartalmazó gyűjteménye nyomtatásban is megjelent. A nyár 
rendre a gyerektáborok ideje, s a nemzetiségek is élnek a lehetőséggel, hogy játékosan vezessék be 
az ifjabb generációt a hagyományaikba, s a résztvevők anyanyelvismeretét is csiszolhassák. A 
történelem főként a német nemzetiséget bemutató műsorrészek állandó témája. A műsor nagy 
figyelmet fordít az aktualitásokra. Gyakran foglalkozik a nyári táborok szerepével, hangsúlyozva, 
hogy ezek az együttlétek közösségformáló, hagyományápoló jellegüknél fogva mennyire 
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hasznosak mind a kisebbség, mit a családok szempontjából. Az augusztus 8-ai adás többek között 
a Zánkán üdülő ukrán gyerekekről számolt be, bemutatva a magyarság erőfeszítéseit a 
jószomszédi viszony javításában. Egy júliusi riport átlépi a határokat: Partiumba látogat, 
látványosan bemutatva egy érdekes ünnepet, a Mácsai Paradicsomfesztivált, amely jól szolgálja a 
határ két oldalára szakadt közösségek kapcsolatainak erősítését. A Felvidékhez is kapcsolódott 
egy, a határon átívelő kulturális eseménysor. A gyetvai fesztiválról szóló színes riport betekintést 
adott a nyolc ország művészeti csoportjainak részvételével megrendezett program legszebb 
pillanataiba. 
Adáshossz: 52’ 
Adás: vasárnap 13:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: aznap 23:07, Kossuth Rádió 
 
Kis létszámú nemzetiségek műsorai 
 
Szlovén nemzetiségi műsor 
Az adásokban a nemzeti kultúra és a nyelv megőrzésének helyzetével, a szlovén nép 
történelmével, jelenével, jövőjével, foglalkoznak leginkább, de nagy teret kapnak a 
visszaemlékezések is, amelyek egész sora foglalkozik a szlovén közösség elvándorlásának 
hátterével és az új, a magyar környezetbe való beilleszkedés körülményeivel. Ilyen volt az októberi 
adásban elhangzott riport Petrauvin Štefannal arról, hogy a szlovéniai Mura-vidék és 
magyarországi Rába-vidék szlovén nyelvjárása, népszokásai, népzenéje, folklórkincse, 
népkarakterológiája milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak. Továbbá arról is beszél, hogy 
a periférián élők ősei – a jobb élet reményében – a XIX. század elejétől kezdve nemzedékről-
nemzedékre útra keltek, hogy szerencsét próbáljanak idegen országokban, nemcsak Európában, 
hanem a tengerentúlon is. De megrendítő volt például az az októberi riport a rábatótfalui Tučkina 
Trejzával, aki szeretettel emlékezik vissza a szülőfalujában eltöltött gyerekkorára, és napjainkban, 
hajlott kora ellenére is azon a véleményen van, hogy kötelessége azon a nyelven beszélni, amelyet 
őseitől örökölt, illetve az Istentől kapott ajándékba. 
A nemzetpolitikai témák mellett a napi aktualitásokról is beszámolt a műsor; legyen az kultúra, 
vagy akár sporthír. A február 23-ai adásban például nagy terjedelemben emlékeztek meg a szlovén 
kultúra napjáról, megszólaltatva szlovén Rába-vidéki iskolásokat és felnőtteket egyaránt. De 
ugyanígy vezető hír volt, amikor eldőlt, hogy a körmendi kosárlabdacsapat új vezetőedzője a 
szlovén Gašper Potočnik lett. Kultúrtörténeti és hitéleti szempontból is kiemelkedő interjút 
közölt a magazin február 20-án a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ebben Katja Ajdnikpuconci 
lelkész hosszasan felidézte Primož Trubar, Jurij Dalmatin és Adam Bohorič jeles szlovén 
protestánsok munkásságának elmúlhatatlan érdemeit, akik az első ábécéskönyv megalkotásával, a 
szentírás szlovén nyelvű fordításával és a szlovén nyelvtan kidolgozásával megteremtették a 
szlovén irodalmi nyelv alapjait. A riportban szó esett az ellenreformáció megtorlásnak 
állomásairól, áldozatairól és napjaink szlovén evangélikusairól is, akik a történelmi sérelmeken 
túllépve az ökumenizmus, az együttműködés jegyében tevékenykednek. Az interjú kritikusan 
fogalmaz, amikor szóvá teszi, hogy szlovéniai lehetőségek híján lelkészeiket Szlovákiában és 
Magyarországon képzik.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: hétfő 13:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: szerda 01:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Ruszin nemzetiségi műsor 
A műsor hírközpontú és a hírfolyamban a szokásosnál nagyobb teret kapnak a ruszin 
önkormányzatokkal foglalkozó információk, különös tekintettel az országos önkormányzat 
tevékenységére. Megszokott szerkesztői megoldás, hogy az elhangzó interjúkban ruszin közéleti 
személyiségek és példamutatásukkal a tömegből kitűnő hétköznapi emberek egyaránt 
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bemutatkoznak. Ez utóbbira példa két szép portré, melyeknek a februári adásban éppen 
aktualitást adott a házasság hete. Papp Sándorné komlóskai babakészítő arról mesélt, egykor 
hogyan voltak felöltözve az esküvői menet résztvevői egy komlóskai menyegzőn. A Rózsák tere 
görögkatolikus templomában és Kárpátalján egyaránt szolgáló Mihály atya a Szentírás tanításait 
idézve, a házassági kötelék szentségét és a család intézményének elmúlhatatlanságát hangsúlyozta 
a vele készült beszélgetésben. Érdekes színfoltja volt a március 7-ei adásnak az a megemlékezés, 
melynek során a szerkesztő felelevenítette a kiemelkedő politikai és társadalmi aktivista 
születésének 200. évfordulója alkalmából Adolf Dobrjanszkij életútjának fontos állomásait, míg a 
március 28-ai adásban objektív portrét rajzolt a szerkesztőség II. Rákóczi Ferencről. Ennek 
kapcsán a munkácsi palánkai vár is bemutatkozott a magazinban, mint olyan erődítmény, amely 
fontos szerepet játszott II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában. Természetesen a Magyarországon 
élő ruszinok számára fontos ruszin személyiségek következetesen kiemelt szerepet kapnak a 
műsorokban; ennek szellemében emlékeztek meg Boldog Romzsa Tódor görög katolikus püspök 
vértanúságának 70. évfordulójáról. Hasonlóan szép poszthumusz portré volt a július 18-ai 
adásban Boksay János pap, zeneszerző, karnagy emlékezete és az október 3-án elhangzott adás 
riportja Petranics Mariannával, a kisvárdai Ruszin Nemzeti Önkormányzat elnökével. A kisvárdai 
ruszinok hosszú évek óta ápolják a ruszin kulturális, történelmi, néprajzi és hitéleti 
hagyományokat, amelyeket generációk óta őriznek és adnak tovább. Az itt élő ruszin közösség 
tagjai példaértékű munkát végeznek a ruszinság megmaradása, jövője érdekében. Az ehhez 
kapcsolódó, a Várday István Városi Könyvtárban Ruszin Szivárvány címmel nyílt kiállításról 
készült beszámoló is ezt domborította ki.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: kedd 13:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: csütörtök, 01:00 MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Bolgár nemzetiségi műsor 
A műsor szokatlan módon nem követ merev szakmai szabályokat, és nem kizárólag a 
magyarországi bolgárok mindennapjaival foglalkozik. A bolgár kisebbség társadalmi, kulturális 
éltének bemutatásán túl ugyanis rendszeresen figyelemmel kíséri az anyaországban történteket, 
amelyekről kisebb-nagyobb terjedelemben beszámol. Gyakran helyet kap a műsorban Bulgária 
nemzetközi és európai uniós diplomáciai és kulturális aktivitása is. Az idei Eurovíziós Dalfesztivál 
bolgár résztvevőjéről, a kijevi döntőben második helyezést elért 17 éves Krisztian Kosztovról 
talán emiatt készült nagyobb lélegzetű önálló portré május 17-én. 
A rövid adásidő ellenére a szerkesztőség rendre számon tartja a hagyományos és pravoszláv 
ünnepeket, például a május 21-ei Szent Konstantin és Heléna ünnepét. Ehhez az ünnephez 
kapcsolódik a parázson táncolás ókori hagyománya, amelynek eredetét színes riport mutatta be a 
május 17-ei műsorban. Hasonló figyelmet kapott a május 10-ei műsorban a görög hittérítő páros, 
Szent Cirill és Metód napja. A testvérpárt II. János Pál pápa 1980-ban Európa védőszentjeivé 
nevezte ki, a katolikus egyház a 19. század végétől július 5-én, Cirill halálának évfordulóján tartja a 
hittérítők napját.  
Nemcsak hivatalos, de az egyik legjelesebb ünnep a bolgár egyesítés napja, amelyről a szeptemberi 
adásban egy átfogó tudósítás hangzott el. Ha alkalom adódik rá, a szerkesztőség gyakran 
megemlékezik a bolgár-magyar kapcsolatok alakulásáról is, melynek szép példáját adta a 
szeptemberi adásban elhangzott hangképes tudósítás, miután a főváros XIII. kerületében, a 
Dunyov István és Kassák Lajos utca sarkán felavatták Sztefan Dunyov mellszobrát. Kifejezetten 
színes összeállítás volt a november 1-jei, a Felvilágosodás Nagyjai tiszteletére készült úgynevezett 
összbolgár ünnepről készült beszámoló is. Hasznossága mellett a helyben élő bolgárok számára 
alapvető, hogy anyanyelvükön hallhassanak szépirodalmi műveket; erre szolgál az Egy perc költészet 
című új rovat, amelyben alkalmanként egy-egy neves bolgár színművész tolmácsol bolgár szerzők 
verseiből. A szerkesztőség egyébként folyamatosan törekszik a megújulásra, augusztusban éppen 
emiatt indították el új sorozatukat a dobrudzsai folklórról. 
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Adáshossz: 30’ 
Adás: szerda 13:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: péntek 01:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Görög nemzetiségi műsor 
Sokszínűen, kiegyensúlyozott témaválasztással tájékoztatja a hallgatókat a műsor a magyarországi 
görögök és az anyaország társadalmi, kulturális és egyházi eseményeiről, ünnepeiről, 
emléknapjairól, a magyarországi görög kisebbség és a többségi magyar társadalom kapcsolatáról. 
Számos történelmi indíttatású riport elhangzik hónapról hónapra a magazinban, ezek sorában 
említést érdemel a pontoszi népirtás emléknapjával foglalkozó május 18-ai összeállítás. A nyugati 
hatalmak ellen vívott háborúban 1916 és 1923 között mindegy 750 ezer pontoszi görögöt 
gyilkoltak meg Kemal Attatürk kegyetlen ifjútörök csapatai, a túlélőknek pedig mindenüket 
hátrahagyva, földönfutókként kellett menekülniük a genocídium elkövetői elől. Informatív volt a 
február 2-ai adásban elhangzó összeállítás is, melyből kiderült: azért január 30-án ünneplik a 
görögök a pedagógusnapot, mert ez egyben annak a három tudós püspöknek, Nagy Szent Vazulnak, 
Teológus Szent Gergelynek és Aranyszájú Szent Jánosnak az emlékünnepe is, akik elévülhetetlen 
érdemeket szereztek a görög műveltség továbbadása, a nevelés és az oktatás terén. 
Az itt élők számára szomorú emléknapot jelent szeptember 14., az első őszi adás ezért is számolt 
be hangsúlyosan a kis-ázsiai görögség ellen elkövetett népirtás körülményeiről. A szeptemberi 
adásban azért jutott hely a kellemesebb hagyományőrző témáknak is, felelevenítve az őszi görög 
népszokásokat, megemlítve az esővarázsló Perperunát a kukoricafosztással, a Lidinosszal és az 
Uzsonna temetésével. A magyarországi görög kisebbség és a többségi magyar társadalom 
előremutató kapcsolatáról beszámolva fontos állomást jelentett Paisziosz Larendzakisz atya és 
Jorgosz Kukumdzisz, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke 
tájékoztatója a Múzeum utcai Károlyi palotával kapcsolatos tervekről. Az épületet augusztus 20-
án vette át Bartholomeosz Konstantinápolyi Egyetemes Pátriárka a magyar állam képviselőitől.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: csütörtök 13:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: szombat 01:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Ukrán nemzetiségi műsor 
A magazin sokkal többet nyújt, mint amit profiljában vállal, vagyis nem csupán zenés hírműsor, 
hanem annál több: az ukrán közösség életével kapcsolatos riportok, tudósítások és hírek mellett 
gyakran elhangoznak az ukrán történelemről, néprajzról, irodalomról és költészetről szóló 
tudósítások, interjúk is. Az egyik legkiemelkedőbb riportjának egy szomorú évforduló adott 
apropót május 5-én, a csernobili tragédia áldozatainak emléknapján hangképes összeállításban 
megvilágítva a tragikus történteket és bemutatva a jelenlegi áldatlan állapotokat. Hasonlóan nagy 
jelentőségű volt az októberi adásban elhangzott ukrán kozákság napjáról szóló átfogó tudósítás, 
valamint az Ukrán Országos Önkormányzat támogatásával megrendezett Védelmező Szent Szűz 
és az ukrán kozákság napjának ünnepsége. Az ünnepi koncert, amit az Erzsébetvárosi és a II. 
kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szervezett, nagyszámú vendéget vonzott. Az 
ünnepséget az Ukrán Országos Önkormányzat által működtetett Vasárnapi Iskola növendékei 
nyitották meg. A komolyabb témák mellett feltűnnek vidám, könnyedebb témák is a műsorokban, 
sok zenével fűszerezve. A május 19-ei adásban a hallgatók megismerhették a tehetséges ukrán 
énekesnő, a Kvitka-Ciszék nevét viselő ukrajnai nemzetközi Grand Prix győztese, Oxána Muháva 
munkásságát. Komolyabb zenei-irodalmi összeállítás a május 12-ei adásban hangzott el, Andrij 
Burluckij zenész-költő előadásában. Andrij Burluckij az Ukrán Nemzeti Filharmónia kiemelkedő 
alakja, számos nemzetközi és ukrajnai felolvasó vetélkedő díjnyertes előadóművésze. A 
magazinban megkülönböztetett figyelemmel kezeli a szerkesztőség a magyar-ukrán 
együttműködéssel kapcsolatos híreket, információkat. Ezért kapott kiemelt helyet az adásban a 
március 4-én Budapesten megünnepelt ukrán kultúra napjának eseménysorozata, melyet az Ukrán 
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Országos Önkormányzat és a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület szervezett. Szintén 
összefogással szerveződött Szent Volodimir és a Kijevi Rusz-Ukrajna Megkeresztelkedésének 
ünnepe Tihanyban, melyről július 28-án számoltak be a szerkesztők.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: péntek 13:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: vasárnap 01:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Lengyel nemzetiségi műsor 
A lengyel kisebbségi magazin tematikája rendkívül változatos. A történelemről, néprajzról, 
irodalomról, kultúráról és hagyományokról szóló műsor ugyanis rendszeresen jelentkezik 
autentikus zenével is. A fajsúlyosabb témák sorában kiemelt figyelmet kapnak a magyar-lengyel 
partnerségről, politikai, gazdasági, kulturális együttműködésről szóló hírek, nagyobb események. 
Kényesnek mondható aktuálpolitikai témaköröket is felvállalnak a szerkesztők, a május 27-ei adás 
például körbejárta, bemutatta és magyarázta Magyarország nemzetiségi politikáját a lengyel-
magyar kapcsolatok tükrében, az eligazodást prof. Jerzy Snopek Lengyelország budapesti 
nagykövete segítette.  A hagyományosan mély és sokszínű magyar-lengyel kulturális kapcsolatok a 
műsor állandó visszatérő témái:, például a Szent László-emlékév tiszteletére gyönyörű 
komolyzenei koncertet adtak a Bem József Kulturális Egyesület szalonjában a lengyel közösség 
kezdeményezésére. A történelmi jeles napokkal, évfordulókkal foglalkozó megemlékezések 
sorában az egyik legnagyobb lengyel ünnepről, a május 2-ai nemzeti lobogó és a világon élő 
lengyelek napjáról készült május 6-ai összeállítás érdemel figyelmet. Talán, az egyik legfontosabb 
összeállítás az augusztusi első adás volt, melyet teljes egészében a varsói felkelésnek szentelt a 
szerkesztőség. Ez a tragikus esemény nemcsak a XX. századi lengyel történelemnek, hanem 
Lengyelország egész történetének egyik legfontosabb eseménysora volt. Ugyanakkor a műsor a 
jeles magyar ünnepekkel is kiemelten foglalkozik, amelyre szemléletes példa a közös ’56-os 
magyar-lengyel történelmi múlt bemutatása. A legendásan mély lengyel-magyar barátság 
általánosságban is áthatja a megemlékezéseket, a szeptemberi adásban ehhez képest is meleg 
hangú visszaemlékezés hangzott el a két nép barátságának örök jelképéről, Isaszegről. A 
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület és az Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre  emellett megemlékezett a Falumúzeum alapítása 50. évfordulójáról és az isaszegi magyar-
lengyel kapcsolatok kezdetének 45. évfordulójáról is.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: szombat 13:30, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: hétfő 01:30, MR4 Nemzetiségi Rádió 
 
Örmény nemzetiségi műsor 
A műsor eredendően a kis létszámú magyarországi örménység napi életét igyekszik bemutatni, ám 
a hagyományápolást, a kulturális élet fontosabb kérdéseire adott válaszokat is feldolgozza 
magazinos formában. Ez utóbbira szemléletes példa a jereváni önkormányzatok könyvtárának 
bővítéséről készült május 18-ai beszámoló. Összesen 16 000 új kötettel bővült a kínálat, a 
könyveket Jereván polgármestere, Taron Margaryan adta át. A magyar-örmény együttműködés 
szép példájaként ábrázolta a január 18-ai műsor, hogy a Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem 
küldöttségének jelenlétében hivatalosan is megkezdte munkáját a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem armenológiai képzést és kutatást biztosító új szervezeti egysége Piliscsabán. Az örmény 
tudományos eredményeket bemutató beszámolók is kitüntetett helyet kapnak az adásokban. 
Például a január 14-ei magazinból kiderült, hogy 12-18 évesek számára oktatást szervez az 
örményországi Tumo technológiai intézet. A január 21-ei adás pedig arról számolt be, hogy egy 
új, úgynevezett ArmCulture AR applikáció letöltésével 3 dimenzióban láthatja bárki a neves 
örmény költők, zeneszerzők portréit.  
Az identitás-megőrzést sokban segítheti, ha a jeles személyiségek mellett a nemzeti történelem 
fontos eseményeivel, az anyaország tájaival, épített értékeivel is folyamatosan megismerkedhetnek 



 
 

56 

az itt élők. Az augusztusi adásban bemutatott Amara kolostor története jól példázza ezt a 
törekvést, miként a novemberi adás is tudatosan biztosított kiemelt figyelmet az Ajntabi Szent 
Asztvadzacni templom múltjának és jelenének bemutatására. A Világosító Szent Gergely 
Ünnepével és a Szent Lázár szigetén levő Mechitarista rend megalapításának 300. évfordulójával 
szintén ebben a szellemben foglalkoztak a szerkesztők június első adásában. Az idén 32. 
alkalommal megtartott nyári örmény nyelvoktatás, a jereváni Arany Barack Nemzetközi 
Filmfesztivál, vagy az Örmény Diszpóra Fesztivál ugyancsak alkalmat szolgáltatott a nagyobb 
lélegzetű beszámolókhoz a nyár végi adásokban. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: szombat 13.00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
Ismétlés: hétfő 01:00, MR4 Nemzetiségi Rádió 
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2.2. HÍR- ÉS HÍRHÁTTÉR FŐSZERKESZTŐSÉG 

 

Televízió 

M1 aktuális csatorna 

Híradók  

6:00-tól 30 perc; 7:00-tól és 8:00-tól 15 perc; 9, 10 és 11:00-tól 10 perc; 12:00-tól 40 perc; 13, 14, 
15, 16, 17:00-tól 10 perc; 18:00-tól 30 perc; 19:00-tól 5 perc; 19:30-tól 60 perc; 21:00-tól 20 perc; 
V4 híradó 21:25-től 5 perc, Világhíradó 21:30-tól 5 perc, 22:00-tól 30 perc, 23:00-tól 20 perc; 23:20-
tól Hungary reports – angol nyelvű hírek; 23:33-tól Nachrichten aus Ungarn – német nyelvű hírek; 

23:40-től Новости из Венгрии – orosz nyelvű hírek; 23:50-től 匈牙利新闻联播 – kínai nyelvű 

hírek. 

M1 Híradó ismétlések és párhuzamosságok: Duna 7:00, 12:00, 18:00 párhuzamos, M3 11:00 
párhuzamos, DW 13:00 párhuzamos, M3 17:00 párhuzamos, DW 21:00 párhuzamos adás, az M1 
23:00-ás Híradót a DW hajnali 1:00-tól és hajnali 5:00-tól ismétli. 

Tőzsdenyitás/tőzsdezárás  
Közlekedési információk 
 
Hírháttér blokkok 
 
Ma reggel 5:55-től, Ma délelőtt 9:00-tól, Ma délután 13:00-tól, Ma Este 18:00-tól, Ma éjjel (ismétlés) 
22:00-tól   
 
Magazinok (adások, ismétlések) 
 
Magyar gazda M1 hétfő 16:35, DW kedd 9:24, M1 kedd 14:35, DW szerda 13:10, M1 csütörtök 
17:33, Duna csütörtök 5:00 
Kék bolygó M1 hétfő 10:35, M1 hétfő 15:35, M1 kedd 13:35, DW szerda 9:35, M1 szerda 19:05, 
DW csütörtök 13:20, Duna csütörtök 5:10 
Életkor M1 hétfő 13:35,  DW kedd 14:15, M1 kedd 17:30, M1 csütörtök 14:35, Duna péntek 
05:25 
Élő egyház  M1 kedd 10:35, M1 kedd 15:35, DW péntek 9:40, Duna péntek 5:00, M1 szombat 
14:35 
Profit7  M1 szerda 16:35,  M1 szombat 8:35, Duna szombat 5:00, DW vasárnap 9:30, M1 
vasárnap 17:30 
Iskolapad M1 szerda 10:35, M1 szerda 15:35, M1 csütörtök 13:35, DW péntek 9:15, M1 péntek 
17:30, Duna szombat 5:25 
Kosár  M1 csütörtök 16:35, DW péntek 13:20, M1 péntek 14:35, M1 péntek 19:05,  Duna péntek 
5:00 
Unió28  M1 csütörtök 10:35, M1 csütörtök 15:35, M1 csütörtök 19:05, M1 péntek 13:35, Duna 
szombat 8:40 
Itthon vagy!  M1 péntek 16:35, DW szombat 9:05, M1 szombat 17:30, Duna vasárnap 5:25, M1 
vasárnap 19:05, DW hétfő 14:25 
Minden tudás  M1 péntek 10:35, M1 péntek 15:35, DW vasárnap 9:05, M1 hétfő 14:35, Duna 
hétfő 5:00, DW kedd 13:20, M1 kedd 19:05 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nachrichten_aus_Ungarn


 
 

58 

Világ  M1 szombat 9:35, M1 szombat 16:35, M1 vasárnap 15:35, DW hétfő 9:10, M1 hétfő 19:05 
Esély  M1 szombat 10:35,  M1 szombat 15:35, Duna kedd 5:05, DW szerda 9:10, M1 szerda 
17:30, DW péntek 14:25 
Summa  M1 szombat 13:35, M1 vasárnap 10:35, DW hétfő 9:45, M1 hétfő 19:05, Duna hétfő 
5:20 
Család és otthon  M1 vasárnap 8:35, M1 vasárnap 14:35, DW kedd 9:10, Duna kedd 5:25, DW 
csütörtök 14:35 
Médiaklikk  M1 vasárnap 9:35, M1 vasárnap 16:35, DW hétfő 13:15, M1 szerda 14:35, Duna 
szerda 5:25, DW csütörtök 9:20 
Kárpát Expressz M1 vasárnap 13:35, M1 kedd 16:35, M1 szerda 13:35, DW szerda 14:15, Duna 
szerda 5:05, DW vasárnap 9:55 
 
A csatornán megjelent tematikus napok és kiemelt események 2017-ben:  

 Magyar kultúra napja  

 Házasság hete  

 Kommunizmus áldozatainak emléknapja, Gulág – emléknap  

 Magyar költészet napja  

 Felvidékről kitelepítettek emléknapja  

 Nemzetiségi kultúrák napja  

 Nemzeti összetartozás napja  
 Nemzetközi roma nap  

 Nemzetiségi kultúrák napja  

 Magyar nyelv napja 
 Lengyel-magyar barátság napja 

 Magyar szórvány napja 

 „Jónak lenni jó” – egész napos jótékonysági adománygyűjtő nap 
 

Az M1 aktuális csatorna 24 órás hírfolyamának fő pontjait az óránként jelentkező híradók adják. 
Ezeken kívül a műsorkínálatban szerepelnek háttérbeszélgetések, bel- és külpolitikai, gazdasági, 
határon túli, fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, vallási és 
közéleti magazinműsorok. A 2017-es év újdonsága a V4 Híradó elindulása. 

V4 Híradó 
Az M1 aktuális hírcsatorna indulásának második évfordulóján, március 15-én este jelentkezett 
első alkalommal a V4 tagországok aktuális eseményeit, érdekességeit bemutató napi tematikus 
híradó. A V4 Híradó naponta kétszer kerül élő adásba este 21:25-kor és a déli Híradót követően 
12:50-kor. Néhány releváns téma a V4 Híradó palettájáról: 
 
Szakmai konferenciát tartottak Pozsonyban a Visegrádi országok gyógyszerész kamaráinak 
vezetői. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország érintett szakmai vezetői most 
először találkoztak, hogy tapasztalataikkal segítsék egymást, és megvitassák azokat a problémákat, 
kihívásokat, amelyekkel az ágazat résztvevőinek szembe kell nézniük. (03.24.) 

Visszakapja barokk kastélyát, földjeit és erdőit a dél-morvaországi Luhacsovice fürdővárostól a 
magyarországi származású, arisztokrata Serényi család. (03.24.) 

Varsóban mintegy tízezren – elsősorban gyermekes családok – vettek részt az Élet Szentsége 
Menete elnevezésű, az egyház támogatásával szervezett felvonuláson. A lengyel püspöki kar által 
meghirdetett akciót 12. alkalommal tartották meg a lengyel fővárosban. A résztvevők Szent II. 
János Pál halálának 12. évfordulójáról is megemlékeztek. (04.02.) 
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Műsorára szeretné tűzni a szlovák televízió a közmédia klasszikus zenei tehetségkutatóját, a 
Virtuózokat. Erről már egy szándéknyilatkozatot is aláírtak a Virtuózok jogtulajdonosaival. A 
szlovák közszolgálati televízió vezérigazgatója szerint fontos a klasszikus zene térhódítása, ezért 
szeretnék átvenni a magyar ötletet. (04.04.) 
 
A visegrádi országok voltak az idei 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendég 
országai. (04.15.) 
 
A visegrádi országok fuvarozói közösen küzdenek azért, hogy ne szorítsák ki őket a nyugat-
európai piacról. A „kamionos háború” a keleti tagállamok 2004-es csatlakozása óta tart. A német, 
francia, olasz vagy éppen osztrák cégek, illetve kormányok igyekeznek olyan szabályokat hozni, 
hogy a keleti vetélytársak ne veszélyeztessék piaci pozícióikat. A visegrádi országok szerint éppen 
az lenne az Unió lényege, hogy ne lehessen ilyen módon korlátozni a versenyt. (04.21.) 

Visszatér a képernyőre Tau bácsi. Az egykor Magyarországon is kedvelt csehszlovák ifjúsági 
sorozatot egy német cég indítaná újra. 52 egy órás részre és két egész estés filmre vették meg a 
jogokat a cseh jogtulajdonosoktól. Tau bácsi legújabb kalandjain 2020-tól izgulhatnak majd a 
gyerekek. (05.16.) 

Katonai légi gyakorlatot tartottak 3 héten keresztül Kecskeméten. Az amerikai, szlovák, szlovén, 
cseh és magyar közös hadgyakorlat célja, hogy egy esetleges éles helyzetben a katonák még 
tökéletesebben tudjanak együttműködni. (05.23.) 
 
Emlékművet emeltek a visegrádi négyek tiszteletére Berlinben, ezzel is köszönetet mondva azért a 
hatékony segítségért, amit a magyarok, lengyelek, csehek és szlovákok nyújtottak ahhoz, hogy 
Németország újra egyesülhessen. (06.10.) 
 
Magyarország beköltözött Pozsony óvárosába. A „Több mint szomszéd” elnevezésű 
rendezvénysorozat részeként hétvégén a Sétatéren szabadtéri fesztivált tartottak, ahol magyar 
ételeket és italokat kóstolhattak meg az érdeklődők. (06.11.) 

Közösen helyezett el koszorút a magyar Országgyűlés és a lengyel szenátus elnöke Budapesten, a 
Katinyi mártírok emlékművénél, a Bem-szobornál és a Szolidaritás emlékműnél. Kövér László és 
Stanisław Karczewski megbeszélést folytatott az Országházban, majd részt vettek a Szent István 
Bazilikában a magyaroknak ajándékozott Fekete Madonna kegykép ünnepi, koronázási 
szentmiséjén. (06.30.) 

Ismét egyre népszerűbb kirándulóhely a magyar turisták körében a Magas-Tátra, egyre több 
magyar szót hallani a térségben. Elsősorban a tiszta levegő, a csodás hegyek és a kiváló 
túralehetőségek miatt keresik fel a magyarok a Tátrát. Nyáron is számos családi program közül 
lehetett választani. (07.11.) 

Önálló gazdasági erőtérré kellene válnia a visegrádi országok együttműködésének – erről is 
beszéltek a szakemberek azon a tudományos konferencián, melyet a közép- és kelet-európai régió 
geopolitikai helyzetéről tartottak Sopronban. A rendezvényen a szakértők kitértek a visegrádi 
együttműködés jövőjére és lehetőségeire is. A tudományos fórumon elhangzott, hogy 
Magyarország számára alapvető kérdés, hogy a közeljövőben a kelet-közép-európai régió olyan 
önálló politikai és gazdasági erő legyen, amely nem függ teljes egészében a nagyhatalmaktól. 
Szakértők hangsúlyozták: létfontosságú, hogy a térség meghatározó politikai együttműködésének 
számító visegrádi négyek a közeljövőben még szorosabbra fűzzék gazdasági kapcsolataikat 
egymással. Mint mondták: sokkal inkább lehetőséget kellene látni Oroszországban, nem 
ellenséget. (08.25.) 
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Magyarország vette át Csehországtól az ENSZ égisze alatt, hét ország részvételével működő 
Kárpátok Keretegyezmény elnökségét. A teendők ellátását jelképező vándorbotot a 
földművelésügyi miniszter vette át. Fazekas Sándor azt mondta: Magyarország területének 
kétharmada áll mezőgazdasági termelés alatt, ezért is fontosak azok a kérdések, amelyekben a 
magyar elnökség alatt kell dönteni. (10.13.) 

Aggasztó a helyzet a Balkánon – ebben egyetértettek a V4-ek államfői a szekszárdi 
csúcstalálkozón. A tárgyalások fő témája a digitális társadalom és az európai együttműködés volt, 
de kiemelt szerepet kapott a növekvő migrációs nyomás és az egyre terjedő iszlám radikalizmus is. 
Áder János azt nyilatkozta: a megoldás az, ha felgyorsítják a nyugat-balkáni országok uniós 
integrációját. (10.14.) 

 Határon túli tematika – nemzeti összetartozás 
A határon túli magyarságot érintő témák a műsorstruktúra részét képező tematikus magazinon 
kívül a híradó és hírműsorok szerves, hangsúlyos és állandó elemét képzik. Remekül alátámasztja 
ezt a Híradó tudósításaiból alább felsorolt néhány példa. 

Megkezdődött az oktatás a magyar kormány által finanszírozott Partiumi Keresztény Egyetem új 
épületében. A nagyváradi oktatási intézményben a növekvő diáklétszám miatt volt szükség a 
bővítésre. Erdély első magyar nyelvű, akkreditált, egyházi hátterű magánegyetemét a történelmi 
magyar egyházak azzal a céllal alapították 1990-ben, hogy anyanyelvi képzést biztosítson a 
felnövekvő generációknak. Művészeti és gazdasági tanszékén jelenleg közel ezer hallgató tanul. 
(02.04.) 

Értékmentés céljából tartottak Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót a romániai Szilágyszérben. Az 
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és vajdasági vőfélyek egy népszokásokkal teli falusi lakodalmat 
vezettek le. A hagyományok szerint a farsangi időszakban házasodtak a fiatalok. A Borókagyökér 
Hagyományőrző Egyesület és a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ azt 
szeretné elérni a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozóval, hogy a fiatalok kedvet kapjanak ehhez a 
mesterséghez, és megőrizzék a vőfélyek által használt népi verseket, énekeket az utókor számára. 
(02.05.) 

Ebben az évben is azért dolgozik az Örökségünk Mozgalom, hogy közelebb hozza egymáshoz a 
világban szétszórva élő magyar közösségeket. Az egész akció négy éve egy közös énekléssel 
indult. A magyar nyelv értékeiről és a magyarság megtartásáról szól az Örökségünk című dal, 
amiben mintegy 300 külhoni gyerek énekel egyszerre. A zeneszám 4 évvel ezelőtt a határon túli 
gyerekek zenetáborában, Paks közelében született. A hozzátartozó klipet Kárpátalján, Erdélyben 
és a Felvidéken forgatták, azóta több mint 500 ezren nézték meg az interneten. Az Örökségünk 
mozgalom ezzel a dallal szeretné megszólaltatni a világ magyarságát: arra kérték a külföldön élő 
magyarokat, hogy énekeljék el a dalt, és készítsenek róla videofelvételt is. (02.06.) 

Erdély múltjának hiteles bemutatására törekszik az első erdélyi magyar történelmi portál. Erdély 
történelmét nem tanítják az iskolákban, a román közoktatásban a fejedelemségek vagy a 
dualizmus korát háttérbe szorítva mutatják be a régió múltját. A közösségi oldalak révén ma már 
könnyű elérni a szélesebb olvasóközönséget is, ezért vált időszerűvé a portál. Kolozsváron két 
szerkesztőt, Fodor Jánost és Ferenczi Szilárdot szólaltatta meg az M1 tudósítója. (02.11.) 

Óvoda és bölcsőde fejlesztési programot indít a kormány a határon túli magyarlakta vidékeken. A 
támogatásból új óvodák is épülnek majd, és több mint kétszázat fel is újítanak azzal a céllal, hogy 
minél több külhoni gyerek járjon magyar óvodába, akár a vegyes házasságokban élő gyerekek is. A 
határokon túl jelenleg 48 ezer magyar gyerek jár óvodába. A cél az, hogy ez a szám legalább 60 
ezerre nőjön. A program első üteme az egyházi intézményekre terjed ki. Az óvodafejlesztésben 
részt vállaló egyházak 2016 decemberében csaknem 9 milliárd forintot kaptak, a világi 
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intézményeknek pedig további 8 milliárdot biztosít a program. A felújítások várhatóan jövőre 
fejeződnek be – számolt be az M1. (03.01.) 

Jubilált a magyar diákszervezetek legöregebbike, a Prágában működő Ady Endre Diákkör, amely 
idén ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját. Prága a múlt század húszas éveiben, 
Csehszlovákia megalakulása után vált fokozatosan a felvidéki magyar diákság egyik legnagyobb 
központjává. (03.22.) 
 
Magyarország, Felvidék, Erdély, Kárpátalja és Vajdaság legtehetségesebb magyar 
matematikuspalántái mérték össze tudásukat Somorján. Itt tartották a 26. Nemzetközi Magyar 
Matematikaversenyt, amelyhez számos kísérőrendezvény kapcsolódott. Az M1 a helyszínről 
tudósított az eseményről. (03.24.) 

Sepsiszentgyörgy után Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is megnyitott a Székely Kongresszus. 
A három székelyföldi városban párhuzamosan zajlott az a tudományos konferencia, amelynek 
legfontosabb célja volt megoldásokat mutatni Székelyföld területi, gazdasági és kulturális 
fejlesztéséhez. (04.21.) 
 
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Külhoni Programja keretében 
négynapos ingyenes egészségügyi mérést és szűréssorozatot tartottak öt kárpátaljai településen. A 
Semmelweis Egyetem hallgatói több száz ember szűrését végezték el. Emellett orvosi ellenőrzést, 
vérnyomás-, vércukormérést és EKG vizsgálatot is végeztek. A csoport harmadszor látogatott el 
Kárpátaljára. A részvétel a vizsgálatokon és a méréseken ingyenes volt, bárki jelentkezhetett. A 
nem magyar ajkú érdeklődők vizsgálatában kárpátaljai magyar diákok is közreműködtek, szükség 
esetén tolmácsként. Az átfogó vizsgálatokat közel 6o orvostanhallgató végezte, köztük több a 
Semmelweis Egyetemen tanuló külföldi diák. A program megvalósulását a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta, a vizsgálatok ősszel folytatódtak – számolt be az M1 
Híradója. (04.26.) 
 
Munkába álltak Székelyföldön azok a magyar orvosok, akik a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat szervezésében utaztak oda a szokásos gyógyító körútra. Volt olyan család, amelynek 
tagjai 160 kilométert utaztak a rendelésre, mert anyanyelvükön beszélhettek az orvossal. Azokban 
a falvakban, ahol egyáltalán nincs szakorvos, sőt az orvos is ritka, a szervezet minden évben több 
száz gyermek szűrését, oltását végzi el, illetve a krónikus esetekben akár Magyarországra 
átszállítva folytatódik a kezelés, a gyermekmentés. A kórházak és az iskolák mellett egy fogászati 
buszon és mobil nőgyógyászati rendelőben is végeztek szűrővizsgálatokat. A küldöttség 
vándorbölcsőt vitt ajándékba egy csíkszentmártoni családnak. (05.17.) 
 
Háromnapos programmal mutatkozott be Székelyudvarhelyen a budapesti Hagyományok Háza. 
A néphagyomány ápolásáért és továbbéltetéséért létrehozott intézmény nem csak néhány napig, 
hanem hosszú távon is jelen lesz a városban: azt tervezik, hogy itt hozzák létre az egyik központi 
külhoni fiókjukat. (04.28.) 
 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyói osztálya 4. alkalommal szervezte meg azt a nemzetközi 
teljesítménytúrát, amelyet a Kancsendzöngán 2013-ban eltűnt Erőss Zsolt hegymászó emlékének 
szentelt. Az idei Erőss Zsolt Teljesítménytúrára mintegy 500 erdélyi és magyarországi résztvevő 
jelentkezett, akik 20, 30 és 50 kilométeres távon indultak a Gyergyói-havasokat és a Hagymás-
hegységet átszelő túraútvonalakon. (05.20.) 
 
Egy megyényi magyar közösen ünnepelt Dél-Erdélyben. Első ízben rendeztek magyar napokat a 
dél-erdélyi szórványmagyar Fehér megyében. A több településen zajló eseménysor központi 
helyszíne a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium volt, ahol véndiák találkozót is tartottak. 



 
 

62 

Számos programmal, helyi borokkal és széles gasztronómiai kínálattal várták az érdeklődőket. A 
helyszínen Lőrincz Helgát, Nagyenyed alpolgármesterét kérdezte a részletekről az M1 tudósítója. 
(06.16.) 

Összefogni mindazokat, akik felelősséget éreznek a magyar szellemi, lelki és gazdasági 
felemelkedésért – ez a Magyar Népfőiskolai Collegium hitvallása. A határon túli magyarok 
képzésével foglalkozó kollégium egy héten át tartó konferenciát szervezett tagjainak, ezúttal 
Balatonlellén, ahol néprajzi és társadalomtudományi témákban hallhattak előadásokat a 
résztvevők. A konferencián az M1 tudósítója Nagy Lenkét, a Magyar Népfőiskolai Collegium 
ügyvezető titkárát és Kis Boázt, a Magyar Népfőiskolai Collegium ügyvezető elnökét szólaltatta 
meg. (07.03.) 

A vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából kilenc filmet mutattak be több településen. Lifka 
Sándor Szabadkán, 1910. október 13-án nyitotta meg az első önálló mozit, ezért lett ez a nap a 
vajdasági magyar mozgókép napja. Az eseményről közvetítve Szabadkán Toma Viktória beszélgetett 
Siflis Zoltán Balázs Béla-díjas filmrendezővel, aki évek óta szervezi a vajdasági magyar mozgókép 
napját. (10.11.) 

Néhány hónapon belül bemutatja munkájának eredményeit az a magyar és szerb történészekből 
álló vegyes bizottság, amely a második világháborúban és azt követően elkövetett tetteket 
vizsgálja – jelentette be a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István az 1944-45-ben 
kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett szabadkai megemlékezésen azt mondta: a 
kutatások eredményeinek ismertetésére az év végén vagy a jövő év elején kerülhet sor. 
Hozzátette: a magyar-szerb megbékélési folyamat látványos és fontosabb lépései már 
megtörténtek – számolt be a helyszínről az M1 tudósítója (11.03.) 

 Gyermekek védelme 
Mind a Híradó, mind a hírháttér műsorok többször felhívták a figyelmet az olyan aktuális, 
gyermekek védelmét célzó témákra, mint a kiskorúakat fenyegető internetes zaklatás, különféle 
visszaélések veszélye, például az adatlopás. A Híradó tudósításai természetesen foglalkoztak nehéz 
körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése és felzárkóztatása érdekében 
indított kezdeményezésekkel, amint az alábbi példák illusztrálják.   
 
A szülőkön és az otthoni szokásokon is múlik, hogy a gyerekek elfogadják-e a menzás ételeket. 
Erről a Dietetikusok Szövetségének főtitkára beszélt az M1-en. Erdélyi-Sipos Alíz szerint a 
bölcsődékben és az óvodákban megemelték a sómennyiséget, és a korábbi, szigorú szabályok 
életszerűbbek lettek. (01.04.)  
 
Ingyenessé tették január elsejétől az agyhártyagyulladást okozó meningococcus C-fertőzés elleni 
oltást minden két év alatti gyermek számára Magyarországon. A vakcina teljes állami 
finanszírozását még tavaly októberben jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. A 
védőoltás fontosságát azóta több tragédia is megerősítette, mondta el Galgóczi Ágnes a 
Járványügyi Főosztály főosztályvezetője  az M1 stúdiójában. (01.05.) 
 
A biztonságos internet napján már több mint 10 éve próbálják felhívni a szülők, és rajtuk keresztül a 
gyerekek figyelmét az internet veszélyeire: a zaklatásokra, a vírusokra, vagy éppen az 
adatlopásokra. Több iskolában is tartanak ezzel kapcsolatos órákat, de idővel akár a nemzeti 
alaptantervbe is bekerülhet a téma. A biztonságos internet napot világszerte több mint 120 országban 
tartják. A kampány idei szlogenje: „Te magad légy a változás: Együtt egy jobb internetért”. 
(02.07.) 

Ajándékozz életet! – ez a mottója a Rotary Klub egyik programjának, amely a Kárpát-
medencében élő gyermekek szívműtétjét teszi lehetővé. A nemzetközi civil kezdeményezés célja, 
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olyan gyermekek életének megmentése, akik veleszületett szívbetegségben szenvednek, és 
hazájukban nem áll rendelkezésre a gyógyítás lehetősége. A részletekről a program vezetője és 
Hartyánszky István gyermek szívsebész beszélt az M1 stúdiójában. (02.09.) 

Székesfehérváron kezdődött a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő „Tehetség 
Roadshow 2016-2017”. Az öt állomásból álló rendezvénysorozat célja, hogy a köznevelésben 
tanuló fiatalok megmutathassák tehetségüket a szülők, pedagógusok, tehetséggondozó 
szakemberek, intézményvezetők előtt (02.17.) 

Informatikai terem és új könyvtár – ezek februártól már a tóthfalusi diákotthonban is elérhetők. 
A vajdasági kollégium fejlesztését csaknem 3 millió forinttal támogatta a magyar kormány. 
Szakkörein keresztül az egyházi diákotthon számos lehetőséget biztosít a fiataloknak a fejlődésre. 
Az új fejlesztéseknek köszönhetően az informatikai szakkör is működhet, a könyvtárban pedig a 
mintegy 25 ezer címszót tartalmazó, eddig dobozokban álló könyvállomány legalább egyharmada 
elérhetővé válik a diákok számára. (03.04.) 

A Segíts, hogy segíthessünk! kampány keretében rászoruló gyerekeknek gyűjtött adományokat a 
Petőfi Rádió. Harsányi Levente, a Petőfi Rádió népszerű műsorvezetője két napra beköltözött az 
orosházi SOS gyermekfalu egyik nevelőszülői családjába. Még a beköltözés előtt a kampányról és 
az adománygyűjtő „likevadászatról” beszélt a Petőfi Rádió stúdiójában. (03.10.) 

Elindította online szolgáltatásait az Egyszülős Központ. Jogi, pszichológiai tanácsadást kaphatnak 
a gyermekeiket egyedül nevelő szülők; közösségi programokat és nyári táborokat is szerveznek, 
maga a központ pedig ősszel nyitja meg kapuit. Magyarországon több mint félmillió gyerek nő fel 
egyszülős családban – tájékoztatott az M1 Híradója. (04.03.) 

Évről-évre egyre több fiatal esik áldozatul internetes zaklatásnak, ez ellen indult rendőrségi 
kampány Európa 29 országában. A magyar rendőrség egy oktatófilmmel hívta fel a fiatal 
internethasználók figyelmét a tudatos internethasználatra, emellett arra kérték a fiatalokat, ne 
osszanak meg magukról intim fényképeket vagy bizalmas információkat. (06.20.) 

Hazánkban is felhívták már az iskolák és a tanárok figyelmét az úgynevezett Kék Bálna jelenségre, 
amelynek során öngyilkosságra próbálják rávenni a fiatalokat az interneten keresztül. Szakértővel 
beszélgetett az M1 műsorvezetője arról, hogy több ellenkampány is elindult az életveszélyes játék 
ellen – a közösségi oldalakon például a Zöld Elefánt nevű alkalmazás is igyekszik felhívni a 
fiatalok figyelmét a jelenség veszélyeire. (04.05.) 

 
A közlekedési kultúra napján az M1 stúdiójában vezetéstechnikai tréner ismertette azt a felmérést, 
amely szerint a fiatalok egyharmada telefonál vezetés közben, és minden tizedik fiatal ül volánhoz 
bulizás után. A fiatalok majdnem fele sms-ezik vezetéskor, és minden tizedik fiatal szelfizik. Ezért 
a Ford és az Országos Rendőr-főkapitányság közösen egy kimondottan a fiatalokat célzó 
vezetéstechnikai képzést indít. Nagyon fontos kisgyermekkorban elkezdeni a gyerekek 
biztonságos közlekedésre nevelését, a szabályos közlekedés megtanítását. (05.11.)  

 
Rászoruló, nélkülöző gyerekeknek szervezett gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet az idén 
negyedik alkalommal elindított „Felhőtlen gyermekkor” elnevezésű kampányában. Gáncs Kristóf 
kommunikációs igazgató elmondta: adományozni a 1353-as telefonszám hívásával, banki 
átutalással, a TESCO áruházakban vásárolható kuponokkal, valamint a segélyszervezet online 
felületén is lehetett. Az adományokból több mint 1500 gyereket tudtak támogatni. (05.16.) 

Elindultak Ukrajnából az idei első, Magyarországon táborozó gyerekek. A magyar kormány 
harmadik éve támogatja azoknak az ukrajnai fiataloknak a táborozását, akiknek az édesapja 
meghalt vagy megsebesült a kelet-ukrajnai harcokban. A gyerekek első, 120 fős csoportját Petro 
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Porosenko ukrán elnök indította útnak. A gyerekek egy hétig táboroztak a Velencei-tónál. Ezen a 
nyáron több turnusban összesen 1200 kelet-ukrajnai gyermeket vártak. (06.11.) 

Tovább bővül a nevelőszülői hálózat – 2018-ban 2500 új szülőt képeznek ki, hogy minden 
gyermek családban nőhessen fel Magyarországon. Éppen ezért gyorsult és egyszerűsödött az 
örökbefogadás is az elmúlt években, az eddigiekhez képest ötödével több gyermek kerülhetett 
családba. Az örökbefogadó szülőknek pedig ugyanúgy járnak a családtámogatások és a CSOK, 
mint a vérszerintieknek. Magyarországon jelenleg 23 ezer állami gondozott gyermek él. Közülük 
15 ezerről nevelőszülők gondoskodnak. 2010 és 2016 között a lezárult örökbefogadások száma 
közel 20 százalékkal emelkedett. Ez a 2016-os évben 896 lezárult örökbefogadást jelent a korábbi 
754-hez képest. „Megszüntettük az 500 órás képzés feltételét, egy 240 órás központi oktatási 
programot fejlesztettünk ki. A következő évben, években összesen 400 millió forintot fogunk 
arra fordítani, hogy 2560 új nevelőszülő kiképzését támogassuk. Fontos, hogy tovább bővítsük a 
rendszert.” – nyilatkozta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az M1 
csatorna Ma Reggel című műsorában. (06.30.) 

Interaktív játszótér jött létre Kazincbarcikán. Az örömhírről a szakemberek az M1 Ma Reggel című 
műsorában számoltak be részletesen. Magyarországon elsőként a kazincbarcikai önkormányzat 
ruházott be ilyen eszközökbe. Négy, minden téren kiemelkedő eszközre tettek szert; ezek nem 
csak szórakoztatóak, hanem egyben készségfejlesztőek, csapatszellem kialakítóak, testmozgásra 
sarkallóak. Mindegyiken más-más készségeket fejlesztő játékok találhatóak. Van köztük 
memóriajáték, van ami az ABC helyes megtanulását szolgálja, van ami a matematikai készségeket, 
vagy a csapatszellem kialakítását, a csapatmunkát fejleszti. A jelenlegi öt interaktív játék közül 
minimum kettő mozgáskorlátozottak számára is teljes szórakozást nyújt. (07.10.) 

Mivel sok az olyan család, akiknek komoly anyagi megterhelést jelent a tanévkezdés, a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas szervezet iskolatáska-gyűjtési akciót hirdetett hátrányos helyzetű gyerekek 
számára „Minden iskolatáska egy plusz lehetőség” mottóval – számolt be az M1. (09.01.) 

Folyamatosan változik a világ, és folyamatosan változnak a szülő-gyerek kapcsolatok is. Ezt a 
témát járta körül egy középiskolásoknak szóló szeptemberi előadássorozat Békéscsabán. Horváth 
Szabolcs helyszíni tudósításából kiderült, hogy a négy napon át tartó program során többek 
között szakpszichológussal is beszélgethettek a diákok a rájuk váró kihívásokról és az őket 
nyomasztó problémákról. (09.12.) 
 
14 milliárd forintból fejlesztik a sürgősségi gyermekellátást – erről beszélt az M1-en az emberi 
erőforrások minisztere. Balog Zoltán elmondta: a korszerűsítések részeként rövidülnek majd a 
betegutak és lesz épületfejlesztés, valamint műszerbeszerzés is – ilyen mértékű fejlesztésre az 
elmúlt 50 évben nem volt példa. A miniszter a Ma reggelben beszélt a diákhitelt érintő aktuális 
változásokról: a kamatmentességről és a megnövekedett hitelkeretről is. (09.20.) 

 
2 milliárd forintot fordítanak Szekszárdon óvodai és iskolai szociális programokra, így 22%-kal 
több jut az oktatási és nevelési intézmények fejlesztésére – számolt be a Híradó. Az országban 
közel 50 központ nyert hasonló forrást. Ennek köszönhetően több szociális szakember kerülhet 
az intézményekbe. (09.21.) 

A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai lemorzsolódásának megelőzése és a továbbtanulás segítése 
a Kollégium Plusz modellprogram célja. Erre idén 110 millió forintot szán a kormány – mondta 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára 
az M1-en. Langerné Victor Katalin hangsúlyozta: a program általános és középiskolás 
gyerekeknek nyújthat segítséget. Hozzátette: a családi háttér számít a leginkább abban, hogy a 
fiatal meddig jut a tanulásban. (10.14.) 
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Harmincadik születésnapját ünnepelte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Az NOE-nak 
közel 70 ezer tagja van már és csaknem 1500 önkéntessel dolgoznak országszerte. Munkájuk 
középpontjában a házasság és az élet védelme áll. A jubileumi ünnepségen azt hangsúlyozták, 
hogy nagycsaládban élni jó. Az ünnepségen az egyesület elnöke a nagycsaládosokért végzett 
áldozatos munka elismeréseként átadta a NOE nemzetközi díjait. Az elismerést idén Jakabffy 
Emma, a nagyváradi Pro Familiae Alapítvány elnöke és Luc De Smet, a flamand nagycsaládosok 
egyesületének elnöke kapta. (10.14.) 

A gyerekorvosi alapellátás megújítására állított össze szakmai javaslatot a Házi Gyermekorvosok 
Egyesülete. A szakmai szervezet alapelve, hogy az egészséges felnőttkor záloga az egészséges 
gyerekkor. Javaslatuk egyik célja, hogy korlátozás nélkül, az ország egész területén 
hozzájuthassanak a gyerekek a megfelelő ellátáshoz. Az egészségügyért felelős államtitkár az M1 
riporterének nyilatkozva kiemelte, hogy a politika és a szakma ugyanúgy látja a helyzetet és 
közösen törekednek a megoldásra. (11.10.) 

Családi Kabinet alakul, amelynek feladata javaslatok, ajánlások megfogalmazása a kormány 
számára – jelentette be Balog Zoltán az M1 tudósításában. Az új kabinet első ülésén megerősítette 
a családi adókedvezmény havi ötezer forinttal való emelését, a hallgatói gyed 1 évről 2 évre való 
növelését, valamint az anyasági támogatás és a babakötvény kiterjesztését minden határon túli, 
magyar állampolgárként születő gyermek részére – jelentette be az emberi erőforrások minisztere 
(11.08.). 

Átadták a Tűzoltó utcai Gyermekklinikánál azt a lakást, ahol a beteg gyerekek együtt lehetnek 
szüleikkel a hosszabb kezelések idején – számolt be hírfolyamában az M1. Civil kezdeményezésre 
valósult meg a felújítás, méghozzá abból a pénzből, amit a tavalyi adventi vásáron gyűjtött a Fiatal 
Családosok Klubja. Önkéntesként egy olyan édesapa is segített, akinek a lányát korábban a 
klinikán kezelték, de mára teljesen meggyógyult. A Fiatal Családosok Klubja december 3-án ismét 
jótékonysági vásárt szervezett a Millenáris Parkban, melynek bevételét a Melletted a helyem 
Egyesületnek ajánlották fel, akik koraszülött osztályok részére vásárolnak speciális eszközöket. 
(11.08.) 

 Fogyatékkal élők védelme 
Az M1 aktuális csatorna Esély címmel külön, heti rendszerességgel jelentkező magazint szentel a 
fogyatékkal élők mindennapjai és az őket érintő témák bemutatásának. Emellett a Híradó és a 
hírháttér műsorok témái között is hangsúlyos szerepet kap a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét 
célzó híradós anyagok megjelenése, mint ahogy az alábbi példák mutatják. 
 
Újabb 5 milliárd forintot fordít a kormány a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatására. Ezzel a plusztámogatással együtt ebben az évben csaknem 40 milliárd forint jut 
erre a célra. Megismételte az államtitkár, hogy azért támogatják egyre több pénzzel ezt a területet, 
hogy minden fogyatékossággal élő ember teljes életet élhessen Magyarországon. A kormányzatnak 
határozott célja és elkötelezett abban, hogy minden fogyatékkal élő számára biztosítsa a teljes élet 
lehetőségét, és az élet teljességéhez a foglalkoztathatóság, a foglalkoztatási esély javítása és a 
konkrét munka biztosítása egyaránt hozzátartozik. A plusztámogatásból fedezhetik a cégek az év 
elejei béremelés miatti többletkiadásokat is. Czibere Károly arról is beszélt az M1 stúdiójában, 
hogy a jövőben magasabb összegű rehabilitációs hozzájárulást kell majd fizetniük azoknak a 
cégeknek, amelyek nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozót. (03.10.) 

Egy rendeletmódosításnak köszönhetően év eleje óta a jogosítvány hosszabbításakor már a 
siketeknek és nagyothallóknak is elég a szokásos egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt 
venniük. Ladányi Márta egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár azt nyilatkozta: ha 
a fogyatékkal élő hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy nem romlott az állapota, az orvosnak 
nem kell kötelezően elrendelnie a Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát. Hozzátette: a bizottság 



 
 

66 

előtt csak a jogosítvány megszerzésekor kell a siketeknek és nagyothallóknak kötelezően 
megjelenniük. (04.25.) 

Már önállóan is intézhetik ügyeiket a hallássérültek a szegedi kormányablakokban. Egy internetes 
program segítségével lehetővé tették, hogy folyamatosan elérhető legyen a Kontakt jeltolmács, 
vagyis a siketek és nagyothallók számára kifejlesztett video-tolmácsolási rendszer. A SINOSZ 
Kontakt elnevezésű jeltolmács szolgálat siket, nagyothalló vagy siketvak személyek számára 
regisztrációval interneten keresztül, akár egy okostelefonnal elérhető; nemcsak a hivatalos ügyek 
intézésére használható, segítségével akár egy munkahelyi értekezleten is önállóan részt vehetnek a 
hallássérültek. (04.25.) 

Bátorítják közönségüket, sajátos előadásukkal maradandó élményt nyújtanak, és jó hangulatot 
teremtenek. A nehézségek közepette sem veszítik el jókedvüket, nem adják fel, és másokat is erre 
biztatnak. Erdélyben turnézott a Nemadomfel Együttes, és mint minden helyszínen, a 
tusnádfürdői templomban tartott koncertjén is nagy közönségsikert aratott. (04.26.) 

Egyre több a segítőkutya Magyarországon. A terápiás kutyák a pszichés betegeknek segítenek; a 
rohamjelző kutyák pedig előre jelzik például a cukorkómát. A legtöbben viszont a vakvezető 
kutyákat ismerik; ők a vak és látássérült embereknek segítenek; kiképzésük összetett, bonyolult 
folyamat. Megújult a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Vakvezetőkutya-
kiképző Iskolája. A 40 éves intézmény a látássérült emberek életét szolgálja. Az adományozók 
több mint 14 millió forintot gyűjtöttek össze a felújítására. (04.28.) 

Több mint 30 ezer vakon és gyengénlátón segíthet egy újfajta vércukormérő. A magyarul 
„beszélő” készüléket egy magyar cég fejlesztette ki. Az új modell hangosan olvassa fel a mért 
adatokat és a használathoz is segítséget nyújt. Elsőként próbálhatta ki az új „magyarul beszélő” 
vércukormérőt Orliczki János, aki fiatalon vesztette el a látását, néhány évvel ezelőtt pedig 
cukorbeteg is lett. Elmondása szerint az új gépet könnyen tudná használni. (05.16.) 

Három pályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma az otthonukban 
fogyatékossággal élő embereket segítő civil szervezetek számára. A felhívásokkal a felnőttkorban 
látássérültté vált emberek rehabilitációját, segítő és terápiás kutyák kiképzését, valamint a 
fogyatékossággal élők családjainak információt nyújtó szervezeteket támogatják, összesen mintegy 
150 millió forint értékben. A pályázatok célja, hogy az otthonukban fogyatékossággal élő emberek 
számára is megteremtsék az integráció lehetőségét – tájékoztatott az M1 Híradója. (06.16.) 

Akár 250 millió forintot is kaphatnak azok a vállalkozások, szervezetek, amelyek a társadalom 
számára hasznos üzleti tevékenységet végeznek, és valamilyen módon segítik a hátrányos helyzetű 
vagy megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Összesen 6 milliárd forintos pályázati keret 
áll rendelkezésre – hívta fel nézői figyelmét az M1 Híradója. A műsorban Simon Attila István 
munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a pályázat célja, hogy a hátrányos 
helyzetű emberek visszatérhessenek az elsődleges munkaerőpiacra. (06.27.) 

Különleges divatbemutatót rendeztek az esélyegyenlőség jegyében Budapesten. Az Ability 
Fashion Vár a kifutó! elnevezésű rendezvénnyel a szervezők fel akarták a figyelmet arra, hogy a 
fogyatékkal élő hölgyek ugyanolyan tündöklőek, csinosak, szépek, és nőiesek tudnak lenni, mint 
ép társaik. Az M1 Ma reggel vendégeként Hegyesi Katalin stylist és Pék Daniella modell 
népszerűsítette az eseményt. (07.01.)    

Az M1 idei újdonsága, a V4 Híradó rövid riportban számolt be arról, hogy mozgáskorlátozott, 
kerekesszékes hölgyeknek rendeztek nemzetközi szépségversenyt Lengyelországban, ahová több 
mint 20 országból érkeztek indulók. A versenyen összesen 24 fiatal nő vett részt azzal a céllal, 
hogy felhívják az emberek figyelmét: fogyatékossággal is lehet teljes értékű életet élni. A Varsóban 
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megrendezett Miss Wheelchair World az első ilyen nagyszabású verseny volt a világon. A 24 éves 
fehér orosz Alexandra Shishikova pszichológushallgató lett az első kerekesszékes szépségkirálynő. 
(10.10.) 

A látás világnapja alkalmából Kecskeméten egész napos ingyenes szűrést szervezett a Nemzeti 
Programbizottság a Jó Látásért, hogy felhívják a figyelmet a látásvesztés megelőzésének és 
kezelésének fontosságára. Korai diagnózis esetén az esetek 80 százalékában meg lehetne előzni a 
vakság kialakulását – tudósított az M1 riportere. (10.12.) 

A siketek megbecsült részei a társadalomnak – ezt Orbán Viktor mondta a Siketek 
Világszövetségének 3. nemzetközi konferenciáján Budapesten. A miniszterelnök arról is beszélt, 
hogy a jelnyelv különleges érték, és elismerésre méltó, ahogy a siketek küzdelmet vívnak érte, 
hogy a világ minden országában joguk legyen a saját jelnyelvük használatára. Így fogalmazott: 
Magyarország kiáll a Siketek Világszövetsége által képviselt célokért. (11.10.) 

 Vallási tematika és kisebbségek és megjelenése 
Az M1 aktuális hírcsatorna hírfolyamában hangsúlyos megjelenést biztosít a Magyarországon élő 
nemzeti és etnikai kisebbségek jelene, történelme és hagyományai bemutatásának, valamint a 
vallási és egyházi témák, a keresztény értékrend folyamatos, integrált megjelenítésének. 
 
Ünnepélyes keretek között nyitották meg a reformáció emlékévet. Ünnepi beszédében az 
Országgyűlés elnöke azt mondta: a fél évezreddel ezelőtt kezdődött reformáció megújította 
Európát és a magyarságot. Kövér László szerint „a protestáns gazdaságetika alapozta meg a 
nyugat gazdasági felemelkedését, pénzgazdálkodását és kereskedelmét. A reformáció alapozta 
meg a modern európai demokrácia értékrendszerét és elveit, s tette mind nyilvánvalóbbá az 
európai társadalmi berendezkedés változásának szükségességét.” A jubileumi évben a Reformáció 
Emlékbizottság csaknem félezer programmal szeretné felhívni a figyelmet Luther Márton 
tételeinek 500 éve tartó hatására. Az emlékév központi záróünnepsége napra pontosan az 500. 
évfordulón, október 31-én lesz a budapesti Sportarénában. (01.06.) 

Tíz település mintegy 150 kilométeres zarándokútján ismerhették meg a csodarabbik kultuszát és 
Tokaj-Hegyalja zsidó emlékeit a látogatók. A különleges útvonal induló és érkező pontja is Mád, 
ahol különleges kiállítással várták a vendégeket. A tárlat az egykoron ott élő és dolgozó családok 
életét, a mádi zsidók legendáját, valamint a csodarabbik tetteit mutatta be egy talmud iskolában. 
(02.05.) 

20 millió forint értékben vitt segélyszállítmányt a háború sújtotta Kelet-Ukrajnába a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet. A tartós élelmiszerből és tüzelőből álló adomány átadásakor az M1 
kárpátaljai tudósítója a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviselőjével Ungváron 
beszélgetett. (02.13.) 

Roma nők képzésének és foglalkoztatásának segítésére indul program áprilisban – hívta fel a 
figyelmet a program indulása előtt az M1. Több mint 7 milliárd forint jut erre a programra, 
melynek keretében kétezren kaphatnak segítséget; szociális gondozó és ápoló képzést is 
kaphatnak a jelentkezők. A Nő az esély foglalkoztatási programra két éven át lehet jelentkezni. 
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár kiemelte: a 
kormány célja a foglalkoztatás további bővítése.  (03.16.) 

Emléktáblát avattak a fővárosban, a Dohány utcai zsinagóga Wallenberg Emlékparkjában a svéd 
diplomata segítőinek tiszteletére. Raoul Wallenberg segítőivel együtt a második világháború 
éveiben zsidók ezreit mentette meg a deportálástól. 2001 óta minden évben április 16-án tartják a 
holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon 
kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. (04.16.) 
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A szerzetesekre gondolva elsősorban olyan ember jut eszünkbe, aki sokat imádkozik, tanít, 
gyóntat, dolgozik. A Pannonhalmi Bencés Főapátság szerzetesei azonban olyat tettek, ami 
túlmutat a megszokott egyházi kereteken. A szerzetesek 50 kilométert futottak Bakonybéltől 
egészen Pannonhalmáig. Ridvics Pál a táv egyharmadánál találkozott a futókkal és tudósította az 
M1 nézőit. (05.20.) 

Megújul Szabadka egyik legszebb épülete, a zsinagóga. A Dohány utcai után a szabadkai a 
második legnagyobb zsinagóga a magyar nyelvterületen. Évek óta tart a felújítása, amit a magyar 
állam is támogat. Naponta mintegy hatvanan dolgoznak a restaurálásán, ebből húszan az épületen 
vagy a környékén végzik munkájukat, a többiek vagy Budapesten, vagy Szabadkán a 
műhelyekben. A szabadkai zsinagóga eddig a világ hét legveszélyeztetettebb zsidó szentélyeinek 
egyike volt. Olyan mértékű felújítás folyik a szecessziós épületen, amilyen eddig még nem volt. A 
kisszámú zsidó hitközség még 1979-ben odaajándékozta a városnak, mert nem tudta 
karbantartani. A monumentális épület nem csak zsidó vallási szempontból jelentős, hanem 
Szabadka szimbólumává is vált. A beltérben mindent felújítanak, a csillárokat és menórákat 
Budapesten restaurálják, a padokat pedig Szabadkán. A falakat és a padokat egyaránt az 
eredetinek megfelelő anyagokkal festik be – számolt be a munkálatokról az M1. (06.10.) 

Negyedik alkalommal, június 14-én és 15-én rendezték meg a Közös gondolkodás a jövőnkről 
elnevezésű konferenciát. Az egyén és a közösség etikai felelőssége, a kulturális ökológia feladatai 
valamint az európai civilizációs esélyek – a többi között ezek a témák is napirendre kerültek 
Tihanyban, ahol az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága tartott két 
napos konferenciát. A tanácskozáson a hazai és a külföldi egyházak képviselői vettek részt. 
(06.15.) 

Végeztek az első diakónusok a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. A képzés beindítását 
évekkel ezelőtt kérte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A diakónusok a lelkészek 
pasztorációs munkáját segítik majd. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nemcsak a 
diakóniai képzést, hanem az átképzést is támogatja, és hamarosan átfogó programcsomagot 
dolgoz ki a diakóniai szolgálat fontosságának tudatosításához. (06.17.) 

Orgonaszóra vonult be a debreceni Nagytemplomba a református zsinat elnöksége és az ünnepi 
ülés díszvendége, Áder János köztársasági elnök. A reformáció évszázadok alatt nemcsak része 
lett a magyar nemzet életének, hanem nemzettudatának, magyarságtudatának támasza is – mondta 
Áder János köztársasági elnök a Magyar Református Egyház zsinatának debreceni ünnepi ülésén. 
A zsinat megerősítette az úgynevezett II. Helvét Hitvallást és elfogadta annak új fordítását is. Az 
ünnepi ülésen felvették a Magyar Református Egyház tagjai közé a Kanadai Magyar Református 
Egyházak Szövetségét és a Luxemburgi Magyar Protestáns Egyesületet is, valamint aláírták a 
magyar református egyház megbonthatatlan egységéről szóló határozatot is. A határon túli hívek 
szerint ez annak a jele, hogy nem hagyja őket magára az anyaország. A város főterén úrvacsorás 
istentisztelet keretében adtak hálát a hívek Isten kegyelméért és megtartó szeretetéért. (06.23.) 

Kultúrharc folyik a világban, amely sokféle módon próbálja elidegeníteni a házasságot és a 
családot a keresztény értékrendtől, fogalmazott Veres András a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke, győri megyéspüspök a Katolikus Társadalmi Napok nyitónapján, Győrben, 
melynek ez évi kiemelt témája a család szeretete volt. A kétnapos eseményen a konferencia 
szociális intézményei, családmozgalmai is bemutatkoztak – tájékoztatta nézőit az M1 Híradója. 
(06.25.) 

Több mint 800 zarándok, köztük sok erdélyi és kárpátaljai fiatal indult el a Fekete Madonna 
zarándokvonattal Lengyelországba, a csesztohovai Mária-kegyhelyre, a magyar pálosok által 
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alapított kolostorhoz. Ez a hatodik Magyarországról induló különvonat a Fényes-hegyhez, 
amelyhez évente több százezren érkeznek a világ minden tájáról. (06.26.) 

Kulturális közösségi terekké alakítják a váradi zsinagógákat – számolt be az M1 hírcsatorna 
műsorfolyamában. Városi támogatással színház, múzeum, kulturális közösségi terek alakulnak a 
közel száz éves nagyváradi zsinagógákban. A zsidó hitközség azért döntött így, mert az egykor 
több tízezres közösség száma mára jelentősen megcsappant, így a belvárosi templomaik, 
imaházaik évtizedek óta kihasználatlanok, többségük romos állapotban van. (09.02.) 

A Mária – Út Közép- és Kelet-Európa „El Caminója” lehetne – tudósított a fejlesztési tervről az 
M1. A Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 1400 kilométeres nemzetközi zarándokút 100 km-es 
székelyföldi szakaszát tervezik a világhírű Szent Jakab zarándokúthoz hasonlóan kiépíteni. A 
nemcsak egyházi, hanem turisztikai szempontból is fontos Mária Út a Boldogasszony tiszteletéről 
híres közép- és kelet-európai kegyhelyeket köti össze. Elsőként a Sóvárad-Zetelaka-Szentegyháza-
Csíksomlyó közötti 100 kilométeres szakaszt szeretnék a rendkívül népszerű El Caminó mintájára 
kiépíteni. Ezt követné a Gyergyót és Felcsíkot érintő, majd még három Csíksomlyóra vezető 
útvonal rendbetétele több információs táblával, az irány- és időjelzők felújításával, az ösvények 
karbantartásával, pallók és pihenőhelyek építésével. Hargita megye Tanácsa jelentős összeggel 
támogatja a Mária Út rendbetételét, és az érintett települések segítségét is kérik majd a térségbe 
turistákat vonzó beruházáshoz. (09.14.) 

100 millió forint értékben vitt adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a kárpátaljai 
rászorulóknak. Tűzifával és tartós élelmiszerrel támogatta a Megyei Jogú Városok Szövetsége az 
Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a kárpátaljai rászorulókat. A 23 megyei jogú városnak 
nem ez az első karitatív akciója, már 2 évvel ezelőtt is szerveztek gyűjtést. Most mintegy 100 
millió forintból tudtak segíteni a magyar és az ukrán rászorulóknak. (10.10.) 

Megszentelték Magyarország első Down Egészségközpontját, amely a Budai Irgalmasrendi 
Kórház és a Magyar Down Alapítvány összefogásával jött létre. Az egészségközpontnak a 
gyógyításon túl további célkitűzései között szerepel, hogy pozitív példa legyen az érintett 
szakmák, a szakemberek, az egészségpolitikai döntéshozók, valamint a nagyközönség számára is, 
hangzott el az M1 Híradójában. (10.13.) 

Egerben nyitott új szociális és fejlesztő központot az Ökumenikus Segélyszervezet. A város 
önkormányzata 17 millió forintból újított fel egy épületet, amelyben elsősorban pszichiátriai 
betegeknek és rászoruló családoknak segítenek a szakemberek. A 90 fős nappali intézményben 
biztosított a mosási, tisztálkodási és főzési lehetőség, egyéni és csoportos tanácsadásokat is 
tartanak majd. Lévai Anikó, a szervezet jószolgálati nagykövete az átadón hangsúlyozta, hogy 
kiemelt szerepet kap majd a közösségépítés is (11.08.) 

 Tudományos megjelenések 
Innovációs Médiadíjjal jutalmazta az M1-et a Magyar Innovációs Szövetség (05.11.). A sajtódíjat 
rendszerint olyan újságíróknak vagy médiumoknak ítélik oda, amelyek kiemelt figyelmet 
fordítanak az innovációs kultúra terjesztésére. 
A 2015-ben megújult hírcsatorna indulása óta kiemelten támogatja a fiatal tehetségeket. 
Adásaiban többek közt bemutatta, ahogy egy csíkszeredai fejlesztő képfelismerő szofvert telepít 
egy mini repülőgépbe. Találmánya a közismert drónokhoz hasonlít, de annál sokkal többet tud: 
például a levegőből is felismeri az emberi arcot. A műszer a jövőben az eltűntek megtalálásához 
nyújthat nagy segítséget. A Híradó stábja ott járt Magyarország egyik legnagyobb ipari kiállításán is, 
ahol több mint négyszázan mutatták be legújabb fejlesztéseiket. Az M1 tudósítója ott volt 
Kecskeméten is, amikor egyetemisták egy együléses, saját fejlesztésű Forma 1-es versenyautót 
építettek meg. Emellett a Minden tudás című ismeretterjesztő magazin hetente jelentkezik a 
legújabb tudományos kutatásokkal és a legsikeresebb innovatív találmányokkal. 
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További fontos tudományos hírek a hírfolyamban: 
Európában egyedülálló Dióda Lézer Központot építenek Kecskeméten a Pallasz Athéné 
Egyetemen. A dióda lézerrel a fémszerszámok kopásállóságát növelhetik, ez pedig több iparágat 
forradalmasíthat, Kecskeméten az autóipar hasznosítja majd. A több mint félmilliárdos beruházás 
2018-ra készül el – számolt be a helyszínről az M1 tudósítója. (01.10.) 

Játékos tanulásra várta a gyerekeket és a fiatalokat a debreceni tudományfesztivál. A két napos 
program célja az volt, hogy népszerűsítse a természettudományos tárgyakat, képletek és definíciók 
helyett élményeket nyújtva a diákoknak. (02.04.) 

Nagyváradi találmány a matematika könnyebb elsajátításáért – Tempfli Ádám nagyváradi 
matematikatanár olyan játékot készített, melynek segítségével gyakorlatban is megalkothatóak a 
sík- és térmértani alakzatok, így a diákok játékos formában tanulhatják meg ezek tulajdonságait. 
Megépíthetik, szétszedhetik, tanulmányozhatják őket, sőt beléjük is bújhatnak. (02.13.) 

Korszerű építőanyagot készítenek üveghulladékból Debrecenben, egy az egész országban 
hiánypótló üzemben. Az üvegből habot állítanak elő, ezt pedig falakhoz, kerítésekhez vagy 
sportpályák alapjához használják fel. A hulladék üveg gyűjtése és feldolgozása ugyanis lényegesen 
kevésbé hatékony, mint a papíré vagy a műanyagé. (02.17.) 

Az országban egyedülálló laboratóriumot adtak át Pécsett. A Szentágothai János Kutatóközpont 
virológiai laborjában olyan halálos kórokozókat kutatnak, mint például az ebola vírusa. A labor 
120 millió forint európai uniós forrásból épült, és a fejlesztéssel már a legmagasabb biztonsági 
követelményeknek is megfelel. Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az 
avatóünnepségen egyebek mellett arról beszélt, hogy a támogatással az intézményben folyó 
egyedülálló munkát is elismerték. (02.20.) 

Távozott az az izlandi küldöttség, amelyik Magyarországon ismerkedett a BHRG módszerrel. 
Izlandon, ahol mintegy félmillióan laknak összesen, a korai fejlődési rendellenességek szűrésére és 
diagnosztizálására nincs sem bevett protokoll, sem széleskörűen elterjedt terápiás módszer. A 
hazai fejlesztésű BHRG modell különféle fejlődési rendellenességek, neurológiai és ortopédiai 
problémák esetén tud segíteni a gyerekeknek. A külföldi szakemberek kapva kaptak a lehetőségen, 
hogy megismerkedhessenek a magyar terápiás kezeléssel, az idegrendszerre fókuszálva keres 
megoldást a problémákra. Hosszú távon szeretnék, ha a magyar módszer bevett prevenciós 
protokollá válna az izlandi óvodákban. (03.25.) 

Maradéktalanul helyre tudják állítani az arc szimmetriáját a közlekedési balesetek sérültjeinél a 
Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A digitális technikák arcsebészeti és fogászati 
alkalmazása a 18. Debreceni Fogászati Napok központi témája volt. (04.03.) 

Soproni kutató kapta a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség rangos díját, amelyet a világ 
űrkutatására nagy hatást gyakorló fiatal űrkutatók kapnak. Bacsárdi László a műholdalapú 
kvantum-kommunikációt vizsgálta.  (05.23.) 

Európában elsőként hazánkban indult felsőoktatásban obezitológiai képzés. Az elhízás 
gyógyításával foglalkozó szakembereket a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán várták szeptembertől. A részletekről Bedros J. Róbertet, a Magyar Obezitológiai és 
Mozgásterápiás Társaság elnökét, a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatóját 
kérdezte a stúdióban az M1 műsorvezetője, a hírfolyam délelőtti blokkjában. (08.22.) 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium tavaly elkészült dísztermét Frankfurtban is díjazták a 2017-es 
Iconic Awards-on. A nívós szakmai elismerést a German Design Council adja a legjelentősebb 
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innovatív fejlesztéseknek, amelyek meghatározzák a jövő építészetét. A díszterem Gutowski 
Róbert kivételes tervei alapján válhatott valósággá. (08.28.) 

Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon egyedülálló az az ökofalu, amelyet a 
Nyáregyházi Óvoda udvarán építettek fel nyáron. Az újrahasznosított és környezetbarát 
anyagokból összeállított házakat egy teljes úthálózat köti össze, amelyen a gyerekek a KRESZ 
alapjait is megtanulhatják, méghozzá autóvezetés közben, ugyanis a faluban elektromos TESLA 
autók közlekednek. Erről és a részletekről beszélt élő kapcsolásban a helyszínről Kovács 
Alexandra és Veigert Péter projekt koordinátor. (08.28.) 

A közelmúltban uniós alapokból felújított miklósvári Kálnoky-kastélyban mutatták be a 
Kovászna megye meglátogatásra érdemes értékeit kiemelő turisztikai applikációt, a 
visitcovasna.com-ot. Ez alkalomból osztották meg tapasztalataikat azok a külföldi bloggerek is, 
akik a megyei tanács meghívására négy napot töltöttek Háromszéken. (10.01.) 

 Anyanyelvi kultúra ápolása 
A nemzeti összetartozás egyik legszimbolikusabb eleme a magyar nyelv, melynek ápolását, 
megőrzését az M1 aktuális csatorna közvetve és közvetlenül is kiemelt céljának tekinti. Ennek 
okán mind a Híradó, mind a hírháttér műsorok rendre foglalkoznak az anyanyelvi kultúra ápolását 
felvállaló kezdeményezésekkel és rendezvényekkel. Néhány példa ennek sokszínű 
megvalósulásáról. 

A Kodály Spicy Jazz lényege, hogy Kodály által gyűjtött népdalokat hangszerel át és ad elő egy 
négytagú zenekar azért, hogy a fiatalokhoz újra eljusson azok zenei üzenete. A kezdeményezés 
apropója, hogy idén 50 éve hunyt el Kodály Zoltán. Az M1 stúdióbeszélgetéséből megtudhatták a 
nézők, hogy megjelent az együttes első videoklipje és első online kislemeze, valamint számos 
további érdekes részletet a kezdeményezésről és Kodály Zoltán életművéről. (02.10.) 

Az anyanyelvápolás fontosságára, a magyarság történelmére és jeles évfordulókra, népszokásokra 
tanítják anyaországi pedagógusok a külhoni kisdiákokat a Partiumban. A hajdúnánási 
önkormányzat és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület együttműködésének 
köszönhetően immár hatodik éve havonta tartanak foglalkozásokat kisdiákoknak Nagyváradon a 
református egyház Ősi városnegyedének gyülekezeti házában. Az Arany János-emlékév kapcsán a 
költő barátról, Petőfi Sándorról is tanulnak a középiskolások, például megzenésített verseit 
elemzik. Nagyváradon és Jankafalván júniusban Barátság napot, a nyár második felében pedig 
Hajdúnánáson szórványtábort tartottak a partiumi és kárpátaljai települések kisdiákjainak. (02.20.) 

Felolvasó maraton kezdődött Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár így 
csatlakozott a IX. Szabó Magda Felolvasómaraton nemzetközi programjához; több tucat kolléga 
és érdeklődő olvasott fel az írónő legnépszerűbb műveiből. Az esemény a könyvtár az olvasás 
fontosságára, a szépirodalmi művek jelentőségére hívta fel a figyelmet. (02.21.) 

Összesítették a februári Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat eredményeit. Csaknem 150 ezer 
látogató volt kíváncsi ebben az évben a 2000 program valamelyikére, látogatott el koncertre, 
táncházba vagy egyéb hagyományőrző programokra. A sikeres rendezvénysorozatra 680 
intézmény jelentkezett be; a három nap alatt közel 2000 program zajlott; a visszajelzések szerint 
mintegy 150 ezer látogató volt kíváncsi ezekre. A Kultúrházak éjjel-nappal ebben az évben a 
mindennapi hagyományokat mutatta be. A hagyományok újraértelmezése és ezek közvetítése 
kiemelt célt szolgál – mondta Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár. (03.01.) 

A reformáció 500. évfordulójáról emlékeztek meg Vizsolyban. A reformáció bölcsőjeként 
számontartott Borsod megyei településen készült el az első magyar nyelvű szentírás. A jubileum 
alkalmából ünnepi istentiszteletet és hálaadást tartottak. (03.04.) 
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Fennállásának 145. évfordulóját nyílt nappal ünnepelte a Néprajzi Múzeum, és megnyílt a 
Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbelik körül című kiállítás is. Ez volt az utolsó nagy 
időszaki kiállítás a Kossuth téri épületben, a Néprajzi Múzeum Városligetbe költözése előtt. 
(03.05.) 

Magyar csoport indult egy ukrán óvodában, Ungváron, mivel az egyetlen városi magyar óvodában 
már nem volt elég férőhely. A szórványtelepülésnek számító 120 ezres kárpátaljai városban, 
Ungváron, a lakosság csupán 8 százaléka magyar. A városban, az utóbbi időben rendkívüli 
mértékben felértékelődött a magyar nyelv iránti érdeklődés és a magyar felmenőkkel rendelkező 
ukrán szülők is szeretnék, ha a gyermekük megtanulna magyarul. Ungváron a városvezetés is 
támogatta az önálló magyar csoport beindítását, de az ukrajnai nehéz gazdasági helyzetre való 
tekintettel a termek felújításához anyagilag csak részben járult hozzá. Magyarország Ungvári 
Főkonzulátusa kezdeményezésére, a Magyar Külügyminisztérium támogatásával sikerült az 
ungvári magyar csoport számára jól felszerelt óvodai termeket előkészíteni. (04.05.) 

Tanulmányi-közéleti ösztöndíjjal támogatja a nagybányai Teleki Magyar Ház a magyar iskolába 
járó diákokat. A 100 eurós ösztöndíjat azok a jól tanuló fiatalok kaphatják meg, akik az iskolán 
kívül is példát mutatnak a közösségnek. Az ösztöndíjprogramnak nagy jelentősége van a 
szórványban, Nagybányán alig tíz, Máramarosban pedig csak hét százalékban élnek magyarok. A 
tanulmányi-közéleti ösztöndíjat a Teleki Napok zárónapján, május 21-én osztották ki a diákoknak. 
(04.29.) 

Tiszapéterfalván idén immár 23. alkalommal rendezték meg a hagyományos Kárpátaljai Néptánc 
és Népzenei Tábort, melynek a nemzetközi hírű Pál család az alapítója. A családfő, Pál Lajos 
korábban a helyi zeneiskola igazgatója volt, Pálné Jancsó Katalin pedig annak tanára. Gyermekeik, 
Pál István „Szalonna”, az Állami Népi Együttes főprímása és Pál Eszter népdalénekes az elmúlt 
évek során a világ számos országába vitték el a magyar népzene hírét. A néptánctábor célja a 
szórakozás mellett az ifjú tehetségek felfedezése és kinevelése. Ebben az évben a tábor keretein 
belül a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltsége megrendezte a Táncházzenészek I. Péterfalvi 
Találkozóját is. A táborról az M1 egy önálló, rendkívül igényes, izgalmas riport formájában 
számolt be. (07.14.) 

Találkahely, közösségformáló rendezvény és igényes szórakozási lehetőség – idén ötödik 
alkalommal szervezték meg a Vásárhelyi Forgatag nevű marosvásárhelyi magyar kulturális 
fesztivált. Az összművészeti rendezvény célja a legnépesebb magyar közösséggel rendelkező 
határon túli város kulturális értékeinek felvonultatása, a térség magyar kultúrájának és 
hagyományainak sokszínű bemutatása. A fesztivál kiállításokkal, színházi, irodalomi, zenei 
előadásokkal várta az érdeklődőket. (08.22.) 

November 13. – 1844-ben ezen a napon vált az ország hivatalos nyelvévé a magyar. Ez 
alkalomból az anyaországban és a külhoni területeken is számos programot rendeznek minden 
évben. A hagyományokhoz híven 2017-ben is egy időben, a világ különböző részein több ezer 
gyermek szavalta el ugyanazokat a magyar verseket. Az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke 
az M1-en arról beszélt: a magyar nyelv napjának fő célja, hogy a programokkal szellemi-kulturális 
örökségünk alapjára, az anyanyelvünkre irányítsák a figyelmet. Kovács Zsuzsanna hangsúlyozta: a 
közös nyelv az egységet és az összetartozást erősíti. Úgy fogalmazott: „Küzdünk, harcolunk érte, 
ellene és támaszkodunk rá, ez köt össze bennünket. Az anyanyelv, egyáltalán a nyelv a valakikhez 
való tartozás tudatát, annak erejét tudja adni, nyelv nélkül magányosak vagyunk. 
Elatomizálódunk. Csak ennek kapcsán érezhetjük azt, hogy együvé tartozunk.” Az Országgyűlés 
hat évvel ezelőtt nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává. (11.13.) 
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 Közérdekű információk hozzáférhetősége  
A közszolgálati televíziónak és rádiónak kötelezettsége az állami és önkormányzati szervektől, 
személyektől származó információk közvetítése a nézők és a hallgatók felé. Ezek közérdekű 
információk, illetve segítségnyújtásra, támogatásra hívják fel a lakosság figyelmét. Közlik a 
katasztrófavédelemi intézmény közérdekű közleményeit olyan események várható 
bekövetkeztéről, melyek veszélyeztetik az emberek életét vagy azok vagyonbiztonságát. 
Közzéteszik a várható káros eseményekre vonatkozó jelzéseket, vagy azok bekövetkezése után a 
következmények enyhítéséről, elvégzendő feladatokról tájékoztatnak. Ezen tevékenységet 
ellenszolgáltatás nélkül végzik. A közérdekű információk a kitűzött társadalmi célok elérését 
szolgálják. A közmédia hírműsorai olyan formában sugározzák a közérdekű információkat, hogy 
azok tartalma ne sérüljön. Olyan tartalmakat nem közölnek, amelyek sértik mások világnézetét, 
nemzeti, etnikai hovatartozását, emberi méltóságát vagy a személyiséghez fűződő jogokat.  
Az M1 aktuális csatorna hírműsorai számtalan alkalommal beszámoltak a változó 
családtámogatási formákról, a hazai kis és közepes vállalkozásokat érintő kormányzati 
intézkedésekről, adózási változásokról. Emellett fontosnak tartja a csatorna a nézők 
mindennapjait megkönnyítő információk terjesztését is.  
 
Példák az M1 hírfolyamában megjelent változatos közérdekű információkra:  
Január 8-án 15 óra után indult a visegrádi országok közös rádiójának magyar műsora. A magazin a 
Kossuth Rádióban hallható. Ezt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
vezérigazgatója közölte a 180 perc című műsorban. Vaszily Miklós hangsúlyozta: a közép-európai 
régió országaiban élők hasonló kihívások elé néznek nemcsak a politikában, hanem a mindennapi 
életben is. Ezért nagyon fontos, hogy „egymás problémáit közelebbről is megismerjük és 
megtapasztaljuk” – tette hozzá a vezérigazgató, hangsúlyozva: a rádióműsor célja az, hogy a 
magyarok is minél többet megtudjanak a régióban élőkről, ugyanakkor „mi is jobban meg tudjuk 
ismertetni” a régió országaiban élőket Magyarországgal és a magyar embereket foglalkoztató 
eseményekkel. A vezérigazgató fontosnak nevezte azt is, hogy a rádióműsoron keresztül is valódi 
tartalommal töltsék meg a visegrádi együttműködés gondolatát. Tavaly szeptemberben jelentették 
be, hogy a visegrádi országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – közös, a 
nemzeti nyelveken sugárzó rádióműsort indítanak. A lengyel kezdeményezésre induló, a Visegrádi 
Alap támogatásával készítendő kulturális, társadalmi és politikai témájú műsorokat a nemzeti 
szerkesztőségek munkatársai készítik. A V4 rádióadás Lengyelországban újév napján indult a 
közszolgálati rádió első csatornáján (Polskie Radio 1). Szó esett egyebek mellett, az ’56-os magyar 
forradalom és szabadságharc, valamint a poznani júniusi munkásfelkelés 60. évfordulójáról is – 
tájékoztatta nézőit az M1 aktuális hírcsatorna. (01.05.) 

 
Január közepén befagyott a Balaton, és már több helyen jelöltek ki sportolásra alkalmas területet. 
Sokan viszont nincsenek tisztában a jégen tartózkodás szabályaival, ezért a balatonfűzfői és a 
veszprémi tűzoltók azt mutatták be, hogy mi a teendő egy feltételezett jégbeszakadás esetén. Az 
M1 tudósítója a megelőzésről és a kármentésről beszélgetett vendégével Balatonfűzfőn. (01.12.) 

Újabb segítséget kapnak a hazai kis és közepes vállalkozások: beszállítói fejlesztési program indul 
annak érdekében, hogy a nagy cégek őket válasszák partnerüknek. A következő két évben 14 
milliárd forintból finanszírozott programba nagyságrendileg 120 kiscég kapcsolódhat be. A 
vállalatok így a külföldi piacokon is megjelenhetnek. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: azt 
szeretnék, hogy megerősödjenek a hazai kis és közepes vállalkozások, és hogy termékeiket ne csak 
itthon, hanem külföldön is sikeresen tudják értékesíteni. (02.20.) 

Mintegy félmillió olyan háztartás van Magyarországon, amelyeket érint a társasházi 
gyűjtőkémények cseréje. A műveletet nem lehet elkerülni, ám van megoldás a lakásonként akár 
több százezer forintba kerülő beruházásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós 
forrású, kamatmentes hitellel támogatja azokat, akik a fűtéskorszerűsítést nem tudják saját erőből 
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finanszírozni. Milassin Levente, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. szóvivője arról tájékoztatta az M1 
nézőit, hogy a magánszemélyek esetén minimum 500 ezertől 10 millió forintig, míg 
lakásszövetkezetek és társasházak esetén 500 ezertől 7 millió forintig lehet a felújítási hitelt 
igénybe venni. A visszatérítendő támogatás a tervek szerint az Otthon Melege Programmal is 
kombinálható lesz. Az energiahatékonysági hiteligényléseket április végétől lehetett benyújtani az 
MFB pontokon. (03.01.) 

A rendszeres véradásra hívták fel a figyelmet országszerte – számolt be hírfolyamában az M1; 
több településen véradó napot is tartottak. A Véradók Fesztiváljával motiválni szeretnék az 
embereket, főleg a fiatalokat; a magyar lakosság csupán négy százaléka ad ugyanis rendszeresen 
vért, pedig a vérellátás biztosításához ennél többre lenne szükség. (04.01.) 

Már hajóval is lehet színházba járni – örvendeztette meg nézőit az M1 Híradója. Hajóval 
érkezhetünk a Nemzeti Színházba vagy a Művészetek Palotájába a Rákóczi híd pesti hídfőjénél 
átadott új hajóállomásnak köszönhetően. A BKK hajók így már 13 helyen állnak meg a Dunán. A 
vízi közlekedés egyre népszerűbb a fővárosban: naponta csaknem kétezren utaznak 
menetrendszerinti hajókkal. (04.25.) 

Tájékoztató kampány indult a mezőgazdaságban dolgozók védelméért. Nem véletlenül: tavaly 
ugyanis ebben az ágazatban történt a legtöbb munkahelyi baleset, sőt tizennyolcan meg is haltak 
emiatt. A legtöbb tragédiát a szabálytalan munkagéphasználat és a védőfelszerelések hiánya 
okozza. A tájékoztatás lesz az elsődleges célja a Fókuszban a mezőgazdaság – első a munkavégzés 
biztonsága című kampánynak. A kampány első állomása egy konferencia volt a Szent István 
Egyetemen, ősszel pedig tájékoztató körút indult. A kampányt követően a munkavédelmi 
ellenőrzéseket is növelni szeretné a kormány. (06.12.) 

20 helyszínen tájékoztatták a pedagógusokat az Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Klebelsberg Központ szakemberei az idei tanévet érintő teendőkről. A 
sorozat első állomása Kaposvár volt. Az új tanév feladatai mellett szó esett a pedagógusbér-
emelésről, az iskolafejlesztésekről, az ingyenes gyermekétkeztetésről és tankönyvellátásról is. 
(08.24.) 

Több mint 63 ezer hűtő- és mosógép cseréjére pályáztak az Otthon Melege Programban. Az 
utolsóként megnyitott közép-magyarországi régióból rövid időn belül közel 15 ezer kérelem 
érkezett be. Szabó Zsolt közszolgáltatásokért is felelős államtitkár az M1-en azt mondta: egy 
család a gépcserével évente átlagosan 20 ezer forintot tud megsprórolni, másrészt ezek a 
fejlesztések hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsájtás csökkentéséhez is. Már több mint 400 
kereskedő vesz részt a programban. (08.29.) 

Egy tájékoztató kiadvánnyal segíti a fogyasztókat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal, amelyben hasznos tanácsokat adnak egyebek mellett arra az esetre, ha nehézséget okoz a 
rezsi kifizetése, vagy ha új lakásba költözik valaki. A fogyasztóvédelmi kiadványsorozat újabb 
részeit Kaposváron, a Somogy Megyei Kormányhivatalban mutatták be. (08.29.) 

Évente mintegy 34 ezer anya kap segítséget ahhoz, hogy visszatérhessen a munkába. A 
versenyszférában 39 milliárd forint kedvezményt kaptak a cégek az utóbbi években, amiért olyan 
nőket foglalkoztattak, akik visszatértek gyerekvállalás után. Rétvári Bence, parlamenti államtitkár 
arra hívta fel a figyelmet az M1 stúdiójában, hogy a kedvezmény akkor is jár, ha az anyák 
részmunkaidőben dolgoznak. (11.13.) 
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M1 magazinok  

Magyar gazda 
Az M1 aktuális csatorna mező- és agrárgazdasági, élelmiszeripari magazinja. A műsor célja 
egyfelől a híradás, aktuális tájékoztatás az ágazat legfontosabb híreiről, eseményeiről, jelenségeiről; 
másfelől olyan magyar gazdaságok bemutatása, amelyek sikeresen működnek, és amelyek 
munkájának megismerése révén a nézők bepillantást nyernek a mezőgazdaságban élők 
mindennapjaiba. A műsor alapvető műfaja ezért a tudósítás, a helyszíni riport és a portré. Az 
adásokban gyakran kap teret a hazai innováció, az állattartási és mezőgazdasági újítás gyakorlati 
alkalmazásainak a bemutatása (pl. korszerűsödnek a hazai lótenyésztés központjai – megújult a 
Szilvásváradi Ménesgazdaság 2017/2. adás; hatalmas erőgépek és csúcstechnológiák – 35. 
alkalommal rendezték meg az Agromashexpót 2017/4. adás; örökerdő gazdálkodás – a 
fakitermelési módszer, amelynek természetvédelmi és a közjóléti szerepe is meghatározó 
2017/27. adás). Szolgáltató jellegű blokkjaiban többször szerepelt a gazdákat segítő pályázatok 
bemutatása (pl. újabb lépés a tanyák fejlesztésében, megjelent a Vidékfejlesztési Program új 
pályázata 2017/7. adás) vagy az erdészeti, agrárgazdasági tanulási és továbbtanulási lehetőségek 
bemutatása (pl. „Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!” – fókuszban a soproni Erdőmérnöki Kar 
2017/4. adás, egy új épületszint, hat új tanterem – bővült a kaposvári Móricz Zsigmond 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2017/6. adás, precíziós mezőgazdasági továbbképzés 
Mosonmagyaróváron, ahol már gyakorló gazdákat várnak a képzésre 2017/30. adás).  
Adás: M1 hétfő 16:35, DW kedd 9:24, M1 kedd 14:35, DW szerda 13:10, M1 csütörtök 17:33, Duna 
csütörtök 5:00 
 
Kék bolygó 
A közmédia környezetvédelmi magazinja az M1 aktuális csatornán. A magazin célja, hogy felhívja 
a nézők figyelmét a környezettudatosság fontosságára, az óvodai neveléstől kezdve a fogyasztói 
társadalom által előidézett jelenkori ökológiai állapotok bemutatásán keresztül a megoldási 
javaslatokig. 
A magazin figyelemmel kíséri és folyamatosan bemutatja a klímaváltozással kapcsolatos 
legfrissebb híreket (pl. drasztikusan csökken az emberiség ivóvíz-készlete, a múlt év során több 
fórumon  is a nemzetközi összefogást sürgették a szakemberek és a vezető politikusok – 
összeállítás 2017/1. adás; a tájhasználat és a klíma változásával járó kihívásokra adható 
válaszokhoz járulhat hozzá eredményeivel a Debreceni Egyetem új Lendület-kutatócsoportja, 
amely 5 évre nyert támogatást a Magyar Tudományos Akadémiától 2017/39. adás), tudományos 
kísérleteket (pl. az ELTE kísérletei, melyek során egy vödörben játszották le a globális 
felmelegedés, a klímaváltozás hatásait, illetve több légköri jelenséget szemléltettek, valamint 
felmérték azok várható következményeit 2017/18. adás). Áder János Magyarország köztársasági 
elnöke beiktatása óta minden lehetséges nemzetközi fórumon felhívja a figyelmet a fenyegető 
vízválságra és annak várható következményeire. A környezetvédelmet szívügyének tekintő 
államfő a Kék Bolygó nézőivel osztotta meg egy teljes adás keretein belül, hogy miért nem lehet a 
Föld jövőjét beárnyékoló baljós jelek felett elsiklani (2017/44. adás). Fontosnak tartja a magazin 
továbbá olyan vállalkozások és fejlesztések bemutatását is, melyek a természet- és 
környezetvédelem ügyét szolgálják (pl. energiát termelő térburkolat, szenzoros kuka, különleges 
térinformatikai rendszer – magyar fejlesztők környezettudatos találmányai 2017/1.adás; 
üveghabgranulátum-gyártó üzemet adtak át Debrecenben, melyben évente 12 ezer tonna 
hulladék-üveget hasznosítanak újra 2017/9. adás; bemutatkozott az Artéria pécsi dizájner csapat, 
akik régi gyárak, üzemek ipari hulladékából lakberendezési cikkeket, bútorokat készítenek 
2017/16. adás). 
Adás: M1 hétfő 10:35, M1 hétfő 15:35, M1 kedd 13:35, DW szerda 9:35, M1 szerda 19:05, DW 
csütörtök 13:20, Duna csütörtök 5:10 
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Életkor 
A televíziós csatornák palettáján hiánytpótló magazint kínál szépkorú nézőinek az M1 aktuális 
csatorna. Az idősebb nézők mindennapjait, kikapcsolódási lehetőségeit bemutató magazin célja, 
hogy változatos szabadidős programok és tevékenységek bemutatása által szépkorú nézőit 
bevonja az aktív társadalmi életbe. Nagyon fontos továbbá, az élethosszig tartó tanulásra 
buzdítás. A magazin témái közt szerepelt: hobbi és szabadidős tevékenységek bemutatása (pl. 
túrázó szépkorúak – télen sem ajánlatos a négy fal között tölteni a mindennapokat 2017/3. adás; 
farsangoló szépkorúak – jelmezes felvonulás és mulatság a nyugdíjas klubban 2017/9. adás), 
egészségmegőrzés (pl. immunerősítő gyógyteák – a bükki füvesember tanácsai 2017/3. adás; a 
mozgás költészete – a tai chi idős korban is elkezdhető 2017/8. adás; memóriafejlesztés 
időseknek, a szellemi frissesség nem kor kérdése 2017/37. adás), család (pl. jóban-rosszban 63 
éve – a hosszú, boldog házasság titka 2017/7. adás; futóbarátok klubja, maratonista nagyszülők és 
unokák 2017/29. adás), oktatás (pl. idősek az iskolapadban – az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának védnökségével működik a Zsigmond Király Egyetem szenior akadémiája 2017 
/1. adás, senior mentor program – idősek tanítják olvasni a kisdiákokat 2017/9. adás, szépkorúak 
az iskolapadban, idegennyelv-tanulás hatvanon túl 2017/44. adás). 
Adás: M1 hétfő 13:35, DW kedd 14:15, M1 kedd 17:30, M1 csütörtök 14:35, Duna péntek 05:25 
 
Élő egyház 
Az M1 aktuális csatorna vallási magazinja. Célja, hogy bemutassa az egyházak társadalmi 
szerepvállalását, a hitéletet határainkon innen és túl. Témái közt szerepel: oktatás (pl. a Karolina 
iskola jubileuma Szegeden 2017/6. adás; a Mindszenty iskola felújítása Zalaegerszegen 2017/7. 
adás; református ökotábor Szatmárban, amelynek során a gyerekeket a környezettudatos életre 
szoktatják 2017/32. adás), szociális ügyek (pl. az egyházak társadalmi szerepvállalása c. 
konferencia Székesfehérváron 2017/9. adás; hitből épül a Timóteus Ház, ahol időseket ápolnak 
Révkomáromban 2017/22. adás), hagyományőrzés (pl. magyar kultúra napja a Partiumban 2017/4. 
adás), kulturális események (pl. Boldogasszony kiállítás Szatmárnémetiben 2017/1. adás; 
Kontrasztkiállítás Aradon 2017/2. adás), segélyszolgálatok munkája (pl. hajléktalanokon segített a 
szatmári Máltai Szeretetszolgálat 2017/2. adás; a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 20 millió 
forint értékű adományt vitt a háború menekültjeinek, és Erdélyben gyűjtést szerveztek a katolikus 
templomokban a szíriai háború áldozatainak 2017/8. adás; a Mezőtúri Református Egyházközség 
adománya az erdélyi Árkos községnek; 20 éves a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő 
Misszió 2017/43. adás). 
Adás: M1 kedd 10:35, M1 kedd 15:35, DW péntek 9:40, Duna péntek 5:00, M1 szombat 14:35 
 
Profit7 
A hazai kis- és középvállalkozókat érintő eseményeket, pályázati lehetőségeket, kormányzati 
döntéseket bemutató gazdasági magazin. Az M1 gazdasági magazinja a vállalkozóknak és a 
vállalkozókról szól. Fontosabb témái voltak: a hazai foglalkoztatás (pl. 3000 új munkahely 
létrejöttét segítette elő a Széchenyi Tőkealap-kezelő azzal, hogy támogatta a hazai vállalkozásokat 
2017/1. adás; a dolgozók kétharmada álláskereső oldalakon böngészi a lehetőségeket, míg a cégek 
háromnegyede keres ott új alkalmazottakat – derül ki az NRC 5 évet felölelő kutatásából 2017/6. 
adás; a magyarországi mikro- és kisvállalkozások 50, illetve 45 százaléka alkalmazza a rugalmas 
munkaidőt az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák közül 2017/7. adás), pályázati 
lehetőségek (pl. mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 
kombinált hiteltermék keretében 2017/6. adás; március 8-ától lehet pályázni a hazai kis- és 
középvállalkozások digitalizációját segítő három GINOP-pályázatra 2017/8. adás; új 
hiteltermékek az Eximbank kínálatában 2017/29. adás; új pályázati forrás elérhető szeptembertől  
– 33 milliárdos keretösszegre adhatják be a jelentkezést a nagy növekedésű hazai KKV-k 2017/ 
31. adás), figyelemfelhívás adózási és egyéb határidőkre (pl. február végén adóbevallási határidő, 
többek között a KIVA és a KATA bevallása is ekkor esedékes 2017/7. adás; a korlátolt 
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felelősségű társaságoknak legkésőbb 2017. március 15-éig meg kell emelniük a törzstőkéjüket, 
vagy át kell alakulniuk 2017/9. adás; a cég törlésével is végződhet, ha valaki nem fizeti időben 
beérkező számláit 2017/ 40. adás). 
Adás: M1 szerda 16.35, M1 szombat 8:35, Duna szombat 5:00, DW vasárnap 9:30, M1 vasárnap 17:30 
 
Iskolapad 
A közoktatás érdekességeit, aktuális híreit és eseményeit feldolgozó magazin. Néhány jellemző 
téma az elmúlt évből: oktatásfejlesztés (pl. Magyarország digitális oktatási stratégiájának 
bevezetését támogatja a köznevelésben a Mobidik Program 2017/8. adás; a digitális oktatás 
népszerűsítése 2017/12. adás; egyedülálló digitális iskola program a budapesti Puskás Tivadar 
Távközlési Technikumban 2017/32. adás), tanulási készségek fejlesztése (pl. zsonglőrködéssel a 
tanulási nehézségek ellen – egyedülálló program a Szegedi Tudományegyetemen 2017/15. adás; 
élményalapú tanítási módszerek a kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 2017/ 17. 
adás; új iskola a sajátos nevelési igényű gyerekeknek Veresegyházon 2017/35. adás), gyermekek 
védelme (pl. ingyenes étkeztetés a hátrányos helyzetű gyermekeknek a tavaszi szünetben 2017/16. 
adás; Re-Akció Program – bűnmegelőzési projekt az iskolákban 2017/22. adás). 
Adás: M1 szerda 10:35, M1 szerda 15:35, M1 csütörtök 13:35, DW péntek 9:15, M1 péntek 17:30, 
Duna szombat 5:25 
 
Kosár 
Az M1 csatorna fogyasztóvédelmi magazinja. Segíti a tudatos vásárlási, fogyasztói szokások 
kialakítását, bemutatja az aktuális hatósági ellenőrzések eredményeit. Termékek tesztelését követi 
nyomon, lakossági, hétköznapi problémákat dolgoz fel. Praktikus ügyintézési tippeket ad például 
olyan esetekre, amikor valaki önhibáján kívül lemarad a repülőgépről, vagy a lakását szeretné 
biztonságosan kiadni, de naprakész egészségügyi tanácsokkal is segíti nézőit. Egyik fontos célja 
megóvni a fogyasztókat a mai „divatos” termékbemutatós átverésektől, melyek leginkább 
megromlott egészségi állapotú kisnyugdíjasok rászedéséből húznak hasznot (pl. kétes 
árubemutatók, újabb trükkök, amivel átverik a jóhiszemű nyugdíjasokat, dupla anyag 2017/1. 
adás; egyes cégek értékesítői kizárólag 65 év feletti kuncsaftokkal foglalkoznak, mások jól 
felépített előadások keretében adják el termékeiket, gyakran azok piaci árának sokszorosáért, 
2017/3. adás; miért kell óvatosan kezelni a különféle bemutatókon elhangzott árakat? 2017/5. 
adás). 
Adás: M1 csütörtök 16:35, DW péntek 13:20, M1 péntek 14:35, M1 péntek 19:05, Duna péntek 5:00 
 
Unió28 
Külpolitikai magazin. Célja: bemutatni a világpolitikai összefüggéseket és azok hazánkra gyakorolt 
hatásait, továbbá az aktuális európai uniós intézkedéseket és az uniós folyamatok hatásait a 
hétköznapokra. Főbb témái voltak: Putyin elnök Magyarországon – mit jelent ez az EU-nak és 
mit Magyarországnak? 2017/5. adás; máltai uniós csúcs 2017/6. adás; a Brexit hatásai a 
szigetországban élő uniós állampolgárokra 2017/11. adás; a március 15-ei holland parlamenti 
választások eredménye 2017/12. adás; EU-csúcs Rómában a római szerződések 60. évfordulóján 
2017/13. adás; államadósság és munkanélküliség – hogyan alakul az Unió 28 tagállamában? 
2017/15. adás; élelmiszerbotrányok az Európai Unióban 2017/33. adás; előrehozott választások 
Nagy-Britanniában, francia elnökválasztás, migrációs válság, német szövetségi választások, katalán 
népszavazás, osztrák választások, szlovén elnökválasztás és a cseh parlamenti választás 
eredményei, szicíliai tartományi választások. 
Adás: M1 csütörtök 10:35, M1 csütörtök 15:35, M1 csütörtök 19:05, M1 péntek 13:35, Duna szombat 
8:40 
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Itthon vagy!  
Az M1 aktuális csatorna turisztikai magazinja. Informatív útikalauz Magyarország és a határon túli 
magyarlakta térségek és települések milliónyi csodájáról. Mindig egy tájegységet vagy várost mutat 
be, feldolgozva a hely történelmi múltját, jelenlegi adottságait és kedvező turisztikai célpontjait, 
érdekességeit; rendszeresen jelentkezik tematikus adásokkal is. A műsor helyszínei voltak: 
Budapest, a fürdőváros; a Velencei-tó; Pápa; a nógrádi kastélyok; nyírségi templomtúra – a 
fakazettások nyomában; vártúra Észak-Magyarországon; Cegléd és környéke; rendhagyó 
múzeumtúra (Postamúzeum, Bélyegmúzeum, Zászlómúzeum, Szoborpark, Lepkemúzeum, 
Földtani Intézet, Elektrotechnikai Múzeum); a szecesszió nyomában (Kecskemét, Szeged és 
Budapest); Bükki Nemzeti Park; Budapest Erzsébetváros, a bulinegyeden túl; Balatonfelvidék – 
Zánka és környéke; a reformáció nyomában (Sárospatak, Debrecen, Vizsoly); utazás a Felső-
Dunán a Mosoni Dunától a Dunakanyarig, Komáromon át; a Dráva mentén, a bor nyomában – a 
Márton napi újbor. 
Adás: M1 péntek 16:35, DW szombat 9:05, M1 szombat 17:30, Duna vasásnap 5:25, M1 vasárnap 
19:05, DW hétfő 14:25 
 
Minden tudás  
Az M1 aktuális csatorna tudományos ismeretterjesztő, innovációs és műszaki-tudományos 
népszerűsítő magazinműsora. Bemutatja a tudományos újdonságokat, felfedezéseket, 
fejlesztéseket és eszközöket a természettudományok és a társadalomtudományok köréből. 
Számos érdekes nemzetközi téma mellett hangsúlyosan foglalkozik a magyar eredményekkel a 
csillagászat és űrkutatás (pl. magyar csillagászok eredményei – készítik a Tejútrendszer 3 
dimenziós csillagtérképét 2017/1. adás; Magyarország is csatlakozik az ESA nemzetközi 
technológia transzfer hálózathoz – az ESA (European Space Agency) technológia transzfer 
hálózata Európa-szerte azon dolgozik, hogy az űrtechnológia eljárásait és rendszereit más 
iparágakban, így a mindennapi életben is hasznosítsa. A programot és az aktív magyar részvétel 
módját, előnyeit nemzetközi szaktekintélyek közreműködésével mutatták be a nagyközönségnek 
2017/3. adás), az egészségügy (pl. 25 éve volt az első szívátültetés Magyarországon, melyet Szabó 
Zoltán szívsebész és csapata végzett el a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ér- és 
Szívsebészeti Klinikáján 1992. január 3-án 2017/2. adás; új leukémia ellenes magyar kísérleti 
gyógyszert fejlesztettek ki 2017/6.; Horváti Kata portréja – a fiatal tudós a 2016. évi MTA 
Akadémiai Ifjúsági Díjat kapta meg a TBC-fertőzés elleni küzdelem kutatásaiért 2017/12. adás; 
világszínvonalú az arcrekonstrukciós helyreállító sebészet Debrecenben 2017/17. adás).  
Adás:  M1 péntek 10:35, M1 péntek 15:35, DW vasárnap 9:05, M1 hétfő 14:35, Duna hétfő 5:00, DW 
kedd 13:20, M1 kedd 19:05 
 
Világ 
Színes külpolitikai magazin, a világban zajló aktuális és meghatározó eseményeket, folyamatokat 
mutatja be dokumentarista tényfeltárással. Főbb témái voltak: az amerikai elnökválasztás, a 
francia elnökválasztás, a Brexit-folyamat, a közel-keleti és afrikai migrációs hullám, az Unió 
megoldáskeresése a migrációra, a terrorizmus hatása Európában, a szíriai és iraki helyzet, 
törökországi népszavazás és az ország szerepe a migrációs hullámban, a Római Szerződés 60. 
évfordulója, katalán népszavazás, Donald Trump európai és ázsiai útja. 
Adás: M1 szombat 9:35, M1 szombat 16:35, M1 vasárnap 15:35, DW hétfő 9:10, M1 hétfő 19:05 
 
Esély 
A fogyatékkal élők magazinja az M1 aktuális csatornán. Hátrányos helyzetű emberek és 
hozzátartozóik példaértékű hozzáállását és mindennapjait bemutató közéleti magazin. A műsor 
korszerű televíziós és filmes eszközökkel, feliratozással és jeltolmács segítségével tájékoztat és 
tudósít arról, miként lehet sérültként is teljes és boldog életet élni. 
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Bemutatkozott a műsorban egy 8 éves autista kislány, aki a youtube csatornán Lola megmondja 
címmel vlogol az őt foglalkoztató kérdésekről. Láthattak a nézők portrét egy Down-szindrómás 
szertornászról, egy látássérült lányról, aki festeni tanul, megézhették, milyen élmény a búvárkodás 
mozgássértültekkel, de beszámolt a műsor például a Miss Spinner International 2017 
kerekesszékes szépségversenyről is. 
Adás: M1 szombat 10:35, M1 szombat 15:35, Duna kedd 5:05, DW szerda 9:10, M1 szerda 17:30, 
DW péntek 14:25 
 
Summa 
Gazdasági magazin. Célja, hogy közérthető formában bemutassa a magyar és nemzetközi 
gazdasági folyamatokat, összefüggéseket. A műsor feldolgozta az Áfa csökkentés és az egykulcsos 
társasági adó hatásait; azt hogy mit jelent a 2017-es öt hosszú hétvégén keletkező szabadnap a 
gazdaság, a GDP szempontjából; a téli extrém hideg hatását a gázfogyasztásra és a 
tárolókapacitások helyzetét hazánkban. Olyan érdekes témákkal is foglalkozott a magazin, mint 
például hogy mekkora az ideális aranytartalék a Jegybankban, a reklámok milyen hatást 
gyakorolnak a gazdaságra, miként alakulnak át a vásárlási szokások a webshopok hatására vagy 
mely címleteket cseréli le idén a Jegybank és pontosan mikor, és egyáltalán miért is van erre 
szükség. Tájékoztatásként nemcsak beszámolt a magazin az adott időszakban az épp aktuális 
eredményekről (pl. milyen eredményeket ért el az elmúlt 2 évben az Otthon Melege Program és 
mi várható a továbbiakban?; debütált a NAV legjelentősebb adminisztrációcsökkentő csomagja, 
az eSZJA), hanem új programokat is részletesen bemutatott (pl. Lépj a piacra! – új program a 
fiatalok vállalkozóvá válásához). 
Adás: M1 szombat 13:35, M1 vasárnap 10:35, DW hétfő 9:45, M1 hétfő 19:05, Duna hétfő 5:20 
 
Család és otthon  
Családvédelemi, egészségvédelmi, környezetvédelmi, a szabadidő hasznos eltöltését segítő és 
bemutató, a család minden tagjának érdeklődését felkelteni vágyó magazin az M1 aktuális 
csatornán. A műsorban szó esik minden hírről, amely érinti a családok életét.  Néhány példa a 
műsor témáiból: a támogatott otthonteremtés jóvoltából egyre népszerűbb a CSOK; 
családtámogatás – a kormány segíti a határon túli magyar családokat is; jubilált a NOE – 30 éves a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete; az apukák szerepe a gyereknevelésben; „Veled 
kiteljesedve” – a házasság hetének arcai: Madarász Isti rendező és felesége, Kerekes Mónika; gyerek-
kutya barátság – a házi kedvenc jótékony hatásai a csemetékre; apróságok teátruma – egyre 
népszerűbbek a babaszínházi előadások; Meddig mehet még? – kampány a nők elleni erőszak 
megállítására; a születés hete – szórakoztató és ismeretterjesztő programok Kecskeméten; 
Fókuszban a család konferencia – 80 ország képviseltette magát a budapesti világtalálkozón. 
Adás: M1 vasárnap 8:35, M1 vasárnap 14:35, DW kedd 9:10, Duna kedd 5:25, DW csütörtök 14:35 
 
Médiaklikk 
Az M1 aktuális csatorna rádiós, televíziós, online tartalmak előállítását bemutató, fogyasztási 
szokásokat, változásokat, aktuális eseményeket, konferenciákat követő, többek között 
gyermekvédelmi, fogyasztóvédelmi témákat feldolgozó magazinja. Kiemelten kezeli a gyermekek 
védelmét és a digitális felzárkóztatást. Felhívta a figyelmet például az internetes orvoslás, az online 
gyerekgyógyászat veszélyeire, a veszélyes lájkvadászatra, a közösségi média sötét oldalára, továbbá 
arra az orosz közösségi oldal által indított végzetes játékra, mely öngyilkosságra buzdítja a 
fiatalokat. Pozitív példaként bemutatta a bagi romatelepen a digitális felzárkóztatás részeként 
működő rendkívül sikeres modellprogramot, vagy hogy egy testtartásjavító eszköz lett 2016 
legötletesebb diák-innovációja, mellyel a 16 éves gimnazistákból alakult WRU Company elhozta a 
pálmát a diákvállalkozások országos versenyéről.  
Adás: M1 vasárnap 9:35, M1 vasárnap 16:35, DW hétfő 13:15, M1 szerda 14:35, Duna szerda 5:25, 
DW csütörtök 9:20 
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Kárpát Expressz 
Aktuális közéleti és kulturális témákat feldolgozó, a határokon átívelő magyarságtudatot és 
összefogást bemutató magazin. Fő küldetése a Kárpát-medencében élő külhoni magyar 
közösségek és eseményeik bemutatása. Szereplői és eseményei voltak például: a 10 éves Kokas 
Banda – a kárpátaljai hagyományőrzés zászlóvivői (2017/4. adás); „az ungvári Pilvax” és annak 
tulajdonosa – az ungvári Váralja kocsma, amely közel harminc éve a kárpátaljai képzőművészek, 
irodalmárok, zenészek és politikusok törzshelye (2017/5. adás); Zsukovszky Miklós kárpátaljai 
lelkipásztor, akit egyedüli külhoniként választottak az idei Székely Bálon tiszteletbeli székelynek 
(2017/9. adás). Nap, hold, kopjafák – az '56-os emlékév számtalan emlékműavatásra adott 
alkalmat szerte a Kárpát-medencében. Magyarországon három helyen is kopjafás emlékjelek 
készültek, melyek a háromszékivé vált Balázs Antal nyugalmazott tanító, faragómester alkotásai 
(2017/9. adás); bemutatkozott az erdélyi szórványtelepülés, Magyarlapád, illetve a magyarlapádi 
szórványkollégium és cserkészcsapat (2017/12. adás), valamint a felvidéki Sárosfa község is, 
amelyet a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntettet polgármester, Földváry Terézia vezet. A 
magazin munkatársai olyan színes vidám forgatagokba is elkísérték a nézőket, mint a halászléfőző 
verseny és néptáncfesztivál Lendván, a Muravidéki Magyar Napok keretében a Szent Mihály-napi 
táncháztalálkozó és sokadalom Zentán, vagy a Libagaliba Fesztivál Nagytárkányban. 
Adás: M1 vasárnap 13:35, M1 kedd 16:35, M1 szerda 13:35, DW szerda 14:15, Duna szerda 5:05, DW 
vasárnap 9:55 
 

Rádió 
 
A közszolgálati média alapvető feladatainak, a közszolgálati médiaszolgáltatásra vonatkozó 
alapvető elveknek, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
törvényben foglaltaknak megfelelően a közszolgálati rádió hírműsorai az állampolgárok és 
fogyasztók igényeinek figyelembe vételével törekszenek megbízható források alapján biztosítani a 
hallgatók eligazodását az információk sokaságában. Megfelelő tájékoztatást nyújtanak a 
közösségeket érintő legkülönbözőbb – társadalmi, kulturális, tudományos stb. – kérdésekről, az 
azokkal kapcsolatos társadalmi és szakmai vitákról. A teljes társadalom, a különböző nemzeti, 
etnikai, vallási kisebbségek, társadalmi csoportok számára egyaránt fontos témákat dolgoznak fel, 
tiszteletben tartva a nézetekre és véleményekre vonatkozó szabadság jogát, ugyanakkor elősegítve 
a közösségi kohézió megteremtését. Megfelelnek annak a feltételnek, hogy könnyen és az ország 
egész területén hallgathatóak.  

A közszolgálati rádió hírműsorai olyan szakmai műhelyekként működnek, melyek szorosan 
együttműködnek az M1 hírcsatorna szerkesztőségeivel, így biztosítva a közszolgálati célok elérését 
szolgáló műsorok színvonalas előkészítését és megvalósítását. Ennek köszönhetően a rádió 
hírműsoraiban ugyanazon kiemelt szempontok érvényesültek, amelyeket a beszámoló jelen 
fejezete az M1 hírcsatorna tevékenységét leírva részletez; címszavakban: 

 megbízható, felelős, tárgyilagos, naprakész hírszolgáltatás, tájékoztatás a közéletre hatást 
gyakorló, kiemelt eseményekről, közérdekű információkról; 

 az ország lakosságát és a magyar közösséget érintő társadalmi és gazdasági folyamatok, 
valamint az azokra vonatkozó viták bemutatása; 

 a nemzeti identitás megőrzése, a kultúra és a magyar nyelv ápolása; 

 nemzeti és etnikai kisebbségek, vallási közösségek, fogyatékkal élők értékeinek és 
problémáinak megjelenítése;  

 a határon túli magyarság mindennapjait és jövőjét befolyásoló tényezők bemutatása; 

 kiskorúak érdekeit és védelmét célzó törekvések megjelenítése; 

 gazdasági-, tudományos-, oktatási-, sporteredmények bemutatása. 
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Az M1 hírcsatorna tavalyi beindítása pozitív változást hozott a krónikák és hírblokkok 
minőségének vonatkozásában egyaránt. A rádió, a televízió és az MTI között az együttműködés 
összehangolt és eredményes, az információáramlás szervezett és jól működik.  

A külhoni és külföldi események tekintetében elmondható, hogy a rádiót elsősorban a saját 
munkatársai tudósítják, de előfordul, hogy a televíziós kollégák jelentkeznek be a Krónikákban is. 
A hírterületen dolgozó kollégák szoros együttműködésének köszönhető az is, hogy a rádiós 
hírszerkesztő az MTI által megírt beszámolókból fogalmazott hírt kiegészítheti szinkronnal is. Ezt 
a megoldást már korábban is alkalmazták a hírblokkokban, azonban erre csak jelentős késéssel 
volt módjuk, ugyanis várniuk kellett, amíg a stáb visszaérkezik az anyaggal és megvágja azt. Az 
M1-en elhangzottakat viszont azonnal közreadhatják valamennyi rádiócsatorna valamennyi 
hírblokkjában.  

Hírműsorok az MTVA rádiócsatornáin  

I. Krónika 
 
Hétköznapokon:  

 6:00 adáshossz: 13 perc 

 7:00 adáshossz: 16 perc 

 8:00 adáshossz: 13 perc 

 10:00 adáshossz: 13 perc 

 12:00 adáshossz: 30 perc 

 15:00 adáshossz: 10 perc 

 16:00 adáshossz: 10 perc 

 17:30 adáshossz: 30 perc 

 20:00 adáshossz: 11perc 

 22:00 adáshossz: 20 perc 
 

Hétvégén és ünnepnapokon: 

  7:00 adáshossz: 16 perc 

 12:00 adáshossz: 22 perc 

 17:30 adáshossz: 20perc 

 22:00 adáshossz: 20 perc 
 
A krónikák tematikai és műfaji felépítése 

1. Reggeli adások 
A reggeli adások gerincét az előző napi Késő Esti Krónikában elhangzott anyagok, illetve azok 
variánsai képezik. 
A 6:00 órai adásban a 2-3 vezető anyagot követően prioritást élveznek a külhoni történésekkel 
foglalkozó tudósítások, hangképes beszámolók és hírek.  
A 7:00 órai adás a reggeli krónikák közül a fő kiadás, az adásidő hosszát és tematikai összeállítását 
illetően egyaránt. Itt hangzanak el az elmúlt nap legfontosabb eseményeiről szóló beszámolók, 
változatlan formában, vagy mutációs változatban. A belföldi történések mellett ebben a kiadásban 
a külföldi események is hangsúlyosan jelen vannak. Amennyiben az éjszakai órákban kiemelkedő 
esemény történt a világban, ebben a Krónikában már hangképes beszámolót hallhat róla a hallgató. 
Ugyancsak ebben a hírműsorban kapnak helyet a pártpolitikai események, hangos hír, azaz 
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hír+szinkron formájában, illetve lehetőség nyílik egy adott témával kapcsolatban a pártok 
véleményeinek, megnyilvánulásainak felsorakoztatására. 
A 8:00 órai adás a reggeli történések összefoglalására épül, valamint itt már helyet kapnak azok a 
beszámolók is, amelyek az MTVA reggeli háttérműsoraiban – M1 hírcsatorna blokkjai, Kossuth 
Rádió, 180 perc – elhangzott stúdióbeszélgetésekből készülnek.    
 
2. Délelőtti adás 
A 10 órakor kezdődő adás meglehetősen rövid, ezért elsősorban hírek, hír+szinkronok és 
rövid  tudósítások hangzanak el a nap addigi történéseiről.  
 
3. Déli adás 
A 12 órakor kezdődő Krónika – a 17:30-as adás mellett – kiemelt hírműsornak számít. Ebben az 
adásban már nem köszönnek vissza az elmúlt nap eseményei – kivéve abban az esetben, ha 
valamely témában jelentős új információk vannak. A reggeli, illetve a délelőtti adásokban hír, 
esetleg hír+szinkron formájában elhangzott kiemelkedő eseményekről délben már hangképes 
beszámolókat, a témát jól körüljárt összeállításokat hallhatunk. Az adásidőnek köszönhetően a 
hazai és külföldi politikai, gazdasági témák mellett lehetőség van olyan bővebb beszámolók 
közlésére is, amelyek az oktatási, vallási, kulturális, sport stb. témákat, eseményeket dolgoznak fel. 
A közlekedési információk és az időjárás-jelentés szintén részletesebb, mint a többi adásban. 
 
4. Délutáni adások 
A 15:00 és 16:00 órai adások rövidek, ezért ezekbe a kiadásokba elsősorban hírek, 
hír+szinkronok, rövid tudósítások kerülnek adásba a legfontosabb eseményekről, és az adások 
végén egy-egy könnyedebb témáról készült beszámoló is helyet kaphat. 
 
5. Esti adások 
A 17:30-kor kezdődő Krónika – a déli Krónika mellett – szintén a nap kiemelt hírműsora. A 
szerkesztési elv alapjai megegyeznek a déli adáséval, vagyis esemény összefoglalók, egy-egy adott 
témát alaposan körüljáró beszámolók készülnek erre a hírműsorra a nap témáiról. A hazai és 
külföldi politikai, gazdasági beszámolók mellett helyet kapnak az egyéb eseményeket felvonultató 
hír+szinkronok, tudósítások.  
A 20 órakor kezdődő adásban a vezető anyagot követően elsősorban a külhoni eseményekről 
szóló beszámolók hallhatók.  
 
6. Késő esti adások 
A 22.00 órakor kezdődő adás a nap eseményeinek összefoglalója. Műfajilag változatos, mivel 
célja, hogy a lehető legtöbb információ elhangozzon a nap történéseit illetően. Az adott 
események fontosságának megfelelően hangképes beszámolók, tudósítások, hír+szinkronok, 
hírek egyaránt készülnek erre a kiadásra. 
 
A közszolgálati rádió hírműsoraiban a politikai, közéleti és gazdasági témák mellett 
megjelenő néhány nagyobb hangsúlyt kapott téma, példák a közszolgálati 
kötelezettségekre 
 

 Határon túli tematika, nemzeti összetartozás 
Elkezdődött a külhoni magyar családi vállalkozások éve – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság 
februárban. A tematikus év keretében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet koordinálásával kutatást 
terveztek, melyben feltérképezték a külhoni magyar családi vállalkozásokat, problémáikat, 
összegezték jellegzetességeiket. Márciustól egy Kárpát-medencei körút keretében valamennyi 
külhoni magyar régióban konferenciákat és workshopokat tartottak. Júniusban nyári 



 
 

83 

továbbképzést szerveztek, amelyre egyaránt várták a külhoni magyar családi vállalkozások 
képviselőit és a fiatal vállalkozókat – számolt be a Krónika (02.03.) 

 
Idén is pályázhattak a középiskolák a március 15-ei diákutaztatási programra – mondta el a 
Rákóczi Szövetség főtitkára a Krónika adásában. Csáki Csongor közölte: a szövetség honlapján 
elérhető pályázatot február 27-éig lehet benyújtani, az utazást csoportonként 200 ezer forinttal 
támogatják. Emlékeztetett: a program legfőbb célja, hogy erősítsék a diákok nemzeti identitását. 
(02.03.) 

Kiterjesztették a diszpóra magyarságát felkaroló Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-
ösztöndíjprogramot. Mindkét programban 15-15-tel több fiatal kaphatott idén támogatást, 
valamint új helyszíneket is kijelöltek a Kárpát-medencében és a diaszpórában – jelentette be 
Grezsa István kormánybiztos. Hozzátette: vizsgálják azt is, hogy lehetséges-e egyéves 
programokká fejleszteni a jelenleg féléves, illetve 9 hónapos ösztöndíjakat. A Kőrösi Csoma 
Sándor- és a Petőfi Sándor Programra március 15-éig lehetett pályázni. (02.16.) 

„Az identitás olyan, mint a szabadság, senkinek nem lesz több belőle, ha elveszi a másét” – 
jelentette ki az Országgyűlés elnöke a XXI. Csángó Bál megnyitóján, Budapesten. Kövér László 
hangsúlyozta: „minden európai embert fenyeget az a veszély, hogy hontalanná válik szülőföldjén, 
ezért a csángó magyar sors európai sors is.” Hozzátette: „a család, a vallás, a nemzeti önazonosság 
és az azt védő nemzeti állam intézménye egyaránt alapértéke a magyarországi és romániai 
társadalom többségének. Ezen értékek védelme erkölcsi kötelesség mindkét ország tisztességes 
politikai erőinek a számára” – idézte adásában a Krónika. (02.18.) 

Óvodafejlesztési programot indít a kormány a határon túli, magyarlakta vidékeken. Új óvodák is 
épülnek, és több mint kétszázat fel is újítanak magyar támogatással. Több mint 17 milliárd forint 
jut erre. Egyértelműen az a cél, hogy a mostaninál jóval több külhoni gyerek járjon magyar 
óvodába, akár a vegyes házasságokban élő gyerekek is, hogy – mint mondják – már ebben a 
korban „megfogják” őket a magyar ügynek – fogalmazott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
Potápi Árpád János a Krónika összeállításában. (03.01.) 

Május 17-éig jelentkezhettek a Kárpát-medencei magyar középiskolák a Rákóczi Szövetség idei 
nemzeti összetartozás napi utazási pályázatára. A program célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek és 
kapcsolatot alakítsanak ki határon túli társaikkal. (05.06.) 

 Gyermekek védelme 
Végéhez ért a Magyar Templeton Program – számolt be összeállításában a Krónika. Az elmúlt 
évben több mint 300 fiatal magyar tehetség kapta meg a Junior Templeton Fellow címet, ők egy 
éven át személyre szabott tehetséggazdagító támogatásban részesültek. A program küldetése az 
volt, hogy olyan kivételes kognitív tehetségeket támogasson, akik tevékenységükkel hozzá tudnak 
járulni az emberiség boldogulásához. (02.04.) 

Mindenkinek ismernie, használnia kell az internetet, de előtte meg kell tanulni, milyen veszélyeket 
rejt – mondta az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat rendezvényén. Solymár Károly Balázs hangsúlyozta: a cél az, hogy a szülők 
folyamatosan beszéljenek a virtuális veszélyekről gyerekeikkel, így a fiatalok egy idő után maguk is 
el tudják majd dönteni, mi számukra a jó, és mi a rossz tartalom. Az eseményen átadták a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által első alkalommal meghirdetett, a biztonságos 
internethasználattal kapcsolatos plakát- és fotópályázat díjait. (02.07.) 

Több mint 20 határon túli kisgyerek életmentő szívműtétét tudja finanszírozni a következő két 
évben a Rotary Club. Az Ajándékozz életet! nevű program 1991-óta több mint 60 gyermek életét 
mentette meg – számolt be a Krónika. (02.08.) 
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Február elején kezdődődött újra a házasság hete több mint 250 programmal – tudósított a Krónika. 
Idén is ugyanaz volt a cél, mint az előző 9 alkalommal: meggyőzni, elhitetni az emberekkel, főleg 
a fiatalokkal, hogy a házasság ma sem ósdi intézmény, és boldogabbá teheti a párok életét. Az 
utóbbi néhány évben jelentősen nőtt az esküvők száma, és egy ideje csökkenő tendenciát mutat a 
válások száma is. (02.08.) 

Magyarországon is jelentősen segítette a fiatalok elhelyezkedését az Ifjúsági Garanciaprogram. 
Ennek lényege, hogy a 25 év alatti fiatalok az iskola befejezését vagy a munkanélkülivé válást 
követő négy hónapon belül továbbképzési ajánlatot vagy munkalehetőséget kapjanak. Szakértők 
szerint ahhoz, hogy tovább javuljon a foglalkoztatottság, változtatni kell az oktatáspolitikán – 
hangzott el a program eredményeit összegző konferencián Budapesten. (02.18.)  

A Krónika a megelőzés fontosságát is hangsúlyozta, amikor arról számolt be, hogy Neuropathia 
Centrum nyílt a Budai Gyermekkórházban. A cukorbetegség súlyos szövődményével foglalkozó 
centrum célja az öt évnél hosszabb ideje diabéteszben szenvedő gyermekek korai és rendszeres 
szűrése, illetve kezelése. (02.23.) 

Három pályázatot hirdetett hátrányos helyzetű tanulókat nevelő intézményeknek az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. Az intézmények 10 és 40 millió forint közötti vissza nem térítendő 
támogatásra pályázhattak, a keretösszeg 8 milliárd forint. A tárca vezetője a Krónika adásában 
elmondta: a programok célja, hogy csökkentsék azoknak a diákoknak a számát, akik végzettség 
nélkül hagyják el az iskolát, valamint, hogy segítsék a roma és a mélyszegénységben élő gyermekek 
közép- és felsőfokú továbbtanulását. Balog Zoltán hangsúlyozta: ezekkel a pályázatokkal tovább 
növelik a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedésénél eddig elért sikereket. (04.27.) 

Már majdnem minden négyéves gyermek részt vesz óvodai nevelésben – tájékoztatta a Krónikát 
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Hozzátette: 
Magyarország ezzel teljesítette az Európai Unió által 2020-ra kitűzött célt, vagyis, hogy a négyéves 
gyerekek 95 százaléka járjon óvodába, de 10 százalékkal emelkedett azoknak a gyerekeknek a 
száma is, akik már 3 éves korukban óvodások. (09.09.) 

 Fogyatékkal élők védelme 
Nyílt napot tartottak a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek számára azok a 
vállalkozások és cégek, amelyek munkát tudnak biztosítani számukra. A Neked munka, nekem 
álom elnevezésű program részleteiről a helyszínről számolt be a Krónika tudósítója. (05.30.) 

A fogyatékos ügyfelek hatékonyabb kiszolgálását segítő új megoldásokat vezettetne be a 
pénzintézetekkel a Magyar Nemzeti Bank. A Krónika összeállításából többek közt az is kiderült, 
hogy ezzel pedig országszerte segítenék az esélyegyenlőség megteremtését. (03.27.) 

A kormány elkötelezett az autizmussal élők segítése iránt, és kiemelt figyelmet fordít a 
támogatásukra – közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság az 
autizmus világnapján. Országszerte számos programot, filmvetítéseket és kiállítást is rendeztek azzal 
a céllal, hogy felhívják a figyelmet az autizmussal élők hétköznapjaira. A nemzetközi statisztikák 
szerint minden hatvannyolcadik ember érintett.  (04.02.) 

Határon túli fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztését segíti az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. Az első kárpát-medencei tanácskozáson magyar szakemberek osztották meg 
tapasztalatukat elsősorban Székelyföldről meghívott vendégekkel – derült ki a Krónika 
összeállításából. (04.28.) 

A fogyatékosokat a legmodernebb infokommunikációs eszközökkel kell segíteni abban, hogy 
minél gyorsabban és egyszerűbben hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz – mondta a szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Ezt célozza egy uniós pályázat. Czibere 
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Károly hangsúlyozta: a valódi elfogadást és az esélyteremtést az jelenti, hogy a fogyatékosok 
ugyanúgy igénybe vehetik és használhatják a közszolgáltatásokat, mint egészséges társaik. Ehhez a 
legújabb technikai lehetőségek kellenek – tette hozzá a Krónika adásában. (05.12.) 

 Kisebbségek megjelenése 
Roma kulturális események támogatására, nyelvápolásra, hagyományőrzésre hirdetett pályázatot 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A programra egyesületek, civil szervezetek, egyházak, és 
nemzetiségi önkormányzatok is pályázhattak május 7-éig. Langerné Victor Katalin a társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes államtitkár elmondta: a pályázaton 250 ezer és 700 ezer forintot 
kaphatnak a nyertesek. Hangsúlyozta: a kiírásnak az is célja, hogy a roma és nem roma embereket 
közelebb hozza egymáshoz. (04.11.) 

Roma fiatalok továbbtanulását és munkába állását segítik azok a rendőrség által meghirdetett 
pályázatok, amelyek célja, hogy minél több cigány származású fiatal válassza a rendőri pályát. 
Varga Judit az ORFK rendőrőrnagya elmondta: a felsőoktatásban tanulók a mindenkori diákhitel 
havi részarányos összegét is megkaphatják, a középiskolásoknak pedig a havi juttatás mellett 
kollégiumi elhelyezés és ruházati támogatás is jár. (05.02.) 

 Tudományos megjelenések 
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat. Az 1996-ban alapított elismerést a kimagaslóan sikeres feltalálói 
tevékenységért, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásságért 
ítélik oda, a honoris causa Jedlik Ányos-díjat pedig azon kiemelkedő személyiségek kaphatják 
meg, akik közéleti tevékenységükkel, életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemi 
tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez. Az idén Farkas József gépészmérnök, 
menedzser gazdasági mérnök, a Sanatmetal Kft. tulajdonos igazgatója, Glódi István villamos 
mérnök, Ilku Lívia gyógyszerész, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének 
igazgatója, Mészáros Antal, a CSOMIÉP Betonmelior Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Takáts 
Zoltán kutatóvegyész kapta az elismerést. (03.13.) 

Magyar csillagászt ismertek el az UNESCO fiatal női tehetségeknek járó díjával Párizsban. A díjat 
Kóspál Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpontjának munkatársa vehette át. Kutatócsoportjával egyebek mellett a fiatal csillagok 
titkait, a Naprendszer kialakulását tanulmányozza. A díjakat 19. alkalommal adták át; az életmű-
díjasok mellett 2013 óta 15 fiatal kutatót is elismernek. (03.24.) 

Bemutatta a győri Széchenyi István Egyetem SZENERGY csapata azt a járművet, amellyel idén 
indultak a világ legnagyobb energiatakarékossági versenyén. A londoni Shell Eco Marathon célja, 
hogy a nevező járművek a legkevesebb energia felhasználásával tegyenek meg egy adott távot. A 
győriek 10. alkalommal vágtak neki a versenynek, miután sokat fejlesztettek autójukon. (05.16.) 

Start up központ jön létre Budapesten – hangzott el a Tudományos és Technológiai 
konferencián. A szakemberek szerint a tudománydiplomácia egyre hangsúlyosabb, a digitalizáció 
pedig meghatározó és stratégiai jelentőségű lesz a következő években – számolt be róla a Krónika. 
(07.03.) 

 Anyanyelvi kultúra ápolása 
Idén is kiírta a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési, valamint a tankönyv-taneszköz támogatási 
pályázatot a Bethlen Gábor Alap. A megpályázható oktatási nevelési támogatási összeg tavalyhoz 
képest emelkedett – adta hírül a Krónika. (02.03.) 

Március elején megkezdődött az Arany János-emlékév, a költő születésének 200. évfordulóján. 
Országszerte számtalan programot szerveztek: mozgó-kiállítást, Arany-emléktúrát és több – 
kifejezetten fiataloknak szóló – pályázatot is kiírtak. Az emlékév programjaira mintegy 4 milliárd 
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forint jut – tájékoztatott az Arany-emlékév védnöki testületének titkára, Prőhle Gergely a 
Krónikában. (03.01.) „Arany János munkássága, és nem rangokban hordozott, hanem valódi 
emberi méltósága érdemessé teszi őt arra, hogy az egész magyarság emlékezzen rá” – jelentette ki 
a köztársasági elnök Nagyszalontán, a költő szülővárosában. Áder János az emlékévet megnyitó 
beszédében kifejtette, hogy Arany szelíd embersége, szerény zsenialitása nélkül szegényebb lenne 
a magyar nyelv, és a magyar lélek is. Kárpátalján is megemlékeztek Arany János születésének 200. 
évfordulójáról. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Kara balladamondó versenyt szervezett, 
amelyen Arany János műveit adták elő középiskolások és egyetemisták. (03.02.) 

Szlovákiában kisfilmekkel, tájékoztató előadásokkal, szülőknek és gyerekeknek szóló 
programokkal népszerűsítik március első heteiben a magyar iskolaválasztás fontosságát. Az 
áprilisi iskolai beiratkozásokig a civil- és pedagógiai szervezetek munkatársai azért dolgoztak, 
hogy minél több magyar anyanyelvű óvodás kezdje a tanévet szeptemberben magyar iskolában. A 
Rákóczi Szövetség évek óta eredményesen vesz részt a felvidéki kampányban. A szövetség 
főtitkára szerint az akciónak azokon a területeken van különösen jelentősége, ahol folyamatosan 
csökken a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók száma. Csáky Csongor a Krónikában azt mondta: 
a 2004 óta tartó kampánnyal az a céljuk, hogy minél több szülőt meggyőzzenek az anyanyelvi 
iskolaválasztás fontosságáról. (03.09.) 

A magyar kultúra hatékony képviselete külföldön elképzelhetetlen magyartanítás nélkül. Ezért is 
kiemelten fontos a vendégoktatói hálózat erősítése – jelentette ki a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatói kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára a Balassi Intézet konferenciáján. Az eseményen a magyar nyelvet külföldön 
tanító szakemberek vettek részt – közölte Hammerstein Judit a Krónikában. (08.21.) 

 Közérdekű információk hozzáférhetősége 
Ismeretterjesztéssel és szűrővizsgálatokkal segítik a daganatos megbetegedések minél korábbi 
felismerését civil szervezetek. A szándéknyilatkozatot a rák ellenes világnap alkalmából a civil 
szervezetek képviselői mellett a család-, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár is 
aláírta. Novák Katalin azt mondta: a cél, hogy az ismeretterjesztéssel is segítsék a minél korábbi 
felismerést. (02.03.) Továbbá a szűrővizsgálatok és az egészséges életmód fontosságára hívta fel a 
figyelmet a Fiatal Családosok Klubja a rákellenes küzdelem február 4-ei világnapján. (02.04.) 

Külön kell rendelkeznie adója felajánlott egy százalékáról annak is, akinek a személyi 
jövedelemadó bevallását idén már a NAV automatikusan, kérés nélkül elkészíti. Az egy 
százalékról szóló döntést az erre vonatkozó nyomtatvány elküldésével, vagy interneten lehet 
jelezni. (02.08.) Újabb díjak és illetékek szűnnek meg márciustól a hivatali ügyintézésben. A 65 év 
felettiek ingyen kapnak útlevelet, de nem kell fizetni az anyakönyvi kivonatért sem, és a 18 év 
alattiak ügyintézésénél is eltörlik a díjakat. A cégeknek és a magánszemélyeknek évi 2 milliárd 
forintnyi megtakarítást is jelenthet az intézkedés – tájékoztatta hallgatóit a Krónika. (02.08.)  

A fiatalok vidéken való letelepedését, munkavállalását és családalapítását támogatja a kormány a 
következő években mintegy 10 milliárd forinttal. Az „Esély otthon” című pályázatra azok a 
kistelepülések jelentkezhetnek, ahol csökken a 35 év alattiak száma. (02.27.) 

Könnyebb lesz összehasonlítani a tojás árát, a kereskedőknek ugyanis azt az eddigiektől eltérő 
módon kell feltüntetniük – hívta fel a figyelmet a Krónikában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 
kiíráson továbbra is szerepelnie kell két információnak, a tojás darabárának és a súlyra – vagyis az 
1 kilogrammra vetített – egységárának, azonban mindkét feliratnak azonos méretűnek kell lennie. 
A változtatásra azért volt szükség, mert sok helyen a tojás kilónkénti árát az előírtnál kisebb 
méretben jelölték, ami alkalmas a vevők megtévesztésére. (03.19.) 
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Európai összehasonlításban Magyarországon halnak meg évente legtöbben szájüregi 
rosszindulatú elváltozás miatt. A Szegedi Tudományegyetem oktatói és hallgatói az egészséges száj 
világnapja alkalmából figyelemfelkeltő programot rendeztek; a cél, hogy felhívják a figyelmet a 
szájüregi egészség fontosságára. (03.20.) 

Nem változik az állatvédelmi törvényben az ebadóra vonatkozó szabályozás – mondta a 
Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Zsigó Róbert a 
Kossuth Rádióban hangsúlyozta: csak technikai módosítás történik, ami a könnyebb 
áttekinthetőséget segíti. (05.05.) 

Kihirdették az ősszel kezdődő tanév rendjét – tájékoztatta hallgatóit a Krónika. Az első tanítási 
nap szeptember 1-jén, pénteken lesz, az utolsó 2018. június 15-én, ugyancsak pénteken. Így az 
általános- és középiskolákban 180 lesz a tanítási napok száma a 2017/18-as évben. A kilencnapos 
őszi szünet előtti október 27-én, a téli szünet előtt december 22-én lesz az utolsó tanítási nap. A 
tavaszi szünet első napja március 29-e, így húsvétkor csak hatnapos pihenő lesz. Az őszi érettségi 
vizsgák első napja október 13-a, és a szóbelik november végén fejeződnek be. (07.19.) 

További magyar mérkőzéseket is láthatnak majd a külhoni nemzettársaink – jelentette be az 
MTVA vezérigazgatója Tusnádfürdőn, amikor a sportközvetítések jogairól tartott előadást. A 
közmédia és az UEFA ugyanis megállapodott arról, hogy a határon túliak is nézhetik a 
fociválogatott selejtezőiről szóló magyar nyelvű közvetítéseket. Szlovákiában és Romániában az 
M4 Sporton nézhetik majd ezeket a meccseket. Vaszily Miklós arról is beszélt, hogy a többi 
szomszédos országra is kötnének ehhez hasonló megállapodást. (07.22.) 

II. Hírpercek a Petőfi Rádióban  
 
A 15 perces reggeli hírösszefoglaló az előző nap legfontosabb hazai, külhoni és külföldi 
eseményeit sorakoztatja fel. A csatorna stílusához igazodik a hírműsor is, így a kiemelkedő 
történésekről hír+szinkront, a többiről hírt hallhatunk. A pozitív tendencia itt is megfigyelhető, 
ugyanis a nagyobb hírválasztéknak, több hanganyagnak  köszönhetően az adás változatosabb, 
lendületesebb lett a korábbinál.  
Adáshossz: 15 perc 
 
III. Hírblokkok a Petőfi, a Bartók és a Dankó Rádióban  
 
A Petőfi, a Bartók és a Dankó rádióban sugárzott hírműsorok szerkesztési alapelvei megegyeznek 
a Kossuth rádió hírműsoraiban alkalmazott módszerrel. Elsősorban az MTI híreken alapulnak, de 
az M1-en elhangzó, legfrissebb információkat is felhasználják. A kiemelkedő híreket szinkronnal 
támasztják alá, változatosabbá téve ezzel is a hírszolgáltatást.  
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2.3. KULTURÁLIS FŐSZERKESZTŐSÉG 
 

Televízió 
 
2016. szeptember 18-án elindult Magyarország legújabb közszolgálati csatornája, az M5, amely 
egységes arculatával és jól követhető tartalmaival a tudás és a művészetek igazi tárháza lett. A 
csatorna hitvallása, hogy közelebb hozza a tudomány minden területét, a magyar kultúra legjavát, 
valamint az élethosszig tartó tanulás eszméjét a nézőhöz, emellett használható ismereteket kínál 
mindennapi életünkhöz. Műsoraival támogatja, és reprezentálja a magyar kulturális és 
tudományos élet eseményeit.  

Az M5 a magyar televíziózás történetében egyedülálló keretet ad a kulturális, oktató és 
ismeretterjesztő témájú műsorok megjelenítéséhez. Struktúrája három pilléren nyugszik: délelőtt 
és koradélután ismeretterjesztő tartalmakat, koradélutántól estig oktatási műsorokat, a fő 
műsoridőben pedig egyedi, minőségi kulturális tartalmakat kínál.  

Az M5 a modern magyar közszolgálatiság egyik jelképe lehet a jövőben: biztosítja az 
esélyegyenlőséget, azaz a kulturális közkincseinkhez történő hozzáférés lehetőségét, egyúttal egy 
olyan kulturális missziót teljesít, mely egyszerre lesz hasznos a nézőknek, egyszerre szolgálja az 
egyetemes magyar és európai kultúra reprezentációját, és eközben szórakoztatóan biztosítja 
személyes életünkben a továbbtanulás, a fejlődés és a művelődés lehetőségét. 

Az M5 kulturális műsorait rendszeresen ismétli a Duna Word csatorna is. 

Az M5 műsorai 

Hétköznap 
 
Szólalj meg!  
Angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz nyelvi műsor hétköznaponként délután az M5 
műsorán. Az angol nyelv ráadásul extra műsoros támogatást is kap a My family műsorral, hiszen 
ezt a sorozatot eredeti nyelven és eredeti angol felirattal vetíti a csatorna. Ezek a műsorok nyilván 
nem pótolják a klasszikus iskolai nyelvoktatást, ugyanakkor biztosíthatnak egy olyan alapvető 
szókincset, amelynek birtokában meg mernek szólalni azok, akiknek nincs lehetőségük eljutni egy 
nyelvtanfolyamra. 
Tanárok:  

 Gavin Duncan – angol 

 Kessel Krisztina – német 

 Sipos Szabó Richard – francia 

 Ennio Zingale – olasz 

 Miguel Garcia Vinolo – spanyol 

 Bőcz Tatjana – orosz 
Adáshossz: angol 15’, német, francia, olasz, spanyol, orosz 5’ 
Adás: minden hétköznap 15:15-16:00 M5.  
 
Felsős   
A Felsős című magazin az általános iskolák ötödikeseinek nyújt segítséget a tananyag 
megértésében. A műsor a tanrendet követve izgalmas, új szemszögből mutatja be az irodalom, a 
nyelv, a természetismeret, a történelem, a matematika, az etika és az erkölcs fő tételeit. Mindezt a 
tudást szórakoztatva, az ifjúság frissességével kínálja. Az interaktív játékos feladatoknak 
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köszönhetően a diákok saját tapasztalataik által mélyíthetik el tudásukat, fejleszthetik 
kreativitásukat. A sorozat azonban nemcsak a gyerekeknek lehet érdekes, a felnőttek is számos új 
információt tudhatnak meg belőle, kiegészítendő a régen tanultakat. 

Műsorvezetők:  

 Fenyvesi Mihály – Berci 

 Horváth Karina Mirjam – Karina 

 Papp László – Laci 

 Bánki Beni – Beni 

 Pesti Kinga – Fruzsi 
 
Néhány téma a műsorból: 

 A zene alapjai 2017.01.06. 

 A szél 2017.02.02. 

 Arany János születésének 200. évfordulója 2017.03.02. 

 Hazai tájegységek – Alföld 2017.03.16. 

 Magyarok az őshazában 2017.04.03. 

 A századforduló zenéje 2017.04.21. 

 Munka, önkéntesség, közösségi szolgálat 2017.05.01. 

 Gyógyvizek, ásványvizek 2017.05.04. 

 Népdalok és népmesék 2017.05.09. 

 Középkor Magyarországon, Az aranyforint atyja, Károly Róbert 2017.09.04. 

 Népballada 2017.09.19 

 Ritka nemzetiségek Magyarországon 2017.09.15. 

 A főnév: Tulajdonnév, köznév, szleng  2017.10.03. 

 Ökológiai lábnyom 2017.10.13. 

 A földrajzi fokhálózat 2017.11.23. 

 Divat az ókortól a Napkirály századáig 2017.12.04. 

 A számnevek – Csoportosítás a szófajon belül 2017.12.12. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: minden hétköznap 16:00 M5.  
 
Ön is tudja?  
Az Ön is tudja? általános műveltségi kérdéseket felsorakoztató, telefonos kvízműsor.  
Műsorvezető: Forró Bence  
Adáshossz: 26’ 
Adás: minden hétköznap 19:30 M5.  
 
Érettségi 2017   
A műsor a matematika, fizika, magyar, történelem, informatika és biológia tárgyakból hivatott 
felkészíteni a tévéképernyő előtt ülő fiatalokat. Játékos módon, színes és interaktív 
műsorszerkesztéssel, látványos stúdióval, ötletes animációkkal, filmbejátszásokkal világítja meg a 
tudásanyag nyilvánvaló és rejtett összefüggéseit. A műsor nem csak a sikeres vizsgákhoz 
nélkülözhetetlen tudást igyekszik átadni, hanem  arra törekszik, hogy megszerettesse az adott 
tárgyat a felkészülőkkel. 2017. szeptember elejétől a kémia tantárgyat a fizika és a földrajz váltotta, 
valamint interaktív módon, az adások végén a televízió előtt ülő diákok is kérdezhetnek a 
felkészítő tanároktól.  
 
Tanárok:  

 Matematika – Németh István – 2017.09.04-től Bíró Mirtill 

 Magyar – Kiss Judit Ágnes – 2017.09.04-től Erdei L. Tamás 
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 Történelem – Péter Dávid  

 Informatika – Mischinger Péter   

 Biológia – Tauber Tamás – 2017.09.04-től Soós Noémi 

 Kémia – Fincziczki Zoltán   

 Földrajz – Szeiman József  

 Fizika – Andrékó Andrea 
Adáshossz: 26’ 
Adás: minden hétköznap 14:00 M5. 
 
KulTÚRA – Fesztiválhíradó  
Június 19-től a KulTÚRA stábja a nyár legszebb, legizgalmasabb kulturális fesztiváljairól 
jelentkezett. Bejárták az országot Győrtől Gyuláig, Miskolctól Pécsig. Kameráik előtt 
sztárvendégek, színvonalas zenei formációk, ismert és népszerű előadók mutatkoztak be. 
Kiállításokba, koncertekbe, színházi előadások próbáiba és a kulisszák mögé is bepillanthatott a 
néző. A KulTÚRA friss, aktuális programokat kínált a nézőknek. 
Adáshossz: 5’ 
Adás: naponta több alkalommal, összefoglaló 23:50 M5 
 
Mindenki Akadémiája 
A Mindenki Akadémiája igazi csemege a körülöttünk lévő világ megismerésére törekvőknek. Az új 
ismeretterjesztő sorozatban a hazai tudományos élet kiválóságai színes, érthető és élvezetes 
formában mutatják be munkájukat, így az előadások a tudományos élet legfrissebb hazai kutatási 
eredményeit tárják elénk. A műsorban nem csak az akadémikus diszciplínák, de az új tudományos 
területek képviselői is helyet kaptak – legyen szó akár történelemről, szociológiáról, közösségi 
médiáról, vagy a biológia és a fizika határterületeiről. A műsor látványos megvalósítása, a 
szakemberek világos, példákkal illusztrált előadása a nagysikerű nemzetközi T.E.D. konferenciák 
hangulatát idézi. A Mindenki Akadémiája mindenkié, aki előadóként bemutatná kutatási területét, 
találmányát, vagy nézőként személyesen is megismerkedne a magyar tudományos élet 
legjobbjaival.  
Néhány előadó és téma:  

 Pap Norbert: Nagy Szulejmán sírja Szigetváron 2017.02.10.  

 Deli Mária: Agyunk őrző-védő szolgálata 2017.02.16.  

 Molnár Mária Judit: Génjeinkben a sorsunk? 2017.02.27.  

 Tarjányi Eszter: Arany János születésének 200. évfordulója 2017.03.02.  

 Pálffy Géza: A Szent Korona titka 2017.03.09.  

 Reznák Erzsébet: Kossuth Lajos 2017.03.15.  

 Lazáry Áron: 3D egyedi implantátumok 2017.03.17.  

 Kozmann György: A stroke- és a szívmegállás rizikószűrése 2017.03.13.  

 Tóth I. János: A fenntartható fejlődés alapkérdései 2017.04.05.  

 Kollár Árpád: A vers vajon mi? 2017.04.11.  

 Andréka Domonkos: Magyar elektromos repülőgép 2017.04.24.  

 Arató András: Gyermekkori táplálékallergiák 2017.05.02.  

 Tari Fruzsina: Űrkutatás hasznosítása a mindennapokban 2017.05.17.  

 Jékely Zsombor: A Szent László-legenda középkori falképeken 2017.06.07.  

 Dr. Nagy Károly: Szuperbaktériumok – 2017.06.14. 

 Domonkos Mariann: Népmesék gyűjtésének története – 2017.06.19. 

 Róna-Tas András: Székelyek ősi kincse, a rovásírás – 2017.06.29. 

 Furka István – Mikó Irén: A mikrosebészet csodálatos világa – 2017.06.30. 

 Lénárd András: Robotika, kódolás kisgyermekkorban  2017.07.18. 

 Enyedy Éva Anna: Rákellenes fémvegyületek – hatások, mellékhatások 2017.07.19.  
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 Topál József: Szelíd farkas vagy szőrös csecsemő? A kutya és ember közötti 
kommunikáció sajátosságai 2017.07.26 

 Vécsei László: Mit tudunk a Parkinson-kórról napjainkban? 2017.08.01. 

 Répási János: Gyógyszerminőségi problémák, gyógyszerhamisítások 2017.08.07. 

 Környei László: Gyermekkori szívritmuszavarok 2017.08.15. 

 Rácz Piroska: Szent István ereklyéi 2017.08.18. 

 Röst Gergely: A védőoltások matematikája 2017.09.15. 

 Bacsárdi László: A műholdas kvantumkommunikáció kapujában 2017.09.18.  

 Boza Pál: Az elektromos autózás várható gazdasági hatásai 2017.09.22.  

 Barta Zsombor: A hazai zöldépítészet jelene és jövője 2017.09.25.  

 Bérczi Szaniszló: Holdi kőzetek – földi iparok  2017.10.02.  

 Tallai Gábor: Hogyan kerülnek szuperhősök az '56-os Budapestre? 2017.10.23.  

 Petheő Attila: A vállalkozás 5 motorja 2017.10.25.  

 Hafenscher Károly: Ötszáz év után, ötszáz év előtt – Mi is a reformáció? 2017.10.31  

 Fónagy Zoltán: Széchenyi és az akadémiai felajánlás 2017.11.03.  

 Baracsi Katalin: Netezz biztonságosan! 2017.11.07.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: minden hétköznap 16:35 M5.  
 
Ki mer ma? 
Az M5 és a Bartók Rádió közösen, egy időben zajló operákat felismerő vetélkedője az Operaház 
Székely Bertalan terméből. Eddig többek között Bátori Éva, Váradi Zita, Várhelyi Éva, Kincses 
Veronika, Megyesi Zoltán, Megyesi Schwartz Lúcia, Cser Krisztián, Miller Lajos, Balczó Péter 
operaénekesek játszottak heti váltásban. Azt vállalták, hogy jó válaszaikkal egy kiválasztott 
általános iskola diákjait bejuttatják egyik előadásukra. A Ki mer ma műsor nemcsak egy jó játék, de 
jó kezdeményezés arra is, hogy a jövő számára kinevelje az új –  operákat is szerető – közönséget. 
Jellemzően három kérdésre kell nap mint nap válaszolniuk: Mit hallunk? Miről szól? Kit hallunk? 
A „versenyzők” jó válaszait az operarészletek bejátszott felvételeivel segítik a szerkesztők. Napi 
komolyzenei játék és opera 10 percben az Operából Becze Szilvia és Ókovács Szilveszter 
műsorvezetésével.  
Adáshossz: 10’ 
Adás: minden hétköznap 17:15 M5.  
 
Tudós társaság   
A kíváncsi ember magazinja, látványos riportok a világ legizgalmasabb tájairól. Minden műsor egy 
magyar innováció, kutatási eredmény bemutatásával indul, majd a világ különféle tájaira 
kalandozik, hogy a legfrissebb tudományos eredmények mellett meglepő kísérleteket, izgalmas 
technológiákat, különös tájakat, életeket és ételeket mutasson be szórakoztató módon, de 
tudományos alapossággal. Műsorvezető: Sipos Szilvia. 
Néhány példa a magyar vonatkozású hírekből: 

 Madárhatározó alkalmazás 2017.01.6. 

 Atomokról szóló mesekönyv 2017.01.10. 

 Biogátrendszer 2017.01.13. 

 3D nyomtatás – koponya éröntvény 2017.01.25. 

 Rákkutatás – ELTE MTA 2017.01.31. 

 Berényi Antal – epilepszia kutatás 2017.02.8. 

 Látássérült applikáció 2017.02. 14. 

 Szintaktikus fémhab 2017.02. 21. 

 Önjáró autók 2017.03.1. 

 Világító virágok 2017.03.9.  

 Víruslabor Pécsett 2017.03.27.  
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 Gondolattal irányítható okosszemüveg 2017.04.07.  

 Magyar tudósok a CERN-ben 2017.04.10.  

 Csillagporvizsgálat 2017.04.20.  

 SOTE Lendület Vesekutatás 2017.04.17.  

 Őssejt-szívizom 2017.05.16.  

 Optoforce: érintéssel irányítható robotok 2017.05.17.  

 Hulladékból beton 2017.06.05.  

 Tüdő minimál invazív műtét 2017.07.18.  

 3D nyomtatott végtagok 2017.09.06.  

 Okosbicikli 2017.09.22.  

 Drónfejlesztés 2017.10.04.  

 Puller fejlesztő eszköz kutyáknak 2017.10.13.  

 Búvárrobot a Miskolci Egyetemen 2017.11.06. 

 3D csontpótlás a Debreceni Egyetemen 2017.11.10.  
Adáshossz: 15’ 
Adás: minden hétköznap 17:30 M5.  
 
Vers mindenkinek  
Verset mondani is, hallgatni is jó. A napi néhány perces versműsor feleleveníti az azonos címet 
viselő korábbi nagy „elődöt”. A formailag is megújult új szériában klasszikus magyar verseket 
szavalnak olyan neves előadók mint Bodrogi Gyula, Szacsvay László, Szilágyi Tibor, Györgyi 
Anna, Őze Áron, Eke Angéla, Eperjes Károly, Reviczky Gábor és még sokan mások.  
Néhány példa:  

 Molnár László előadásában – Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma 

 Lázár Kati előadásában – József Attila: Szállj költemény 

 Turi Bálint előadásában – Pilinszky János: Ne félj 

 Lázár Kati előadásában – Ady Endre: Vágyni, hogy szeretnék  

 Csőre Gábor előadásában az Arany János évforduló kapcsán: Toldi első ének 

 Prohászka Fanni előadásában Csoóri Sándor halála kapcsán: Anyám fekete rózsa   

 Molnár Piroska előadásában – Szécsi Margit: Szerelem 

 Für Anikó előadásában – Dsida Jenő: Elárul, mert világít  

 Für Anikó előadásában – Babits Mihály: Esti kérdés  

 Fenyő Iván előadásában – Radnóti Miklós: Tétova óda  

 Molnár László előadásában – Heltai Jenő: Szabadság 
Adáshossz: 10’ 
Adás: minden hétköznap 18:55 M5.  
 
Lexikon 
Rövid, látványos információs anyagok az alábbi témákban:  

 Édes Anyanyelvünk  

 Szeretem, mert 

 Országjáró  

 Örökség 

 Kék bolygó 

 Bölcsességek 

 Internet 
Adáshossz: 3-5’ 
Adás: mindennap, naponta több alkalommal, délután 15:55, este 19:30 M5.  
 
Előszó 
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Rövid felvezetés, kedvcsináló, az esti film illetve színházi előadások, opera és balett előtt. 
Adáshossz: 5’ 
Adás: minden hétköznap 19:45 és 22:15 M5.  
 
Esti kérdés 
Sipos Szilvia és Takács Bence hétfőtől péntekig tartó napi műsora. A stúdióban a nap 
legfontosabb eseményéről, kulturális híréről, a heti ünnepnapról, művelődési kampányokról folyik 
a szó meghívott vendégekkel. 
Műsorvezetők: Sipos Szilvia, Takács Bence 
Adáshossz: 26’ 
Adás: minden hétköznap kb. 23:15, M5.  
 

Hétvége 
 
Evangélium  
Kocsi György főiskolai paptanár két – mindig más – meghívott paptanár együttműködésével a 
Bibliából ismert történeteket, jelenségeket fejt ki, fűz hozzájuk magyarázatot. Hogy ne vesszünk 
el a történetek sűrűjében, a Biblia idézeteit felolvasva és feliratozva is figyelemmel kísérheti a 
néző. A műsor követi az évkör jeles eseményeit, ünnepeit. Volt tehát szó a kenyérszaporításról, a 
hegyi beszédről, a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulásról, az utolsó vacsoráról, Júdás árulásáról, 
a tanítványokról, a keresztre feszítésről és a feltámadásról. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap, 7:00 M5.  
 
Ismerd meg!  
Az Ismerd meg! című gyerekmagazin révén a legkisebbek otthon és a stúdióban játszva 
ismerkedhetnek meg a rajz, a képzőművészet, a drámajáték, a zene, a történelem, az internet, a 
környezetvédelem, az állatok, a fizika és a kémia világával. 2017. szeptember 23-tól szombaton és 
vasárnap is képernyőre kerül az M5 gyermekműsora. A dupla adás kiváló lehetőséget biztosít a 
feldolgozandó témák alaposabb körbejárására és megismerésére, illetve arra is, hogy még 
biztosabb tudásra tegyenek szert a gyerekek. A szombat az ismeretek megszerzéséről szól, 
vasárnap pedig a szombaton elhangzott információkra épülő vetélkedő látható. Minden héten 8-
12 éves gyerekekből álló csapatok kapnak lehetőséget arra, hogy összemérjék tudásukat és 
versenybe szálljanak az értékes nyereményekért. Műsorvezető: Tóth Csilla. 
Adáshossz: 2x52’ 
Adás: vasárnap 7:30 M5 
 
Hétvégi belépő 
Kulturális ajánló és magazinműsor szombaton és vasárnap 10:00-tól az M5 műsorán. 
Műsorvezetők: Dobos Evelin – Bősze Ádám, Koltay Anna – Ambrus Ádám. 
Adáshossz: 2x52’ 
Adás: szombat, vasárnap 9:30 M5 
 
Hazajáró  
„Elindulni és hazatérni”– a Hazajáró hétről hétre bakancsot húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul 
bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait és megismerje hazánk természeti és kulturális 
értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, 
Kárpátalján, Délvidéken és még sorolni lehetne, megannyi szép helyen, hol gyalog, hol szekérrel, 
kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. Adásról adásra mutatja be a rég elfeledett 
magyar kincseket, szokásokat. A Hazajáró sikerét bizonyítja, hogy 2017-ben a műsor Prima 
Primissima közönségdíjas lett, magasan a legtöbb szavazattal. A honismereti, turisztikai 
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magazinműsor emellett Sajtódíjat kapott a Nógrádi Megyenapon is. A Hazajáró korábban elnyerte 
a Magyar Örökség Díjat (2012) és a Bocskai-díjat (2014) is. 
Néhány téma:  

 Kudzsiri-havasok 2017.01.14.  

 Székely-Mezőség – angyaljárás a marosszéki Mezőségen 2017.01.28.  

 Szepesi-Magura – múltidézés a Poprád-mentén 2017.02.11.  

 Szuhárd-hegység – téli túra a bukovinai határhavason 2017.02.25.  

 Temesköz – Temesvár és vidéke 2017.03.11.  

 Szemenik-hegység – Krassó-Szörény szívében 2017.03.25.  

 A Jávornik-hegység és a Vág legendás völgye 2017.04.08.  

 Szalontai-sík – el nem sodort falvak a Fekete-Körös vidékén 2017.04.22.  

 Nagykárolyi homokhát – szabadság és szerelem Szatmárban 2017.05.06.  

 Kővárvidék és a Lápos vadregényes szorosa 2017.05.20.  

 Lápos-hegység – kincsek a felszín alatt és fölött 2017.06.03.  

 Dél-Bánság – Nándorfehérvártól Torontálvásárhelyig 2017.07.29.  

 Kudzsiri-havasok 2. – Dél-Erdély karsztvilága 2017.08.12.  

 Karancsvidék – Nógrád és Gömör határán 2017.08.26.  

 Szerémség 2017.09.09.  

 Gömörország 2. – Egy százbércű tájhaza arcvonásai 2017.09.23.  

 Királykő 2. – A kárpát mészkőszirtek óriása 2017.10.07.  

 Tarkő-hegység – „Ama híres Tarkő s Gímes hegynek alján” 2017.10.21.  

 Árvai-Magura 2017.11.04.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: kéthetente szombat, 16:55 M5   
 
Szerelmes földrajz 
Hollós László filmsorozata nem egy hagyományos portréműsor, hanem egy ember 
nézőpontjából, életútján keresztül mutatja be, hogy ő miért szereti Magyarországot, az adott tájat, 
várost, vidéket. A műsor tele van szeretettel, ami a sorozat minden képkockájából sugárzik. 
Szereti az embert, így maga a néző is élvezettel fedezhet fel új helyeket, akár saját környezetében 
is. Nem tudatosan őrzi a hagyományt, csak felfedezi és lefényképezi. Megmutatja, bármerre is 
járunk, „kényszerűen” belebotlunk a szépségbe, mert az mindig jelen van, csak szem és szív kell 
hozzá.  
Néhány téma: 

 Föl-földobott Kű-Kű Lajos 2017.02.11. 

 Képzeld Dávid… (Tájak és történetek) – Kerényi Imre 2017.02.18. 

 A „nyóckeren” innen és túl – Kathy-Horváth Lajos 2017.03.04. 

 Életünk Újlipóciában – Hidvégi Máté 2017.03.18. 

 „Én nem mehetek el innen”– Rózsa Péter 2017.04.01. 

 „Hímesházáról a nagyvilágba – Michelisz Norbert 2017.04.15. 

 „Ússz, Fanni, ússz!”– Illés Fanni 2017.04.29. 

 „Úton lenni jó”, Vándornak születtem – Czigány Ildikó 2017.05.13. 

 „Tündöklő tükörkép”– Sáfár Orsolya 2017.05.27. 

 „Összekötni, ami összetartozik” 2017.06.10. 

 "Hajózni kell..." – Hampel Katalin viselettervező 2017.08.05 

 A vidéki lány – Bozsik Yvette 2017.09.02. 

 Legyetek telve jósággal, alázattal és türelemmel – Klukon Edit zongoraművész 
2017.09.30. 

 Vizek hátán – Mezey Katalin 2017.10.14. 

 Mikulás Ferenc – A hely szelleme 2017.10.28. 
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Adáshossz: 26’ 
Adás: kéthetente, szombat, 16:55 M5.  
 
Rejtélyes XX. század  
Kun Miklós történész tolmácsolásában hiteles képet kaphatunk a rejtélyekről, titkokról, 
viszonyokról, amelyeket számos archív felvétellel, dokumentummal és modern televíziós 
eszközzel színesítenek a készítők. A műsor új évfolyamában az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot leverő szovjet erők titkai tárulnak fel. Műsorvezető-szerkesztő: Kun Miklós. 
Jellemző témák:  

 Moszkva új helytartói a forradalmas Budapesten 2017.01.14.  

 Kádár János retteg, hogy Rákosi hazatérhet 2017.01.28.  

 Titkos Hruscsov látogatás Budapestre 1957. január elején – 2017.02.11. 

 Feláll a népelnyomó hatalom 2017.02.25.  

 Nádor Ferenc ezredes és társai megpróbálnak elbujdosni 2017.03.11.  

 Szovjet mesterkémek akciói Bécstől a Vatikánig és a magyar 56’ 2017.03.25.  

 Szovjet kommandósok körülveszik a jugoszláv követséget 2017.04.08.  

 A 12. számú különleges rendeltetésű csapat folyamatos razziája a budapesti jugoszláv 
követség környékén 2017.04.22.  

 Vendégjárás a romokban heverő Budapesten 2017.05.06.  

 Csapda a budapesti jugoszláv követség bejárata előtt 2017.05.20. 

 Hruscsov épphogy megúszta a puccsot (1957 nyara) 2017.08.12. 

 Viharfelhők Zsukov marsall feje felett 2017.08.26. 

 Zsukov marsall életének nagy titkai 2017.09.09. 

 Georgij Zsukov marsall fátuma 2017.09.23. 

 A „kis októberi forradalom” I. Színre lépnek az összeesküvők 2017.10.07. 

 Andropov is ármánykodni kezd a jóakarója, Nyikita cár ellen 2017.10.21. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: kéthetente szombat 17:30 
 
Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek  
A műsor a magyar kultúra egy-egy adott motívumát, témáját közelíti meg az irodalom és a 
történelem oldaláról. Az iskolapadból kinőtt generációk is kifejezetten fogékonyak arra, hogy a 
múlt eseményeit újszerű megvilágításban, tágabb kontextusban, irodalomtörténeti és történelmi 
összefüggésekben lássák. Erre a nagy hiányosságunkra ismert rá Tőkéczki László történész és 
Takaró Mihály irodalomtörténész. A két – a maga szakterületén elismert – tanár jól kiegészíti 
egymást. Emitt felvillan egy történelmi esemény, amott megjelenik az ezzel kapcsolatos irodalmi 
részlet egy színész tolmácsolásában. Így hozzák közel és teremtik meg az adott kor hangulatát, 
életérzését. Ily módon adják egymásnak a szót, és máris világossá, érthetővé válik az akár több 
száz évvel ezelőtti esemény. Szakértő-műsorvezetők: Tőkéczki László (történelem) és Takaró 
Mihály (irodalom, nyelvészet). 
Néhány téma a sorozatból:  

 A Zrínyiek 2017.05.17. 

 Tisza István 2017.05.06. 

 Klebelsberg Kunó 2017.04.15. 

 A rácok és a magyarság 2017.04.22. 

 Vörösmarty Mihály élete 2017. 05.20. 

 A Hunyadiak 2017. 05.27. 

 A szászok és a magyarság 2017.06.03. 

 Deák Ferenc és a kiegyezés 2017.06.10. 

 Ferenc József és a Habsburgok 2017.06.17. 

 Árpádházi Szent László 2017.06.24. 
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 Halotti beszéd és Ómagyar Mária-siralom 2017.08.05.  

 Szent István 2017.08.19. 

 Keresztes hadjáratok 2017.08.26. 

 Károli Gáspár 2017.09.02. 

 Lorántffy Zsuzsanna 2017.09.30. 

 II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc 2017.10.14.  

 Reformáció és Magyarország 2017.10.28.  

 Vérbe fojtott forradalom 2017.11.04.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat, 18:05 M5.  
 
A Nagyok  
A Nagyok kulturális portréműsor felvételein a beszélgetésnek otthont adó patinás, romos 
kastélybelsőt a modern videotechnika trükkjeivel egészítik ki, hogy méltó és tartalmas életútportré 
készülhessen nagyjainkról. A magyar kultúra és sport legendás alakjaival Ugron Zsolna író 
beszélget.  
Interjúalanyok:   

 Molnár Piroska 1. rész 2017.04.01. 

 Molnár Piroska 2. rész 2017.04.08. 

 Gyulai Líviusz 2017.04.22. 

 Sebő Ferenc 1. rész 2017.04.29. 

 Történetek az édesanyákról 2017.05.06. 

 Sebő Ferenc 2. rész 2017.05.13 

 Koltai Lajos 1 rész 2017.05.20. 

 Koltai Lajos 2. rész 2017.05.27. 

 Bohus Zoltán 2017. 06.03. 

 Jelenits István 2017. 06.10. 

 Haumann Péter 2017.09.02. 

 Magyar Zoltán 2017.09.16. 

 Tőzsér Árpád 2017.10.07. 

 Szacsvay László 2017.11.04. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat 21:10 
 
Magyar Krónika  
A Magyar Krónika az M5 egyik hétvégi zászlóshajója. Csőre Gábor színművész vezeti a nézőt 
hétről hétre a kulturális élet egyre változatosabb területei felé. Szerkesztői jó érzékkel és kellő 
műveltséggel választanak számára mindig aktuális, a műsorba illő, a mondandót alátámasztó 
színészi feladatot, verset, prózai idézetet, de akár beszédes mozdulatsort. A minden adásban 
megjelenő versek, versrészletek – bármilyen köznapi téma is legyen terítéken – észrevétlenül a 
mindennapjaink részévé válnak. Miközben „művelnek” és átjárnak a mából a múltba, összekötve 
akár több száz évet, rendre igazolják is a kultúra mindenkor és mindenhol fellelhető jelenlétét. A 
Magyar Krónika az azonos című folyóirat tematikájára építve örökségünk, hagyományaink, 
szokásaink legszebb kincseit mutatja be, olyan összefüggéseket, ismereteket, titkokat fed fel, 
amelyeket csak az avatottak ismerhettek. Műsorvezető: Csőre Gábor. 
Néhány jellemző téma:  

 Különleges tehetségek 2017.01.07. 

 Barokk 2017.01.14.  

 Grafika 2017.01.28. 

 Balett 2017.02.04. 
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 Belső látás 2017.02.11. 

 Test-lélek-színpad 2017.02.18. 

 Kodály 2017.03.04. 

 Költészet külföldi szemmel 2017.04.08. 

 Emberi hang 2017.04.15. 

 Kisföldalatti 2017.04.29. 

 Lábbelik 2017.05.06. 

 Mesterséges intelligencia 2017.05.20. 

 Hungar-ikon 2017.06.10. 

 Nemnövekedés-tudatosság 2017.06.17. 

 Lánchíd 2017.06.24. 

 Film-CGI vagy „valóság” 2017.07.01. 

 Vallomások az építészetben 2017.08.12. 

 „Rendben vagyunk” – szerzetesi életforma 2017.08.19. 

 Kibervilág 2017.09.07. 

 Százados úti Művésztelep 2017.09.28. 

 Mozgásban a kultúra 2017.11.02. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat 21:45 M5 
 
Miért 
Kultúra és értékmegőrzés, kultúra és politika, civilizációk összecsapása, multikulturalizmus, 
Példaképek, példás életutak – néhány cím a témákból Szabó Anett, majd Sipos Szilvia és Takács 
Bence műsorvezetésével. Értelmes, intelligens, filozofikus beszélgetések rólunk és világunkról 
este 11:30-kor. 
Jellemző témák:  

 Kultúra és oktatás 2017. 2017.01.14. 

 Művészetoktatás a köznevelésben 2017.01.21. 

 A magyar kultúra határon túl és innen 2017.01.28. 

 Pajtaszínházak 2017.02.04. 

 Legendás iskolák 2017.02.11. 

 A Cseh Tamás Program 2017.02.18. 

 Vegyes képességű színházak 2017.03.04. 

 Arany a XXI. században 2017.03.18. 

 A magyar filmipar helyzete 2017.03.25. 

 A magyar kultúra exportja 2017.04.01. 

 A magyar irodalom versekben 2017.04.08. 

 Közös ünnepünk, a húsvét 2017.04.15. 

 Miért: Pianínó Program 2017.04.29. 

 A népzene- és néptáncoktatás lényege 2017.05.06. 

 Milyen legyen a modern magyar színház? 2017.05.13. 

 A reformáció éve 2017.05.20. 

 A modern dalszöveg 2017.05.27. 

 Több mint színház – színház-pedagógia 2017.06.03. 

 A nyári szabadegyetemek jelentősége 2017.07.08.   

 Minőségi kultúra nyáron – a fesztiválok szerepe 2017.07.22. 

 Szónoklattan és retorika 2017.08.05. 

 Indul az új színházi évad 2017.08.26. 

 A Magyar Nemzeti Múzeum országjáró körútja – az I. világháborúról 2017.09.16.   

 Az üldözött keresztények helyzete 2017.09.30 
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 A Balassi Műfordítói Nagydíj 2017.10.07. 

 Fesztiválok hatása a turizmusra 2017.10.28. 

 November 4. a filmművészetben 2017.11.04 

 A reformáció gazdasági etikája 2017.11.11. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat, 23:30, M5.  
 
Novum   
A Befektetés a jövőbe – a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 kiemelt H4 
horizontális prioritásával összhangban született az ITT 21 – Innováció, tudomány, technológia a 
21. században című projektje. Ennek keretében készül a Novum című televíziós sorozat. 
Magyarország gazdasági fejlődése szempontjából kulcsfontosságú az innováció, a magas 
hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása, amelynek záloga, hogy a közösség 
tisztában legyen a kortárs tudományos eredményekkel, illetve képes legyen azok 
továbbgondolására, új kontextusba helyezésére. A műsor támogatói: Nemzeti Kutatási Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal, Magyar Tudományos Akadémia, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
Tudományos Újságírók Klubja, Magyar Innovációs Szövetség, FIVOSZ, Emmi, az Országgyűlés 
Kulturális és sajtóbizottsága. Műsorvezető: Kocsis M. Brigitta. 
Jellemző témák:  

 Elektronikus vércukormérés mobilapplikáció segítségével 2017.01.01. 

 Zika és társai – kell-e félnünk a vírusoktól? 2017.01.08. 

 Üzemkész az ESA műholdas helymeghatározó rendszere a Galileo 2017.01.08. 

 2016. évi Gábor Dénes-díjasok 2017.01.22. 

 Kutyák és ember: kooperáció vagy önálló döntések 2017.01.29. 

 Medicor – az inkubátorgyártás hazai műhelye 2017.02.05. 

 Leonar3Do 2017.02.12. 

 Hazánk is csatlakozott az ESA technológiai transzfer hálózatához 2017.02.26. 

 5D ultrahang a magzatok vizsgálatára 2017.03.12. 

 Platio – okostérkő magyar fiataloktól 2017.03.12. 

 Nők a tudományban – díjátadó ünnepség 2017.04.02. 

 3D lézermikroszkópia 2017.04.09. 

 Horizont 2020 – tudományos sikerek az európai porondon 2017.04.23. 

 Innovációs Nagydíj 2017.04.30. 

 Különleges vízlepergető bevonat szegedi kutatóktól 2017.06.04. 

 Cryobiopszia – gyorsabb, biztonságosabb hörgőtükrözés 2017.07.16. 

 Fázisváltó vakolat – tökéletes hőszigetelés 2017.07.30. 

 PPKE – hordozható UH készülék a bőrrák korai felismeréséért 2017.08.20. 

 Nemzeti Agykutatási Program – 4 éves ciklus zárókonferenciája 2017.09.10. 

 Indivizo – magyar fejlesztésű interjúztató rendszer 2017.09.17. 

 Agyi érkatasztrófák forradalmi gyógyítása 2017.10.14. 

 KapCsoda – program az autisztikus spektrumzavar segítésére 2017.11.04. 

 ElectroSub 2 – drónok, mint illetéktelen behatolók 2017.11.18. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap 11:30 M5 
 
Opera Café  
Az Opera Café számos izgalmas kulisszatitkot kínál. Legyen szó egy új bemutatóról, egy 
operaénekes szabadidős tevékenységéről, de jelentkezik a zenekari árokból, a jelmeztervező 
szobából és a díszletmegálmodás folyamatába is bepillantást enged. A színpadra állított művek 
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próbafolyamata elvezet egészen a bemutatóig, a műsorban mindkettőből kapunk ízelítőt. 
Műsorvezető: Morvai Noémi. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap, 13:20 M5.  
 
MMA portrék 
A Duna Televíziót érte az a megtiszteltetés, hogy bemutathatja a Magyar Művészeti Akadémia 
tagjainak portréit, amelyeket maguk a tagok készítettek társaikról, hosszú, elmélyült beszélgetések 
során. Hiteles életútportrék a legértőbb alkotóktól kollégájukról, pályatársukról, melyek egyben 
kutatási alapanyagok és kultúrtörténeti kincsek:  

 Ablonczy László – A Nemzeti varázskörében 2017.04.09. 

 A részletek poétája – Jánoskúti Márta portréja 2017.04.16. 

 Őszi üzenet barátaimnak – Tóth Bálint költő portréja 2017.04.23. 

 Angyalok és őrangyalok – Dávid Katalin művészettörténész portréja 2017.04.30. 

 Izzás és méltóság – Bede- Fazekas Csaba Kossuth-díjas operaénekes portréja 2017.05.07. 

 „Tisztelem a műveltséget…”– portréfilm Devich János gordonkaművészről 2017.05.14. 

 Az elátkozott malom – portréfilm Kemény Henrik bábművészről 2017.05.21. 

 A város szerelmese – Finta József építész 2017.05.28. 

 Változatok a reményre – Kalász Márton költő, író, műfordító 2017.06.04. 

 Záborszky Kálmán karmester, intézményvezető 2017.06.11. 

 Bán Ferenc: Túl a vízen… – Portré Bán Ferenc építészről 2017.07.16. 

 Énekmondó – Portréfilm Kobzos Kiss Tamásról 2017.07.30. 

 Kocsár Miklós zeneszerző 2017.08.20. 

 A nyugalom völgye – Farkas Ádám szobrászművész 2017.09.17. 

 Élet-mozaikok – portréfilm Fekete Györgyről 2017.09.24. 

 Gyöngykapu – Tőzsér Árpád költő portréja 2017.10.01. 

 Árkon, bokron, rozson át – Bánsági Ildikó portréfilm 2017.10.22. 

 Vonalak mágusa – Filmportré – Gyulai Líviusz 2017.10.29. 

 Kőbárka – Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész stációi 2017.11.12. 
Adáshossz: 60’ 
Adás: vasárnap 13:50 M5 
 
Mesterember  
A Mesterember című műsor a pályaválasztó fiataloknak szól! A hétről hétre jelentkező sorozat a 
színes, érdekes és divatos mesterségek mellett bemutatja a kevésbé felkapott vagy ismert, illetve 
fizikai munkavégzést igénylő hiányszakmákat is. Két fiatal próbálja ki magát a különböző 
szakmákban, megismertetve a nézőket azok szépségeivel és nehézségeivel egyaránt, ezzel segítve a 
pályaválasztó fiatalok döntését. Műsorvezető: Dallos-Nyers Boglárka, Kerekes Péter. 
Néhány téma ízelítőül:  

 Kertész 2017.04.09. 

 Mézeskalács készítő 2017.04.16. 

 Szűcs 2017.05.07. 

 Könyvkötő 2017.05.14. 

 Postás 2017.05.21. 

 Autószerelő 2017.05.28. 

 Baromfigondozó 2017.06.04. 

 Hangszerkészítő 2017.06.11. 

 Kékfestő 2017.07.23.  

 Fogtechnikus 2017.08.06.  

 Géplakatos 2017.08.13.  
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 Kalapkészítő 2017.09.03.  

 Tejfeldolgozó 2017.09.23.  

 Gyógyszerész 2017.10.15.  

 Szőlész-borász 2017.10.22.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap, 15:50 M5.  
 
Hangvilla  
Batta András zenetörténész igyekezete a komolyzenei műveltségbe való beavatásra irányul, vagyis 
annak tudatosítására, hogy nincs komoly- és könnyű zene, csak jó zene van. Ennek érdekében 
bátran indítja el a nézőt az egyedi szóló művek, a kamarazenélés, vagy akár az operairodalom 
szépségeinek irányába. Kodály Zoltán halála évfordulójának több adást is szentelt a sorozat. 
Megszólaltak Bartók Béla műveinek részletei és Edvard Grieg Peer Gyntjének dallamai is. 
Nemzeti ünnepeinken Erkel Ferenc operáinak ismert részletei csendültek fel, általában Szűts 
Apor zongorista közreműködésével. Eközben feltűntek a műsorfolyamban egyéb hangszeres 
szólisták is, pl. Devich Gergely csellista, és Tóth-Vajna Zsombor, aki csembalón és orgonán 
játszik. A műsor gyakori elemei a televízió archívumában fellelhető ritkán látott felvételek is. 
Műsorvezető: Batta András. 
Néhány téma ízelítőül:  

 Bach, a zenélő evangélista I. (Passió) 2017.04.09. 

 Bach, a zenélő evangélista II. (Feltámadás) 2017. 04.16. 

 Arietta 2017. Beethoven énekel 2017.04.23. 

 Öregek 2017.04.30. 

 Variációk Bécsre – Schubert szemüvegén keresztül 2017.05.07. 

 Szédület háromnegyedben (Keringő) 2017.05.14. 

 Hangszermagány 2017. Tuba 2017.05.21. 

 Észak dalnoka 2017. Grieg 2017.05.28. 

 Kék rapszódia 2017.06.04. 

 Orfeusz a csembalónál (Purcell) 2017. 06.11. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap, 16:30 M5.  
 
Új idők új dalai   
Az Új idők új dalai friss megközelítésben mutatja be a különböző művészeti ágak képviselőit és 
alkotásaikat. Azt vizsgálja, hogyan készülnek a műalkotások, hogyan zajlik maga az alkotói 
folyamat, és hogyan élik meg azt a művészek. Láthatjuk, milyen kihívásokkal kell szembenézniük 
a festőknek, szobrászoknak, fotósoknak, táncosoknak, színészeknek, rendezőknek, 
iparművészeknek, koreográfusoknak, amíg megszületik a mű. 
Néhány téma ízelítőül:  

 Firkászvilág 2017.01.01. 

 A felület valósága – Az absztrakt festészet 2017.01.15. 

 A Bohém Élet – Egy opera két felfogásban 2017.01.22. 

 A királynő – Az orgona művészete 2017.01.29.  

 Trendek nélkül – A textil szabadsága 2017.02.12. 

 Legyen tiéd az életem – A szerelmi költészet 2017.02.19. 

 A cirkusz pszichológusai – A bohócok 2017.02.26. 

 A valóság képei – A szociofotó 2017.03.05. 

 Ön. Arc. Kép – A tükröződő én 2017.03.19.  

 Muzsikusos muzsikások – Párbeszéd a zene nyelvén 2017.04.09. 

 „Azért voltak élményeink…” – Sanzonok és vallomások 2017.04.23.  

 Goldoni újratöltve – A commedia dell'arte színpadán 2017.05.21. 
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 Megkomponált érzelmek – A filmzene 2017.05.28.  

 A szem a lélek tükre – Op-Art, a kiszámított illúzió 2017.07.16. 

 Versenyfutás a képzelettel – A mese 2017.07.30. 

 Kibogozni a hangokat – A kortárs opera világa 2017.08.13. 

 Ihlető technológia – Újmédia művészet 2017.09.10. 

 Multifunkciós hungarikum – A cimbalom varázslatos világa 2017.10.29. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap, 20:20, M5.  
 
FolkUdvar 
A Hagyományok Háza havonta jelentkező magazinműsora, amelyben a nézők a népművészet 
mindennapjaiba nyernek bepillantást. A nép művészetével foglalkozni igen becses tudomány. 
Kincsei mindig az emberi létezés lényegét fejezik ki. A FolkUdvar feltérképez és bemutat minden 
olyan kezdeményezést, amely ezt a felfedezést segíti elő. Ellátogat óvodai foglalkozásokra, 
csuhébaba készítésre, a táncház mozgalomra, a műsorban bemutatkoznak népdalénekesek, 
népzenészek, és a népművészet autentikus alkotói.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: havonta vasárnap, 15:15 M5.  
 
SzépMűvészet 
Egy műsor, ami felfedezésre, utazásra hív mindenkit, legyen szó kiállításról, vagy éppen 
műhelytitkokról. A SzépMűvészet – múzeum, gyűjtemény, képtár, a műtárgyak otthona, közösségi 
tér, alkotó-, és teremtő közeg. Közismert és népszerű intézmények mutatkoznak be, melyekben a 
képzőművészet és tágabb értelemben a kultúra koncentrálódik, de amelyekben mindig akad újabb 
és újabb megismernivaló.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: havonta vasárnap, 15:15 M5.  
 

Kiemelt műsorok 
 
Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny 
Tizenöt év után rendezték meg ismét Magyarországon a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenyt. 
A Filharmónia Magyarország által szervezett, és a közmédia által közvetített megmérettetésre 40 
országból 186 karmester jelentkezett. A televíziós karmesterverseny célja, hogy új 
karmestercsillagokat mutasson be a nézőknek, illetve, hogy közelebb vigye a komolyzenét a 
közönséghez. A Nemzetközi Karmesterversenyt  október 21-től szombatonként főműsoridőben 
láthatták a nézők az M5-ös csatornán.   
 
Adáshossz: 120-140’ 
Adások: 
Előválogatók: 2017. október 21., 28. szombat 20:45 M5  
Nyitóelőadás: 2017. november 1. szerda 21:15  
Elődöntők: 2017.november 4.,11.,18. szombat 20:45 M5 
Középdöntő: 2017. november 25., december 2., 9. szombat 20:45 M5 
Döntő: 2017. december 16. szombat 20:45 M5 
Díjátadó és Gálakoncert: 2017. december 30. szombat 20:45 M5 
 
Fölszállott a páva 2017 
A közmédia és a Hagyományok Háza közös népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorának 
ötödik évadában a Duna TV-n a területi válogatókon több mint 1000 tehetség állt a szakmai zsűri 
elé. A versenyre az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységéhez, illetve a 
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magyarországi nemzetiségi régiók helyi hagyományaihoz kötődő produkciókkal lehetett 
jelentkezni, lakóhelyi és nemzetiségi megkötés nélkül. A műsor a közmédia kiemelt és határokon 
átlépő televíziós márkája lett.  
 
Idén a 16 és 35 év közöttiek mérték össze tudásukat 4 kategóriában: 

 Énekes szólisták és énekegyüttesek; 

 Hangszeres szólisták és zenekarok; 

 Táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek; 

 Szólisták és együttesek. 
 
A Fölszállott a páva 2017 területi válogatóinak helyszínei: Szarvas, Budapest, Keszthely, Tatabánya, 
Hajdúböszörmény, Mikháza. A szarvasi és a fővárosi eseményről készült filmeket október 27-én, 
a keszthelyi és tatabányai fordulókat november 3-án, a hajdúböszörményi és az erdélyi Mikházán 
forgatott adásokat pedig november 10-én este adta a Duna Televízió. Az élő adásokban 48 
produkcióval találkozhattak a nézők. A négy elődöntőt két középdöntő követte, majd a döntő – 
december 29-én. Műsorvezetők: Novák Péter, Morvai Noémi. 
Adáshossz: 120-140’ 
Adások: 
Előválogatók, Páva tábor összefoglalók: 2017 október 27., november 10.  péntek 20:30 Duna TV 
Elődöntők: 2017. november 17., 24., december 1., 8. péntek 20:30 Duna TV 
Középdöntő: 2017. december 15., 22. péntek 20:30: Duna TV 
Döntő: 2017. december 29. péntek 20:30 Duna TV 
 

Egyedi tartalmak 
Színházi közvetítések, ünnepi komolyzenei koncertek, ünnepi műsorok 
 
 Gaetano Donizetti – Lammermoori Lucia 2017.01.09. 

 A Nemzeti Filharmonikusok hangversenye, a Kodály Év megnyitása 2017. 03. 05.  

 Háry Estély 2017.03.06.  

 Orendt Gyula dalestje 2017.03.13.  

 Francis Poulenc: A kármeliták 2017.03.20.  

 Arany 200 – Díszelőadás a Nemzeti Színházból 2017.03.02.  

 Mascagni: Parasztbecsület 2017.04.17.  

 Beethoven Budán – Beethoven IX. 2017.05.15.  

 Prospero szigetén – A Danubia Zenekar hangversenye a Zeneakadémián 2017. 05. 22.  

 Wagner: A szerelmi tilalom 2017.02.06.  

 Aranykor – Bálint András önálló estje 2017.06.17.  

 Varga Miklós 60 2017.06.10.  

 Zorán unplugged 2017.05.26.  

 Operaházi előadások – Richard Wagner: A walkür 2017.05.22.  

 Kormorán 40 (2 rész) 2017.06.03. 

 Szabadonczok 2017.03.11.  

 Operaházi előadások – Richard Wagner: A walkür 2017.05.22.  

 Müpart koncertek: Sárik Péter Trió, Jazzkívánságműsor Micheller Myrtill-lel 2017.06.14. 

 Puccini: Pillangókisasszony (Scala, Milano) 2017.06.12. 

 Tokody 40 2017.06.19.  

 Anton Csehov: Ványa bá – a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadása 2017.06.20. 

 EBU – Bécsi Filharmonikusok koncertje 2017 – Schönbrunni koncert 2017.06.21. 

 Thália Színház felvételei – Szabó Magda: Bárány Boldizsár – zenés mesejáték két részben 
2017.12.25. M5 
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 Szegedi Szabadtéri Játékok 2017 – Ajándékkoncert 2017 – Kodály Zoltán: Páva-variációk 
– Galántai táncok 2017.09.25. M5 

 Szegedi Szabadtéri Játékok 2017 – R. Wagner: A bolygó hollandi 10.09. M5 

 Szegedi Szabadtéri Játékok 2017 – Puccini: Tosca 2017.10.02. M5 

 Szegedi Szabadtéri Játékok 2017 – Ajándékkoncert 2017 – Carl Orff: Carmina Burana 
2017.09.25. M5 

 Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017.10.21-12.30 között M5  

 Re: formáció – Megújuló világ 2017.10.01. M5 

 Pastorale – a Zuglói Filharmónia családi hangversenysorozata 2017.07.09-07.30 között (8 
rész) M5 

 Armel Operafesztivál előadásai – Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára 2017.07.31 M5 

 Armel Operafesztivál előadásai – Eötvös Péter: Senza Sangue 2017.07.31 M5 

 Armel operák 2017 – Gaetano Donizetti: Farsangi kalamajka, avagy A torkos csütörtök 
2017.11.13 M5 

 Armel operák 2017 – Martyna Kosecka: Klotho – A mesefonal 2017.11.27 M5 

 Armel operák 2017 – Michal Dobrzynski: Operetta 2017.11.20 M5 

 Armel operák 2017 – Rufus Wainwright: Prima Donna 2017.10.30 M5 

 Armel operák 2017 – Udo Zimmermann: Die Weisse Rose 2017.11.06. M5 

 Kaszás Attila-díj 2017 – portrék M5, Duna 

 Operák 2017 – Csillagóra 2017 évadzáró gálaest 2017.09.11. M5  

 Operák 2017 – Jules Massenet: Werther 2017.09.04. M5  

 Operák 2017 – Kádár utolsó beszéde 2017.10.23. M5 

 Operák 2017 – Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro 2.0 2017.12.04. M5 

 Anton Pavlovics Csehov: Sirály – Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata 
2017.09.19. M5 

 Aranykor – Kaláka: Arany verskoncert 2017.08.20. M5 

 Aranykor – Kovács Ákos Arany-estje + werk 2017.12.24. M5 

 Az év énekkara 2017 – az Eurovízió kórusversenye 2017.07.22. M5  

 Bartók TáncTriptichon 2017.10.16. M5  

 Bartók Világverseny és Fesztivál Gála + werk 2017.10.11. M5 

 Beethoven Budán 2017 – Beethoven IX. szimfónia op.125 2017.12.27. M5 

 Bernard Shaw: Szent Johanna – Szolnoki Szigligeti Színház 2017.11.14. M5 

 Emlékkoncert a nemzeti gyásznapon – közvetítés a Szent István Bazilikából 2017.11.04. 
M5 

 Bujtor 75 2017.12.31. M5  

 Giacomo Meyerbeer: A hugenották 2017.12.11. M5 

 Hamvai Kornél: Castel Felice – a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadása 
2017.10.24. M5 

 Kányádi Sándor: Kétszemélyes tragédia – A Beregszászi Illyés Gyula Színház előadása 
2017.11.07. M5 

 A Magyar Tudomány Ünnepe 2017.11.03. M5  

 Makk Károly búcsúztatása 2017.09.09. M5  

 Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül – a Beregszászi Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház előadása 2017.11.21. M5 

 Nemzeti Tanévnyitó 2017 2017.08.31. M5, DW  

 Plácido Domingo Classics Fesztivál Pécs – A Metropolitan Sztárjai 2017.09.18. M5 

 Reformáció 500 – élő stúdió 2017.10.31. M5 

 Reformáció emlékév – Nemzeti megemlékezés – Gálaműsor 2017.10.31. M5  

 Szabó Magda: Az ajtó 2017.12.05. M5 

 Turgenyev – Brian Friel: Apák és fiúk 2017.12.26. M5 
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 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde – a Pécsi Nemzeti Színház előadása 2017.10.03. 
M5 

 Wagner: A szerelmi tilalom 2017.08.28. M5  

 Zalán Tibor Midőn halni készült /Bartus Gyula – a Békéscsabai Jókai Színház produkciója 
2017.12.12. M5 
 

Kiemelt tartalmak 
A kulturális terület kiemelten törekszik arra, hogy a lehető leggyorsabban reagáljon azokra az 
eseményekre, történésekre, amelyek a magyar és az egyetemes kultúra kiemelkedő képviselőit, 
életművüket érintik. Az évfordulók, jeles napok, ünnepeink rendre megjelennek az M5 napi 
sorozataiban is, akár a Felsős című műsorban általános iskolai szinten, akár a Mindenki Akadémiája 
sorozatban a témához kapcsolódó tudományos kutatás bemutatása kapcsán. Az Esti kérdés és a 
Miért műsorokban fő témaként jelennek meg az évfordulók, de a Tőkéczki és Takaró valamint a 
Hangvilla is teret ad a műsor profiljának megfelelően az irodalom és a zene évfordulós 
eseményeinek. Emellett a kiemelt események, ünnepek, nagyjaink váratlan halála kapcsán 
műsorváltozással és emlékműsorral jelentkezik az M5.  
 
Az etnikai-történelmi önazonosság, a hagyománytisztelet, a világnézeti sokszínűség és 
szabadság megélése 
Az etnikai-történelmi önazonosság, a hagyománytisztelet, a világnézeti sokszínűség és szabadság 
megélésének megjelenítése minden közszolgálati kulturális műsorban hangsúlyosan szerepel. 
Különösen érvényes ez az életmű portrésorozatokra (pl. A Nagyok, MMA portrék); a Hazajáró, A 
Szerelmes Földrajz, a Magyar Krónika adásról adásra mutatja be múltunk neves szereplőit, természeti 
értékeinket Magyarországon és a Kárpát-medencében, hogy ezáltal is segítsen megélni etnikai-
történelmi önazonosságunkat, valamint hagyományaink megértésére és tiszteletére neveljen. Az 
M5 lexikonok pedig napról-napra arra törekszenek, hogy nagyjaink emlékezetének fenntartásával, a 
hazai tájak szépségének bemutatásával, ősi mesterségek felelevenítésével, anyanyelvünk ápolásával 
járuljanak hozzá az etnikai-történelmi önazonosság, a hagyománytisztelet ápolásához. A Fölszállott 
a páva 2017 a fiatalok hagyománytiszteletére, nemzeti önazonosságunk tudatosítására, a határokon 
átívelő autentikus magyar kultúra népszerűsítésére alapult. 

Tudományos-ismeretterjesztő tartalmak  
A tudományos – ismeretterjesztő tartalmak jelentős fórumai a fentebb részletesen leírt Mindenki 
Akadémiája, a Tudós Társaság és a Novum. A műsorokban a magyar tudományos élet szenzációi, 
eredményei, újdonságai kapnak teret. A történelemtudománnyal és az irodalommal a Rejtélyes XX. 
század valamint a Tőkéczki és Takaró sorozatok foglalkoznak, a zenetudomány a Hangvilla, a 
művészettudomány pedig az Új idők új dalai című műsor területe. Természeti kincseinket, 
hagyományainkat célzottan a Hazajáró, a Szerelmes Földrajz és a Felsős műsorai jelenítik meg. 
 
Összességében kijelenthetjük, hogy az M5 hitvallása az oktatás, ismeretterjesztés és a kultúra 
népszerűsítése, ezáltal szerepe hiánypótló. Olyan minőségi tartalmat kínál, amely jelenleg egyik 
csatorna menüjében sem szerepel. Olyan missziót teljesít, amely értékteremtő és értékmegőrző. 
Korosztályi tekintetben sem csupán a 18 éven felüli réteg igényeit szolgálja ki, hanem minden 
generáció igényeinek megfelelő műsorokat kínál. Léte és sikere hosszú távon stratégiai jelentőségű 
a művelődés, a kultúra és a tudomány szempontjából. 
 

Rádió 
 
A kulturális szerkesztőséghez tartozó rádióműsorok a Kossuth és a Bartók Rádióban jelennek 
meg. A Bartók Rádió két „zászlóshajója”, évek óta kimagaslóan kedvelt műsora a Muzsikáló reggel 
és a Muzsikáló délután. A két magazin reggel 6-tól fél 10-ig, illetve délután 3-tól 7-ig jelentkezik 
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élőben. A két blokkot összeköti egy közéjük ékelődött harmadik magazin, a Muzsikáló délelőtt. A 
változás eredményeképpen szinte egész nap élő műsorfolyam uralja a zenei-kulturális adót. A 
megújult élő sávokban a műsorvezetőknek és szerkesztőknek több lehetőségük van kreatívan 
formálni a műsort. Egész nap igényes és választékos zenei kínálat, friss kulturális, zenei hírek és 
zenei illusztrációk, játékok, zenei kívánságok, kulturális ajánlók, rövid interjúk várják a hallgatókat 
a dinamikus, élményszerű, szórakoztató Muzsikáló-műsorfolyamban, amelynek zeneszámai között 
a klasszikus filmzenék is megjelennek.  
Hétvégére került az eddig hétköznap délelőtt hallható Hangfogó, amelyben továbbra is teljes, több 
tételes, hosszabb művek kaptak helyet, szombaton és vasárnap kora reggeltől, megszakítás nélkül.  
A népzenei műsorok egy hallgatottabb déli idősávot kaptak, ezzel a koncert sáv fél órával 
későbbre csúszott. A kortárs zene sávja esténként helyet cserélt a dzsesszel, a kortárs zene így 
korábbra került.  
Régi adósságát törlesztette a Bartók Rádió, amikor újra elindított egy igazi kórusmagazint, nem 
titkoltan építve a mindennapos iskolai éneklés lehetőségére. Az Énekelj velünk! című, új péntek 
délelőtti műsor a hazai kórusélet eseményeit hivatott nyomon követni és népszerűsíteni a KÓTÁ-
val, azaz a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségével szoros együttműködésben. 
Az új műsorstruktúrában két műsornak is megnőtt fél órával a műsorideje. Az egyik a nagy 
hagyományokkal rendelkező kritikai magazin, az Új Zenei Újság, amely eddig „szenvedett” a rá 
kiszabott fél órában, és alig tudott „zenei levegőt” venni hosszabb koncertfelvételekkel, zenei 
illusztrációkkal. Azóta egy teljes óra áll a szerkesztők rendelkezésére. A műsor a koncertszezon 
végeztével, júliusban és augusztusban „visszazsugorodik” félórásra, ilyenkor a Súgólyuk 
ajánlóműsor kapja meg a felszabaduló műsoridőt, amely a jelentős nyári zenei fesztiválokat 
népszerűsíti Kapolcstól Eszterházáig. Ugyancsak plusz fél órát kapott a Musica Sacra egyházzenei 
magazin, amely ezzel együtt új helyre került, vasárnap délelőtt helyett kora délután hallható. A 
vasárnap délelőtt a gyerekeké, a Kezdőhang műsorai a matiné idejében hallhatók másfél órában.  

 
Bartók Rádió  
 
Énekelj velünk!  
A Bartók Rádióban immár több mint egy éve hallható a kóruszene aktualitásaival foglalkozó 
magazinműsor. 2017 májusában nagyon szomorú hírrel kezdődött az egyik adás: elhunyt a műsor 
elindítója, Selmeczi Borbála, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője, korábban a Duna TV 
műsorkészítője. Feladatát Kecskés Barbara vette át. A műsor rendszeresen tájékoztatta hallgatóit 
a hazai kórusélet legfontosabb eseményeiről, a várható fellépésekről, koncertekről, fesztiválokról, 
illetve a kóruszene szakmai kérdéseiről folytatott beszélgetéseket a kórusok karnagyaival, szakmai 
szervezetek vezetőivel. 
Jellegzetes témák:  

 Januárban ősbemutató volt a magyar kultúra napján az idén 15 éves soproni Kórus 
Spontánusszal. 

 A következő hónapban egy különleges sorozatról számoltak be, ami a Budapest Music 
Centerben indult. 

 Szintén februárban számoltak be arról, hogy felvételi meghallgatásokat tartottak a Magyar 
Rádió Gyermekkórusában. 

 Márciusban többször is szóba került Kodály Zoltán a zeneszerző-zenetudós halálának 50. 
évfordulója.  

 Áprilisban a XVI. Nemzetközi Kórusversenyről beszélgettek és két fontos évforduló is 
szóba került: 140 éves volt a budapesti Wesselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, 
illetve 60. éves volt a székesfehérvári Vox Mirabilis kamarakórus.  

 Májusban a Mátyás-templomban tartott Egyházzenei Fesztivál programjait ismertették.  

 Júniusban a Kórusok Éjszakája amatőr kórusfesztiválról hallhattunk, illetve a VII. Váci 
Nemzetközi Gregorián Fesztiválról Dr. Sztankó Attila atya beszélt. 
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 Júliusi téma volt, hogy első helyezést szerzett a budapesti Oriolus énekkar a 
Lengyelországban megrendezett 5. Nemzetközi Kopernikusz Kórusfesztiválon és 
Versenyen. 

 Augusztusban vendég volt dr. Balázs Boglárka, foniáter, fül-orr-gégész, egykori énekes – 
témája: a különböző életszakaszokban hogyan változik az énekhang és mivel lehet 
megóvni azt? 

 Szeptemberben 70. születésnapját ünnepli Orbán György kortárs zeneszerző – interjú 
készült a születésnapi ünnepi hangversenyről. 

 Október hónapban több adáson végigvonuló kiemelkedő tematika volt, hogy az Európai 
Kóruszeneszerzők díját három magyar szerző is kiérdemelte idén – a három szerzőt 
három egymás utáni adásban szólaltatta meg Kecskés Barbara. 

 Novemberben nagyszabású találkozóval ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját a 
szegedi Bartók Béla Kórus.  

Adáshossz: 26’ 
Adás: péntek 09:30 

Évfordulós sorozat  
A nemzetközi és hazai zenei világ jeles évfordulói mellett ebben az évben természetesen Kodály 
Zoltán életműve kapott hangsúlyos megjelenést a sorozatban, hiszen egészen év végéig, hármas 
egységekre tagolva jelent meg életének minden fontos szegmense.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: hétfő 19:00 

Prológ 

2017 szeptemberében indult a műsor, amely mindig az aznap esti operafelvételhez kapcsolódik. 
László Ferenc zenekritikus-újságíró közérthető formában meséli el a soron következő opera 
keletkezéstörténetét, tartalmát és az opera körüli érdekességeket, magyar kortárs művek esetén a 
zeneszerzőt is vendégül látva. Ezután pedig teljes egészében ismerkedhetnek meg a hallgatók 
magával a művel. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: kedd 19:00 

Összhang  
A műsor a lehető legszélesebb kontextusban mutatja meg a magyar zenei világ történéseit, a 
fesztiválok jelentőségét, eseményeit. Csakis valódi aktualitásokra koncentrál, gyakran olyan 
művészeket is megszólaltat, akik más helyen kevésbé jutnak szóhoz, mert munkájuk nem a 
reflektorfényben zajlik. A Most jelent meg című belső rovatban olyan magyar, zenei témájú könyvek 
kapnak helyet, amelyek nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket. Idén ebben a műsorban 
is a Kodály-események álltak a középpontban, de az évfordulós sorozattal ellentétben itt az 
aktualitások (Kodály-koncertek, szimpóziumok, rendezvények, kiállítások) kaptak hangsúlyt. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: szerda 19:00 
 

Kritikus füllel 
Pozitív változás, hogy – ha nem is olyan számban, mint az Új Zenei Újság esetében –, ebben a 
műsorban is megjelent a fiatalabb generáció, hangulatban, felfogásban, stílusban egyaránt 
dinamikusabbá téve a műsort. A szerkesztők nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy a magyar 
művészek közreműködésével megjelent lemezek helyet kapjanak a műsorban, ahogyan a műfaji 
sokszínűség is szerkesztési szempont. Ebben az évben igazán egyensúlyba került a magyar és a 
külföldi lemezek bemutatásának aránya is. 
Adáshossz: 30’ 
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Adás: csütörtök 19:00 
 
Arckép  
Új szín, hogy a szólisták, zeneszerzők, karmesterek – tehát a koncertélet „erősebb 
reflektorfényben” élő művészei mellett végre megjelennek az ország zenekarainak jelentős 
művészei is, akik bár nem annyira ismertek, a beszélgetésekből mégis nagyon érdekes, színes, és 
fontos életművek rajzolódnak ki. 
Adáshossz: 30’ 

Adás: péntek 19:00  
 
Új Zenei Újság  
Többször előfordult, és nagyon jó irány, hogy a kritikai műsor szervesen kapcsolódik a szerdai 
Összhanghoz, vagyis az abban megjelent fesztiválok, koncertek előzetesei után itt fejeződik be a 
történet; hírt adnak a rendezvényekről, az előadások színvonaláról, érdekességeiről is, amikor csak 
lehet az előadásokról származó zenei bejátszások felhasználásával. Továbbá feltétlen megtartandó 
irány, hogy határon túli magyar eseményeket is figyelemmel kísérnek a műsor készítői ebben a 
sorozatban és az Összhangban is.  
Adáshossz: 60’ 
Adás: szombat 11:00 
 
Notturno  
Az EBU támogatásával készülő műsort több európai ország sugározza egyszerre. A tagországok 
által ajánlott zenékből szerkeszti a műsort a BBC. Napi 6 órában ismert és ismeretlen, különleges 
és népszerű zenéket hallhatnak a hallgatók. 
Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége által küldött kész műsort saját felkonferáló 
szövegekkel egészíti ki a csatorna. A fordítást Terdik László végzi, segítségül hívva a MR ISIS 
programját. A műsort a Dalet program játssza össze. Némethy Attila nagy tapasztalattal 
rendelkező, jól felkészült műsorvezető, számos értékes információt ad át a rendelkezésre álló 
gyakran fél perces szünetekben is.  
Adás: naponta 0:00-06:00 
 
Muzsikáló reggel, Muzsikáló délelőtt, Muzsikáló délután  
Szórakoztató, informatív, magazin jellegű, klasszikus zenei kulturális műsorok, benne a 
közszolgálatilag előírt kulturális hírek negyedórája interjúkkal, tudósításokkal. 
A legszélesebb rétegeket megcélzó zenei összeállítások sok érdekességgel, friss hangvételű 
műsorvezetéssel párosulnak. A zenei szerkesztés mindkét esetben szelektorral történik. Ettől csak 
kivételes alkalmakkor (pl. egyházi, állami ünnepnap, aktualitás) lehet eltérni. A Bartók Rádió zenei 
kínálatának kialakításakor a szerkesztők külön figyelmet fordítanak arra, hogy az aktuális egyházi 
és állami (nemzeti) ünnepek tartalmához illő zenei kínálat jelenjen meg az adó műsoraiban. 
Ezekben az esetekben a Muzsikáló reggel és a Muzsikáló délután kézi szerkesztésű, tehát nem 
szelektor választja a zenéket.  
A műsorfolyam színvonalas szórakozást nyújt az autóban, munka mellett vagy otthon rádiót 
hallgatóknak, kulturális, aktuális közéleti, illetve kritikai rovatokkal, játékokkal. (Részletesen lásd a 
kiemelkedő események tematikus napok cím alatt). 
Műsorvezetők: Bolla Milán, Némethy Attila, Kovács Sándor, Becze Szilvia, Bősze Ádám és 
Radványi Dorottya; szerkesztők: Lőrincz Judit, Veisz Gábor, Miklósi András és Horváth Tünde. 
Fellegi Lénárd a „műsorvezető kerestetik” győzteseként debütálhatott a muzsikáló 
műsorfolyamban. 
Adás: hétfő-péntek:  Muzsikáló reggel 06:00 – 9:30 

  Muzsikáló délelőtt 10:00 – 12:00  
Muzsikáló délután 15:00 – 19:00 
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Ars nova 
A kortárs zene, azon belül a kortárs magyar zene hangsúlyosan szerepelt a stúdiókoncertek 
sorában, Bánkövi Gyula szerkesztésében. A műsor célja a hazai és a nemzetközi kortárs és XX. 
századi zeneművek, irányzatok, iskolák műveinek megismertetése és folyamatos műsoron tartása.  
Az adásokban elhangzottak különféle stílusú, magas művészi értéket képviselő nemzetközi és 
hazai zeneszerzők – Szőnyi Erzsébet, Ütő Endre, Ligeti György Lajtha László, Durkó Zsolt, 
Kocsár Miklós, Vass Lajos, Balassa Sándor, Sári József, Hollós Máté, Huszár Lajos, Bozay Attila, 
Decsényi János, Dubrovay Lászó, Szokolai Sándor, Vajda János stb. – alkotásai. A fiatal 
nemzedék képviselői, például a Kodály ösztöndíjasok szintén megjelentek műveikkel: pl. Alpár 
Balázs, Horváth Márton Levente, Huszár Lajos stb. 
Néhány jellegzetes példa az elhangzott műsortípusokra: 

 Egy előadó vagy zeneszerző köré rendezett válogatások 

 Hallgassuk együtt a szerzővel 

 Előadja: a szerző  

 Évfordulós művészekről 

 Tematikus válogatás: a XX-XXI. század zenéje 

 Lemezújdonságok 
Adáshossz: 55’ 
Adás: hétfő – vasárnap 22:00  
 
Lemezelő – nem csak gyűjtőknek 
Nem csak gyűjtőknek – az alcím szó szerint értendő. A műsor rovatokra osztva számos 
klasszikus zenei érdekességet, különlegességet mutatott a hallgatóknak. Kiemelt vendégei voltak: 
Dubóczky Gergely karmester, Medveczky Ádám karmester, Kesselyák Gergely karmester, Dinyés 
Dániel zeneszerző, Geiger György trombitaművész, Szabó Dénes karnagy, Szakály György 
balettművész, a Ránki család (Klukon Edit, Ránki Dezső és Ránki Fülöp), Kovalik Balázs 
rendező, Molnár Levente operaénekes. Szenthelyi Miklós hegedűművész, Kováts Kolos 
operaénekes, Ábrahám Márta hegedűművész, Németh Judit operaénekes. 
Rovatai: 

 Muzsikus legendák  

 Kincskereső  

 Gyűjtemények vonzásában  

 Évfordulók nyomában  
Adás: vasárnap 16:00 – 18:30 
 
Egy zenemű – több előadás vagy Zenebeszéd (kéthetente) 
Kiemelkedően színvonalas műsorok a Zenebeszéd és az Egy zenemű – több előadás, amelyek egyaránt 
szólnak a zeneileg magasan képzett és a kevésbé jártas, ismeretterjesztésre fogékony hallgatókhoz. 
Fő erényük, hogy számos érdekes információ átadása mellett egyfajta megközelítésmódot, 
szemléletet is tanítanak. A két műsor váltakozva jelenik meg szombatonként. Általában 
lebilincselő, érdekes műsor, de érthetősége nagyon függ az előadó személyétől, illetve a 
kiválasztott műtől is. A sorozat gazdája Katona Márta, aki hozzá hasonlóan nagy felkészültséggel 
rendelkező beszélgető partnereket hívott meg az adásba. Beszélgető partnerei: Fazekas Gergely, 
Kovács Sándor, Molnár Szabolcs, Péteri Lóránt, Szabó Ferenc János, Farkas Zoltán, Kamp 
Salamon, Mácsai János, Stolcz Anna. 
Adás: szombat 15:06 – 16:59 
 
Musica Sacra 
Önálló egyházzenei műsor, amelynek tematikája és zenei kínálata valamennyi magyarországi 
történeti egyház zenéjére kiterjed. Az egyházzenei magazin interjúkkal, zenei szemelvényekkel, 
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hírekkel, előre felvett stúdióbeszélgetésekkel, meghívott szakértőkkel tudósít az egyházzene 
történetéről és aktuális kérdéseiről. A műsorban szó esik a rendszerváltozás után minden 
felekezetnél sokoldalúan kibontakozó egyházzenei élet tradícióiról, friss kezdeményezéseiről, 
problémáiról és perspektíváiról. Műsorvezető: Bódi Mátyás; szerkesztő: Miklósi András. 
Néhány kiemelkedő esemény a félév során: 

 A Kárpát-medencei Református Kórustalálkozó II. hangversenye 

 King’s Singers koncert a Hajdúságban 

 A csurgói református templom bemutatása  

 A brassói Fekete templom bemutatása  

 A budai kapucinus templom bemutatása 

 A centenárium alkalmából felújított orgona a 100 éves Zugligeti Szent Család 
templomban  

 Ünnepi hangverseny 2017. március 6-án, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulóján a 
Budavári Nagyboldogasszony templomban 

 Katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó ünnepkörök 

 VII. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál 2017. július 6-9. 

 Reformáció 500 a Művészetek Völgyében 

 Portrék: Hock Bertalan orgonaművész; Balatoni Sándor orgonaművész, karnagy, 
zeneszerző 

 A Gregorián Társaság  
Adáshossz: 52’ 
Adás: vasárnap 15:06 – 15:59 
 
Magyarországi hangverseny-közvetítések „külső” helyszínekről 
A magyarországi hangversenyélet eseményeinek közvetítése révén a Bartók Rádió egyik 
legfontosabb közszolgálati feladatát látja el. A Közszolgálati Kódex célkitűzései közül ugyanis 
elsősorban a hangverseny-közvetítések által teljesül „a magas színvonalú kulturális termékek 
közvetítése, bemutatása”, illetve „a nemzeti kultúrkincs feltárása, megismertetése és 
továbbörökítése”. Kimagasló eredmény az élő közvetítések erőteljes növekedése. (A 46 koncert 
csupán a magyarországi „külsős” felvételeket jelöli, és nem tartalmazza a belsős 5 ArTRIUM 
koncert élő sugárzását, a New York-i Metropolitan-közvetítéseket, valamint az EBU különleges 
napok élő műsorait.) Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az élő közvetítés még ma is a zenei 
rádiózás nagy előnye. Közszolgálati értéke, hogy első kézből, egyidejűleg, a személyes jelenlét 
érzését adva osztja meg hallgatóival egy-egy kivételes kulturális esemény hangulatát. Olyan 
hallgatósággal, akinek éppen nincs módja az eseményen részt venni. Élőzni rádiószerű, az élő 
közvetítés továbbra is őrzi vonzerejét. A Bartók Rádió az MTVA-nak a magyar zenei élet 
legfontosabb előadó-együtteseivel, illetve intézményeivel kialakított szerződéses partneri 
kapcsolata révén sugározhatta a hangversenyeket. 2017-ben partnerek voltak (az együttműködés 
volumenének nagyságrendjében feltüntetve: 

 Müpa  

 Zeneakadémia Koncertközpont  

 Nemzeti Filharmonikusok  

 Budapesti Fesztiválzenekar  

 Magyar Állami Operaház 

 BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. 

 Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. 

 Budapesti Tavaszi Fesztivál 

 MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány  

 Lutheránia Egyházzenei Alapítvány  

 Szent Efrém Férfikar  

 Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa  
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 Concerto Budapest Zenekar  

 Budapesti Vonósok Kamarazenekari Alapítvány  
A Bartók Rádió 2017-ben az alábbi kiemelt rendezvényeken volt jelen hangverseny-
közvetítéseivel (válogatás): 

 Brahms-maraton (egész napos élő közvetítés) a Müpából 

 Budapesti Tavaszi Fesztivál 
 
A klasszikus zenei kamaraesteken a magyar zenei előadóművészet élvonala képviseltette magát. A 
világjáró művészek sorozatban olyan jelentős muzsikusokat hallhatott a közönség, mint Bálint 
János, Balog József, Baráti Kristóf, Bazsinka József, Borbély László, Csalog Gábor, Dobozy 
Borbála, Farkas Gábor, Fejérvári Zoltán, Gadó Gábor, Hadady László, Ittzés Gergely, Keller 
András, Kemenes András, Szokolay Balázs, Várdai István stb., ill. a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának számos szólistája és a Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjai.  
 
Egyedi tartalmak – Kiemelkedő események, tematikus napok 
 

 2017. március 25. szombat – A Bartók Rádió napja 
12:00, 6-os stúdió – Családi koncert 
13:00, Márványterem – Az Angelica Leánykar énekel 
14:00, 6-os stúdió – Játssz ma a 6-Osban! – Zenés Vetélkedő 
15:30, Márványterem – Fiatal művészek pódiuma – Ifjú gordonka-szakos 
zeneakadémisták játszanak 
I. Bánkövi Bence, zong. km:: Sztankay Klára 
II. Tomasz Máté, zong.km: Kovalszki Mária 
III. Dolfin Balázs, zong. km: Szilasi Dávid 
17:00 Márványterem – Az Anima Musicae hangversenye – Zene és Tánc / Tánc a 
Zenében 
Művészeti vezető: G. Horváth László 
Közreműködő: Góbé zenekar 
18.00, 6-os stúdió – Klasszikus és jazz 
Babos Gyula: Makrokozmosz 
Közreműködők: Babos Gyula – gitár, Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola, Fekete-
Kovács Kornél – trombita, szárnykürt, Orbán György – bőgő, Czirják Csaba – dob 

 

 Brahms-maraton (Müpa január 22.) 
Évről évre a Müpa és a Fesztiválzenekar egyik legjobban várt és legnagyobb sikerű 
rendezvénye a Maraton, amelyet a Bartók Rádió egész nap élőben közvetít, és amely 
minden alkalommal egy kiemelkedő jelentőségű zeneszerző életművéből ad ízelítőt. A 
2017-es maraton főszereplője Johannes Brahms. A 19. századi zene e nagy összegzője a 
szimfonikus zenétől a versenyműveken át a vokális zenéig és a kamarazenéig, illetve a 
szólózongorára írt darabokig számos zsánerben alkotott jelentőset. 
10:35 – 22:00 Brahms-maraton  
19:00 – 20:00 A Pannon Filharmonikus Zenekar játszik 
Vezényel: Vass András 
Közreműködik: Várjon Dénes 
d-moll zongoraverseny 

 

 Lajtha László-díj (január 24.) 
A magyar kultúra napjának előestéjén stúdióhangverseny keretében történt a Lajtha 
Alapítvány és a Magyar Rádió Zrt. Lajtha-díjának kiosztása, melyen Dénes István 
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karmester és Katona Márta – a Bartók Csatornaigazgatóság szerkesztő-műsorvezetője – 
vehették át idén a díjakat, a MR Márványtermében rendezett ünnepi koncert szünetében. 
 

 ArTRIUM – kortárszenei sorozat (május 2. – június 1.) 
Ötödik alkalommal rendezte meg a rádió Márványtermében kortárszenei seregszemléjét a 
Bartók Rádió, ArTRIUM címmel. Az élő kapcsolások során hallható volt Hegedűs Endre 
zongoraestje, közreműködött Hegedűs Katalin zongorán. 
2017. május 3. szerda 19:30 MR 6-os stúdió 
ArTRIUM – a Bartók Rádió tavaszi kortárszenei sorozata V/1. rész 
Km. Bábel Klára – hárfa, Kovács Zalán – tuba, valamint Szepesi János – klarinét, Maros 
Ádám, Varga Zoltán Mihály – ütőhangszerek, Demenív Mihály – harmonika és a Magyar 
Rádió Énekkara, vez. Pad Zoltán 
Meskó Ilona: Immagini – ősbemutató 
Balogh Máté: Smith Trio – ősbemutató 
Ott Rezső: Floating differences ’14 – ősbemutató 
Kutrik Bence: Rituálé – ősbemutató 
Knuth Nystedt: Prayers of Kirkegaard – részletek 
Schönberg: Béke száll a földre 
Mohay Miklós: Stabat Mater – ősbemutató 
 

 Világjáró művészeink 
2017. május 9. kedd, 19:00, MR Márványterme 
Sümegi Eszter, Wiedemann Bernadett, Fokanov Anatolij és Pataki Bence énekel 
zong.km: Virág Emese 
Csajkovszkij-est 
dalok, duettek 
 

 ArTRIUM – a Bartók Rádió tavaszi kortárszenei sorozata V/2. rész 
2017. május 10. szerda, 19:30, MR 6-os stúdió 
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye 
Vez. Madaras Gergely 
Km. Fáklya Erzsébet – mezzoszoprán és a Magyar Rádió Gyermekkórusa szólistája 
Anders Hillborg: King Tide – magyarországi bemutató 
Dragony Tímea: Crann Bethadh – ősbemutató 
Madarász Iván: Qui venit – kantáta 
Alberto Posadas: Magma – magyarországi bemutató 
 

 Zenebeszéd 
2017. május 13. szombat 15:00, MR. Márványterem 
Liszt: Három tétel a Vándorévek Svájci kötetéből 
Előadja: Ránki Fülöp – zongora 
Műsorvezető: Kovács Sándor 
 

 Tóbiás matiné 
2017. május 14. vasárnap 11:00, MR 6-os stúdió 
„Sok húron pendülünk!” – Válogatás a vonósirodalom gyöngyszemeiből 
km: Solti György Zeneiskola Vonószenekara, vez: Bolla Milán 
Műsorvezető: Lukácsházi Győző 
 

 Temesi Mária énekművész estje pályájának 35 éves jubileumán  
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2017. május 16. kedd 19:00, MR Márványterme 
km: Szecsődi Ferenc – hegedű, Bizják Dóra és Benedekfi István – zongora 
Händel, Schubert, Schumann, Brahms, Puccini, Kodály dalok és áriák 
Tóth Péter: Magyar rapszódia – ősbemutató 
 

 ArTRIUM – a Bartók Rádió tavaszi kortárszenei sorozata V/3. rész  
2017. május 17. szerda 19.30, MR Márványterme 
A Solti Kamarazenekar hangversenye 
Vez. Kovács Zoltán 
Km. Demenív Mihály – harmonika, Szalai Andás – cimbalom 
Hollós Máté: Omaggio No.3. – immaginativo – ősbemutató 
Balassa Sándor: Cimbalomverseny 
Kovács Zoltán: Musica di maggio – ősbemutató 
Olsvay Endre: Syntagma – ősbemutató 
Naszidze: Szvit 
Likka Kotraja: if, even if 
 

 Klasszikus és jazz  
2017. május 19. péntek, 19:00, MR Márványterme 
Az Oláh Dezső trió és az Anima Musicae koncertje 
Műsorvezető: G. Horváth László 
Reflexiók Bartók Béla: Román népi táncok című művére 
 

 Tóbiás matiné „Üsd, vágd, nem apád!” – Kalandozás az ütőhangszerek világában 
2017. május 21. vasárnap, 11:00, MR Márványterme 
km: Talamba Ütőegyüttes, műsorvezető: Lukácsházi Győző 
 

 Kodály év 2017 
2017. május 23. kedd, 19:00, MR Márványterme 
A Kodály vonósnégyes játszik 
Mozart: D dúr „Hoffmeister” vonósnégyes K. 499. 
Kodály: II. vonósnégyes 
Kodály: Intermezzo 
Dvorak: Esz dúr vonósnégyes Op. 51. 
 

 ArTRIUM – a Bartók Rádió tavaszi kortárszenei sorozata V/4. rész  
2017. május 24. szerda, 19:30, MR Márványterem. 
Közreműködik: Kun Ágnes Anna – mezzoszoprán, Hegedűs Gönzcy Katalin, Félegyházi 
Károly – zongora, Kruppa Vonósnégyes és a Szent Efrém Férfikar. 
Sándor László: Dextera Dei fecit virtutem – ősbemutató 
Zombola Péter: III. vonósnégyes – ősbemutató 
Orbán György: Világi dallamok – a) Kódex-dallamok, b) Népdal és vidéke – ősbemutató 
Horváth Barnabás: Gyöngyszínű fák – dalciklus Polner Zoltán és Katona Judit verseire – 
ősbemutató 
Alberto Schiavo: Stabat Mater – ősbemutató 
 

 Családi koncertek a 6-os stúdióban  
2017. május 27. szombat 16:00  
Az I. In Medias Brass Nemzetközi Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny 
győzteseinek koncertje 
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 Szentpétervári éjszakák – Boda Balázs zongoraestje 
2017. május 30. kedd, 19:00. MR Márványterme 
Liszt: Oberman völgye 
Glinka-Balakirev: A csalogány 
Csajkovszkij: Dumka Op. 59. 
Lyapunov: Esti bölcsődal Op. 3. 
Lyapunov: f-moll szonáta Op. 27. 
 

 ArTRIUM – a Bartók Rádió tavaszi kortárszenei sorozata V/5. rész 
2017. május 31. szerda, 19:30, MR Márványterem 
Matuz István 70 
Km. a Marcato Ensemble, vez. Matuz Gergely 
Durkó Zsolt: Impromptus in F 
Fehér György Miklós: Bevezetés és változatok Kurtág György témáira 
Kocsár Miklós: Capricorn concerto 
Győrffy Gergely: Scherzo 
Nagy Ákos: Divje Babe – ősbemutató 
Bánkövi Gyula: Szivárvány árnyékban – ősbemutató 

 
Népzene  
A hétköznapokon (szeptemberig szombaton is) jelentkezik a műsor, amiben nem csak magyar 
autentikus népzene (Itthonról – heti kétszer, szeptember óta egyszer) hallható, hanem más népek 
zenéje (Távolról), a stílusokat ötvöző világzene (Újragombolva), a fiatal zenészek muzsikája (Fiatalok 
hangja) és Sebő Ferenc módszeresen feldolgozott tematikus összeállításai (Sebő) is. 
Jellegzetes témák:  

 Januárban az UNESCO által védett kulturális örökségek listájára vett Kodály-módszerről 
is szó esett. 

 A külföldi (amerikai, német és angol) kiadók szerkesztői hogyan mutatják be 
Magyarország népzenéjét a világnak? 

 Februárban válogatás a londoni Songlines magazin január-februári dupla számában 
szereplő autentikus népzenei albumokból.  

 Sebő Ferenc négyrészes sorozata a Kárpát-medence táncainak történetéről szólt. 

 Márciusban két jelentősen átalakult magyar zenekar, a Cimbaliband és a Tárkány Művek 
új lemezeiről hallgathattunk felvételeket.  

 A Népzene itthonról első áprilisi adásában „A népdal útja” című, Bartók zongoradarabjait és 
az ezekben feldolgozott népdalok sorát bemutató kiadványról volt szó. 

 Április 8-án befejeződött a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház zenekaráról szóló sorozat. 

 Május 18-án a Fölszállott a páva verseny 2014-es győztese, a Tokos Zenekar új lemezét 
mutatta be az adás. 

 A Népzene – Távolról májusi utolsó adásában hangzott el a svéd énekesnő, Anna Wikenius 
dala, amit Budapest ihletett. 

 A nyári napfordulóhoz közeledve a fényről szóló dalok csendültek fel az egyik júniusi 
adásban. 

 Júliusban a rendhagyó prímástalálkozó, a Méta népzenei tábor, az Egyszólam népzenei 
tábor, a Felsősófalvi néptánctábor, a gyimesi és kommandói tánctáborok adtak nyári 
tematikát. 

 Augusztusban a népzenei források alapján írt nemzeti himnuszokból Montenegrótól a 
Nyugat-Szaharáig hallhattunk összeállítást. 

 Szeptemberben elején a Szentendrén megrendezett 4. Kárpát-medencei Táncházzenész 
Találkozó hangulatával ismerkedhettünk az ott felcsendülő zenék segítségével, majd a 
Budavári Palotában zajló Budapest Borfesztivál fellépőinek muzsikája szólalt meg.  
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 Októberben érdekes keresztmetszet a magyar népdalok világából: az Elindultam szép 
hazámból c. népdalnak ugyanis sok változata létezik (még a románok is énekelték) – az 
erdélyi változatokat az Ökrös együttes rögzítette lemezre, így ezekből hallottunk 
válogatást. 

 Novemberben a szeparatizmus – egyes népek önálló államra törekvése – a téma az egyik 
adásban: az önálló állammal nem, de nemzettudattal, saját nyelvvel és zenével rendelkező 
népi (tamil, számi, baszk, katalán, skót, kurd) zenéből hallhattunk érdekes válogatást.  

Adáshossz: 30’ 
Adás: hétfőtől szombatig 12:05 
 
Cine-java  
Új műsor a Bartók Rádióban 2017 szeptemberétől, ami a filmzene világával foglalkozik. A félórás 
adásokba különféle tematikák szerint szerkesztik a tartalmat: lehet tehát a Cine-java témája egy 
filmes zeneszerző életútja és alkotásai, lehet egy-egy ikonikus film vagy filmzenei előadó 
lemezfelvételei, évfordulók stb. 
Jellegzetes témák: 

 Rögtön az első adás a százéves magyar filmgyár történetét elevenítette fel, ráadásul úgy, 
hogy a műsornak vendége volt Zákonyi S. Tamás filmgyári igazgató. A beszélgetés 
közben régi magyar filmslágereket lehetett hallgatni. 

 A Metropolis c. ős-sci-fi film (1927) zenéjével, valamint zeneszerzőjével, Gottfried 
Huppertz-cel ismertetett meg az összeállítás. 

 Októberben Ennio Morricone filmzenéivel és a maestro életművével ismerkedhetünk 
meg, annak apropóján, hogy a Papp László Sportarénában október 18-án Morricone 
koncert volt a mester vezényletével. 

 Régi magyar filmek dalai – két ikonikus színész, Mezei Mária és Jávor Pál előadásában. 

 Novemberben voltak hallhatók Bernard Herrmann filmzeneszerző művei, akinek nevéhez 
egész sor Alfred Hitchcock film zenéje fűződik.  

 Egy másik adás Ránki György, a filmzeneszerző életművét mutatta be (ebben az évben 
volt a művész születésének 110., halálának 25. évfordulója) 

Adáshossz: 30’ 
Adás: szombat 12:05 
 

Kossuth Rádió  
 
Rádiószínház  
A Rádiószínház összes műsora az anyanyelvi kultúra magas szintű ápolásához járul hozzá. A 
hangjátékok és felolvasások alkotói a legigényesebb klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi 
alkotások tolmácsolását vállalják magukra. 
Rejtő Jenő: A fekete kapitány – a szélesebb közönség által kevésbé ismert kisregényből üdítő, a 
hangjáték műfajában rejlő lehetőségeket jól kiaknázó, magas színvonalú rádiójáték született. A 
történet a fiatalabb és az idősebb hallgatók számára egyaránt érdekes lehet, mert fordulatokban, a 
félreértésekből adódó humoros helyzetekben és nyelvi leleményben egyaránt bővelkedik.  
Gergely Ágnes: Oklahoma ezüstje – a sorozat folytatásába ismert és kevésbé ismert alkotók portréi 
kerültek be. Különösen megható Hajnal Anna és Karig Sára portréja, de Szabó Magda és 
Szobotka Tibor életéről is kiderülnek kevésbé közismert fordulatok.  
A holló évszázada a Historium Kiadó novellapályázatára érkezett írásokból válogat. A novellák 
közös vonása, hogy a Hunyadiak korában játszódnak. Szórakoztató, történelmi színezetű 
hangjátéksorozat született a stílusukban is különböző írásokból.  
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Térey János: Átkelés Budapesten – a kortárs szerző balladaszerű, verses novelláiban jellegzetes 
budapesti helyszínek és alakok szerepelnek, egy „derűs kísértetváros” képeit idézve fel a 
hallgatóban. A mottókat az öt rész elején maga a szerző, Térey János olvassa fel.  
Lackfi János: Milyenek még a magyarok? – a tavalyi Milyenek a magyarok? című, a társadalmi valóságra 
erősen reflektáló sorozat folytatása. A szerző a magyarokkal kapcsolatos sztereotípiákat járja 
körül; humora ellenállhatatlan, igazságkereső attitűdje figyelemreméltó.  
 
Nemzeti ünnepek, megemlékezések 
Jeles, a nemzeti összetartozást erősítő ünnepünk a költőfejedelem, Arany János születésének 
bicentenáriuma. Az Arany János-emlékév kezdetéről a Bolond Istók című költeményből készült 
hangjáték bemutatójával emlékeztek a Rádiószínház műsorában. Ez az alkotás hiánypótló, nem 
tartozik Arany legismertebb művei közé, és mivel az első és a második ének megírása között több 
mint húsz esztendő telt el, nyomon követhető benne a költő látásmódjának, stílusának fejlődése, 
változása. 
 
A határon túli tematika megjelenése 
Bodor Johanna: Nem baj, majd megértem – a kolozsvári születésű táncművész-koreográfus önéletrajzi 
ihletésű művében őszinte hangon szólal meg a nyolcvanas évek Romániáját jellemző általános 
rettegés és kiszolgáltatottság. Már-már könyörtelen precizitással idézi fel a traumatikus emlékeket 
is, azért, hogy kiírva magából túlléphessen rajtuk.  
A Grendel Lajos felvidéki író Einstein harangjai című regényéből készült felolvasás a közelmúltat 
feldolgozó rádiójátékok sorába illeszkedik. A cselekmény elbeszélőjének „fő élménye” a 
rendszerváltás időszakára jellemző általános illúzióvesztés.  
 
Világirodalmi kitekintés 
Isaac Babel: Odesszai történetek – a novelláskötet alapján készült hangjáték a hagyományos zsidó 
közösség életének mindennapjaiba vezeti be a hallgatót a kommunista hatalomátvétel előtti 
Odesszában. A hangulatos, izgalmas gengsztertörténetekben sajátos humor csillan meg.  
Adáshossz: 26 perc és 56 perc  
Adás: hétfő-péntek 13:05 és 21.00; szombat-vasárnap 21:00 
 
Családi sáv  
A Kodály-évben a Bartók Rádió családi koncertsorozatában a zene valóban mindenkié volt. A 
nagy zenepedagógus szellemiségével áthatva a műsorkészítők sokoldalúan ragadják meg a zenei 
ismeretek közvetítését. Nemcsak a hallgatók, hanem a szereplők is komplett családokat szólítanak 
meg, valamennyi helyzetben közvetlen és játékos formában. A családi koncertsorozat esetében 
egy-egy magyarországi vagy határon túli zeneiskola növendékeivel ismerkedhet meg a hallgató. A 
zenés-beszélgetős műsorban a fiatal növendékek képzettségről, magabiztosságról, és a zene iránti 
elkötelezettségükről adnak tanúbizonyságot, példát mutatva ezzel a szintén ifjú hallgatóknak. A 
Tóbiás Matiné zenés vetélkedőjének törekvése a zenei műveltség elmélyítése. Küldetése az a 
kultúrmisszó, amely a zenei irányzatok széles tárházát ismerteti meg a hallgatókkal, bemutatkozási 
lehetőséget adva egy – egy zenei formációnak. A Kezdőhang rovat fiatal tehetségek számára nyújt 
bemutatkozási lehetőséget.  
A Tóbiás matinékon és a Családi koncerteken rendszeresen részt vesznek kerekesszékkel közlekedő és 
látássérült vendégek is; erre már a sorozatok szerkesztői, gyártásvezetői is felkészültek, és előre 
biztosított helyekkel, személyes támogatással segítik a fogyatékossággal élő vendégeket. 
 
Egyetemes és magyar kultúra tematika 

 Szegedi Szimfónikus Zenekar 

 Deja Vu Quartett 

 Weiner Leó Zeneiskola születésnapja 
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 Régi Kossuth-díjasok megszólaltatása 
 
Fiatal tehetségek  

 A Londonban élő Györfi Mihály zongorista 

 Danubia Talent 

 Szentpáli Roland tubaművész 

 Ruisz Léna barokk hegedűművész 

 Biatorbágyi Gitárfesztivál 

 Az első In Medias Brass nyertesei – Rézfúvósok  

 Kós Károly Általános Iskola Kórusa 
 
Határon túli tematika: 

 Kiemelkedő volt a gyermeknapi családi koncertsorozat Erdélyben a Veronkai zenekarral. 
Adás: vasárnap 10:30-12:00    
 
Súgólyuk  
Gazdag programkínálat aktuális kulturális, színházi, képzőművészeti, kultúrtörténeti, 
táncművészeti, építészeti, múzeumi hétvégi programokkal zenei aláfestéssel. A műsor a nyári 
időszakban hosszabb műsoridővel jelentkezik, így bőven tud nyári, elsősorban zenei fesztiválokra 
invitáló programajánlónak helyt adni. 
 
Színház, anyanyelvi kultúra megjelenítése  

 Arany 200 a PIM-ben 

 Múzeumok Éjszakája. A kert 

 Nyári tárlat Szegeden a Reök Galériában 

 Emlékhelyek napja. Kecskeméti Múzeum: A magyar kard 

 Aranykor 200 – az OSZK kiállítása 

 Világló részletek – Nádas Péter 

 Velencei Biennálé 

 A reformáció 500 éve a Nemzeti Múzeumban 

 Szent képek – az Esztergomi Keresztény Múzeum felhívása 

 Orosz István és Keresztes Dóra a Vigadóban 

 A Szent Bertalan templom kincstára – az év múzeuma Gyöngyösön 

 Erkel Ferenc Emlékház Gyulán – Himnusz  kiállítás 

 Medgyaszay István építész Veszprémben 

 Rejtő Jenő műveinek színpadra állítása a Nemzeti Színházban 

 Ibsen: Nóra – Katona József Színház 

 PIM 1956 – Erdélyi költősorsok ’56 után 

 1956-os rövidfilmek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 

 Lukács Andor: Így láttam című fotókiállítása a FUGÁ-ban  

 A 16. századi keresztény Európa, a reformáció 500 éve: a Luther Márton életéről készült 
animációs filmsorozat az Uránia Nemzeti Filmszínházban 

 Zsigmond Dezső Patakország című új dokumentum-játékfilmje  

 Szabó Magda emlékére – Piros Ildikó Abigél titkai című önálló estje 

 József és testvérei a budapesti Örkény Színházban 

 Költözik a Néprajzi Múzeum. Lábbelik kiállítás 

 Most feszt – monodráma fesztivál Tatabányán a Juhász Gyula Színházban 

 Iván Viripajev: Illuziók – a Székesfehérvári Színház bemutatója  

 Az Irodalom Éjszakája a Cseh Centrumban 

 Toldi bemutató a Pesti Színházban 
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 Sárközi Mátyás 80 éves 
Adás: szombat 10:00 
 
Déli Harangszó  
A Kossuth Rádió Déli krónika műsorát előzi meg a pár perces, mégis tartalmas ismereterjesztő 
műsor, amely nemzettudat erősítő szerepet is betölt. A műsor a történelmi Magyarország teljes 
területét érinti, nemcsak az anyaország, de az elcsatolt részek településeit és templomait is 
igyekszik bemutatni. 
 
Határon túli tematika 

 Pünkösdvasárnap; a nemzeti összetartozás napja, a trianoni békediktátum napja; Kassa, 
Munkács, Gyulafehérvár, Szabadka és Felsőőr.  

 Gyimesbükk – Kárpát-medence legkeletibb része, csángó település. Magyar nyelvhatár. A 
csíksomlyói ferencesek építették a templomot Nagyboldogasszony tiszteletére az 1700-as 
években. A lakosság kétharmada magyar. Pünkösdkor minden évben ünnepi szentmisét 
tartanak itt a zarándokoknak. 

 
Történelmi örökségünk 

 Tényő. 800 évvel ezelőtti az első írásos emléke. A pannonhalmi apátság birtoka volt. A 
török időkben elnéptelenedett, a bencések alapították újra a települést. Klasszicista 
kőtemploma harangját az I. világháborúban ágyúnak rekvirálták. 

 Budapesti Szent István Bazilika. Négy harangja közül hármat az I. világháborúban 
rekviráltak, majd a két világháború között felszentelt új harangját a németek a II. 
világháborúban zsákmányként elvitték. 1990-ben Szabó Géza plébános közbenjárására 
Passau környékén a németek az elvitt harang pótlására és a határnyitásért is hálából 
gyűjtést rendeztek. Később további négy harang érkezett még arról a környékről. Boldog 
Gizella sírja Passauban van, ahol tisztelete ma is élő. A Szent István harang az ország 
legnagyobb harangja. 1990. augusztus 20-án az első szabad Szent Jobb körmeneten szólalt 
meg először. 

 Sóly. Református templom, legrégebbi építménye egy római híd. A fogadalmi kápolnát 
Koppány feletti győzelme emlékére emeltette Szent István 997-ben. Festett kazettáit Kós 
Károly az Iparművészeti Múzeum számára vásárolta meg 1900-ban. A török hódoltság 
idején a falu népe reformátussá vált. 

 Kőbánya. Házait jórészt az itt bányászott kőből építették. Szent László tiszteletére 
építtették újjá a templomot Lechner Ödön tervei alapján, Zsolnay és Róth Miksa 
alkotásaival díszítve. 

Adás: naponta 11:55 
 
Vers napról napra  
A Belépő című műsor befejező része. Irodalomtörténészek néhány karakteres mondata hallható a 
versek előtt. A verseket többnyire előadóművészek adják elő, néhány kivételes esetben maga a 
szerző, zenei keretbe foglaltan. Nagy százalékban a közmédia archívumából származó versek 
hallhatók a sorozatban.  
Az anyanyelvi kultúra ápolása 

 Az Arany János-emlékév kapcsán minden hónapban elhangzottak a 200 éve született 
költőóriás versei. 

 Balla Zsófia, a határon túli magyar irodalom kortárs képviselője. 
Adás: hétfő-péntek 20:53; szombat-vasárnap 20:55 
 
Gondolat-jel  
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A műsor minden vasárnap délelőtt hallható. Számottevő közszolgálati tartalommal bíró magazin, 
amely figyelemreméltó történelmi, társadalmi és kulturális témákat érint. A közel egyórás műsor 
lehetőséget nyújt a kérdéskör alapos megvizsgálására.  
 
Az anyanyelvi és zenei kultúra ápolása, kulturális, művészeti, kultúrtörténeti témák 
megjelenése  

 Protestáns nagyjaink Európában – konferencia  

 Mentális gondok – interjú Dudás Erika pszichológussal  

 A Zene Akadémiája – interjú Víg Andreával, a Zeneművészeti Egyetem rektorával 

 200 éve született Tompa Mihály – kiállítás az OSZK-ban 

 Eszterházy Péter-konferencia a Szegedi Bölcsészkaron 

 Nyíregyházán gr. Mikó Imréről emlékezett meg a Magyar Történelmi Társulat  

 Árendás Péter táncház napi nagykoncertje a Hagyományok Házában  

 1945 -Török Ferenc új filmje 

 A Peet Project új lemeze (Ferencz Péter, Magán Olivér) 

 Lélek pendítők – olvasótáborok fiataloknak 

 Siflis Zoltán/Néző István: Kisvárdai történelmi mozaik – könyvbemutató  

 Mezei Mária – Tóth Auguszta előadása 

 Kubinyi Anna textilművész kiállítása a Vigadóban 

 Maria de Faykod: Jézus kínszenvedése a feltámadásig – fotókiállítás Pannonhalmán 

 Roheim Géza néprajzkutatóra emlékezve  

 Miben szenvednénk hiányt, ha nem lenne Arany Jánosunk? – Balázs Béla nyelvész 
értekezése  

 Arany nélkül – a három kötetes Arany Szótár  

 Miklós Péter egyháztörténész a Szent László-évről 

 Álom hava – Attiláról készült film 

 Hit, identitás és történelem – levéltárak konferenciája 

 Susan Abulhawa: Hajnal a tiltott kertben – regény egy palesztin család túlélési 
küzdelmeiről  

 A Biblia Múzeum bemutatása 

 Magyar Nemzeti Múzeum – keresztényüldözés – Kereszt-tűzben 

 Kendeffyek és a XX. század – Kendeffy Mária interjú 

 Jókai Anna utolsó könyve 
 
Kiemelt témák a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából 

 Bogár Ildikó: Nyolcszázezer – Elhallgatott történelem – interjúkötet 

 Egyházi elhurcoltak konferenciája Szegeden  

 Warum? – Friedrich Anna regénye  

 Élni muszáj – könyv a málenkij robotról, a Gupvi emlékév kapcsán 

Határon túli tematika megjelenése  
 A Csemadok életműdíja Böszörményi Istvánnak, a füleki gimnázium némettanárának.  

 Bárczi Zsófia, Angstel József orgonakészítő ükunokája; színházi előadás az ükapáról.  

 Erdélyi kastélyok – Bonchidai Bánffy kastély. Kiállítás a Budapesti Román Kulturális 
Intézetben. 

 Eszterházy János újratemetése. 
Adás: vasárnap 11:07 
 
Oxigén 
Környezetvédelmi, természetvédelmi és ismeretterjesztő magazinműsor, elsősorban hazai 
problémák felvetésével, de rövid kitekintéssel a világ aktuális környezeti problémáira. Hasznos 
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része a környezetvédelmi szabályok ismertetése és értelmezése, amely folyamatosan teret kap a 
műsorban.  
 
Környezetvédelem, tudomány, innováció  

 Hermann Ottó Intézet – Rózsakert felújítás. Rózsakonferencia 

 Növények napja. ELTE Biológiai Intézet 

 Méhek védelme 

 Denevérvédelem 

 Zöld rendezvények találkozója 

 Madarak és fák napja. Jókai kert. Az év fajai fesztivál. 

 Dobd be magad – visszaváltható alumínium doboz akció 

 Országos sas-számlálás – interjú Dr. Horváth Ádámmal, MME  

 Az év madara, a tengelic; az MME honlapján lehetett szavazni 

 Az év fája: a vadalma 

 Fenntarthatóság, ahogyan a multik látják 

 Kitüntetett zöld mérnökök 

 Állatmenhelyek 

 A globális felmelegedésről újra  

 A soproni botanikus kert bemutatása 

 Feszültség a Pilisben. Transzformátor állomás létesítése kontra civilek – Pilisszántó.  

 Riport az 1973-ban eltűnt Tatai forrásokról 

 Csepp a tengerben – a víz világnapja 

 Középiskolások az erdőről. Fedezd fel az örökséget – erdőismereti verseny 

 A napelemről az Energiaklub képviselőjével  

 Beszámoló az Európai tájegyezményről 

 Szemipalatyinszk – élet az atomkísérletek után 

 Éghajlatváltozás – prognózis 
Adás: vasárnap 14:32 
 
Szonda  
Hétvégén megjelenő tudományos magazinműsor. Minden alkalommal három aktuális, a 
tudományos életet érintő kérdést jár körül tudományos, orvosi, környezetvédelmi, történelmi, 
illetve ehhez kapcsolódó kultúrtörténeti és társadalomtudományi témákban. 
Tudomány, innováció 

 Obádovics J. Gyula matematikus – Életem, hiszek a végtelenben című könyve  

 Baktériumok – Falus András: a veszélyest és a nem veszélyest felismerő immunrendszer 

 Új hold felfedezése – Kis Csaba csillagász 

 Ki volt Mária Terézia?  

 A hepatitis veszélye és gyógyítása 

 Lendület kiválósági program – Sonkoly Balázs hálózatkutató 

 Űrcsillagászat magyar részvétellel 

 Kanadai kutatók eredményei a magzati alkohol-szindrómáról  

 DNS-mutáció a gyógyászatban – hol tart a rákgyógyítás kutatása? 

 Magyar kutatók eredményei a rákkutatásban 

 Az antiszociális viselkedésért felelős centrális amygdala 

 Machiavellizmus – a megtévesztés pszichológiája 

 Beteg emberi szervek pótlása, állati embrióba épített emberi sejt. Kiméra. 

 Matos Lajos emlékére: a 82 évesen elhunyt kardiológus a Madách Színház orvosa volt. 

 A D-vitamin fontossága 

 A játékfüggőség – Topál József agykutató 
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 Oláh György kémikus emlékére: a Nobel-díjas kémikus 89 éves korában hunyt el  

 Regulációs problémák a kisbabáknál. Baba-mama képzés a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen 

 Beszélgetés a Széchenyi-díjas Dóczi Tamás idegsebésszel  

 A szürkehályog gyógyítása 

 Parkinson betegek világnapja. Pápai Páriz Ferenc, a nagyenyedi egyetem tanára Pax corpovitz 
címmel írta meg az első magyar nyelvű orvosi könyvet; ebben 120 évvel Parkinson előtt 
megírta a kór ismérveit. 

 Memo – Tasnádi István filmje a hiperamnéziáról, főszereplők: Haumann Péter, Lengyel 
Tamás, Molnár Áron 

 Kiberbűnözés 

 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer: Natér – dr. Pálvölgyi Tamás 

 Bóner Nikolett – a véralvadás és egy örökletes betegség kutatása 
Adás: vasárnap 14:06 
 
Belépő  
Minden hétköznap este jelentkező kulturális magazinműsor a Kossuth Rádióban, amely 
aktualitásával a programajánló és a kulturális híradó műfaji kritériumainak egyaránt eleget tesz. 
Jellegzetes témák:  

 Darvas Ferenc zeneszerző a müncheni Cinefest nemzetközi filmfesztiválon elnyerte a 
legjobb filmzenéért járó díjat, az Utazás apánkkal c. film zenéjéért. 

 Olvass Szabó Magdát, készíts szelfit! Iskolásoknak szóló pályázat, amit Szabó Magda 
születésének 100., halálának 10. évfordulójára hirdettek. 

 Februárban 102 éves magyar filmet hozott haza a Filmarchívum (A Munkászubbony c. 
filmet Bródy István rendezte 1915-ben, főszereplője Hegedűs Gyula.) 

 Arany Medve-díjas a Testről és lélekről c. film (Vendég: Enyedi Ildikó rendező) 

 Deák Kristóf Mindenki c. filmje Oscar-díjat kapott a legjobb élőszereplős rövidfilm 
kategóriában; Hollywoodból telefonon jelentkezett a film producere, Udvardi Anna 

 200 éve született Arany János költő – márciusi megjelenések: Arany János költészete 
címmel látható a nagyváradi Szigligeti színház előadása Nagyszalontán; az Arany-emlékév 
megnyitója a Petőfi Irodalmi Múzeumban; balladamondó verseny Nagykőrösön stb. 

 Interjú a világhírű francia énekesnővel, Mireille Mathieu-vel. 

 Áprilisban Hungarikum lett a Kodály-módszer. 

 A Tompa Mihály emlékév megnyitója Sárospatakon. 

 A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére Dinnyés József megjelentette Huszár Gál 
„Keresztyéni gyülekezetben való Isteni dicséretek” c. énekeskönyvét írott és hangzó 
változatban, kottákkal, cd-vel. 

 A beatkorszak kultikus filmjei a Cseh Tamás Program filmklubjában. 

 50 éves a szentendrei skanzen – 50 személyes történet és tárgy a kiállításon  

 Zsigmond Vilmos filmfesztivál Szegeden. 

 A miskolci Hermann Ottó Múzeum megnyerte az Amerikából indult Museum Dance Off 
versenyt saját táncos videoklipjével, amit a múzeumban forgattak  

 Cannes-ban idén újra ott lesz Fábri Zoltán 1955-ös Körhintája  

 A reformáció jegyében – a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál 

 Elhunyt Jókai Anna, Kossuth-nagydíjas író, a nemzet művésze 

 110 éves a Pál utcai fiúk – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban nyílt kiállítás 

 Elton John musical Fertőrákoson – az Aidát mutatták be június 15-én a 
barlangszínházban 

 Bartók Plusz Operafesztivál Miskolcon 

 Határon túli Színházak seregszemléje Kisvárdán 
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 A fény útja – Zsolnay fényfesztivál Pécsett 

 Július: Az Aranykor trónusán – ebben az évben III. Béla királyt idézi meg a Koronázási 
Szertartásjáték Székesfehérváron 

 A reformáció 500. évfordulóján a debreceni drámapályázat nyertese a Menekülők. 

 A milicista halálától a kínai gyerek katonáig – Robert Capa képeiből nyílt tárlat a 
fővárosban 

 Augusztus: a Magyar Írószövetség „Arany 200” címmel vers- és novellaíró pályázatot 
hirdetett fiataloknak 

 Lackfi János költő-író és Fabriciusz Anna fotóművész közös kiállítása Cselgáncs képpel-
szóval címmel. 

 Török Ferenc 1945 című filmje a 37. San Francisco Zsidó Filmfesztivál közönségdíját is 
elnyerte 

 A Seuso kincsek augusztus végéig láthatóak az Országházban – helyszíni interjú 

 Koltai Lajos emlékezik az elhunyt Makk Károly filmrendezőre 

 Szeptember: a Nemzeti a diákokért – ingyenes előadásokat hirdet a színház gyerekeknek, 
fiataloknak 

 Szakralitás és művészet: az országos Ars Sacra Fesztivál pécsi programjairól 

 Nemzetközi hegedűverseny a Zeneakadémián – Bartók Világverseny és Fesztivál 

 Idén százéves a magyar filmgyár: interjú Jiri Menzel, Oscar-díjas rendezővel és a Filmalap 
vezérigazgatójával 

 Októberben: erdélyi fejedelmeink mesés kincsei a nyíregyházi Jósa András Múzeumban 

 Második Budavári Bach-fesztivál a Budavári Evangélikus templom nemrégiben felavatott 
barokk orgonájával 

 ”Solus Christus – Egyedül Krisztus” – csoportos művészeti kiállítás a Duna palotában a 
reformáció tiszteletére 

 Aurora Borealis – Északi fény. A mozikban Mészáros Márta új filmje 

 Novemberben: Ella Fitzgerald idén lenne 100 éves – az ő tiszteletére jelentetett meg 
albumot és koncertezik is a Bágyi Balázs New Quartett 

 Kocsis Zoltán – Emlékmozaikok – ezzel a címmel jelent meg a zongoraművészről 
halálának első évfordulóján Juhász Előd könyve 

 Fölszállott a páva – elindult a közmédia sikersorozata, a népzenei és néptánc tehetségkutató 
verseny 

Adás: hétköznap 20:11 
 
Esti séta  
Minden hétvégi estén jelentkezik ez a „kulturális sétát” bemutató műsor a Kossuthon, amely a 
séta könnyedségével kalauzolja hallgatóit a legérdekesebb helyszínekre, kulturális világokba. A 
műsor ki nem mondott definíciója szerint a „séta” megvalósulhat egy kiállítás terében szó szerint, 
de átvitt értelemben egy alkotó személyiség életútján is képzeletben, vagy éppen egy kulturális 
jelenség (előadás, esemény, alkotóközösség stb.) bemutatásával is.  
Jellegzetes témák: 

 Január: a Petőfi Irodalmi Múzeum „Erdélyi alkotók és 1956” c. kiállítása. 

 Február: Arany János születésének bicentenáriuma – riport Nagyszalontán 

 Március: séta a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, aminek újra magyar vezetője van.  

 Április: Magyar Irodalom Rajongói Klub nyílt Katowice-ben, a Felix Netz Lengyel-
Magyar Irodalmi Szalonban. 

 Május: a Sajátszínház.org kezdeményezés fejleményei. 

 Július: a Budapesti Történeti Múzeum „Kincsek a város alatt” c. kiállítása a Budai Várban 
– az elmúlt 10 évben feltárt régészeti emlékek 

 Augusztus: a 6. nemzetközi FISZ tábor Visegrádon (Fiatal Írók Szövetsége) 
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 Szeptember: az olasz-magyar művészeti kapcsolatokról és az Olaszországban található 
magyar akadémiáról.  

 Október: a Reformáció 500. rendezvénysorozatába illik a Duna Palota Solus Christus 
(Egyedül Krisztus) c. tárlata. 
Szent László király emlékév: a magyar középkor kutatóinak rendezvényei közé tartozik a 
nemrég lezajlott „Szent László városa – Nagyvárad a közép- és kora újkorban” c. 
Konferencia. 

Adás: szombat-vasárnap 22:30 

Megújuló értékeink  
Hétről hétre a múlt értékeit és azok jelenét mutatja be a műsor a Kossuth Rádióban: 25 percben 
foglalkozik történelmi eseményekkel, jelenben is tovább élő hagyományokkal, kulturális vagy 
technikai értékekkel. A szerkesztő-műsorvezető a legtöbb műsorban Kiss Péter Ernő, őt időnként 
Bicsák Eszter, Gergácz Anikó és Pusztai Balázs váltják a riporteri szerepkörben. 
Jellegzetes témák: 

 Január: a Nemzeti Kastélyprogram és Várprogram (látogatás a majki kamalduli 
remeteségbe, az egri várba és a nádasdladányi Nádasdy kastélyba) 

 Február: idén 50 éves a Szentendrei Szabadtéri Múzeum; a Skanzen története: séta a 
nyirádi vízimalomban, a dusnoki szélmalomban, a mosó-szappanfőző házban. 

 Március: 1956 lázadó jelenléte a művészetben címmel konferencia a szigligeti 
alkotóházban 

 Április: kevéssé ismert adatok hangzottak el Damjanich János tábornokról; egy másik 
adásban szokatlan beállításban beszéltek Dobó Istvánról, az 1552 évi egri várostrom 
hőséről, a középkori hadúrról. 

 „Igeidők – a reformáció 500 éve” címmel nyílt meg a Nemzeti Múzeum kiállítása. 

 Július: a magyar parlament épületének történetéről, helyszíneiről, történeteiről, 
látogatóközpontjáról hangzott el helyszíni riport.  

 Szent László trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából a 
király életútjáról, hőstetteiről, valamint a fejereklyéről. 

 Szeptember: a várpalotai Trianon Múzeum olyan szemtanúkat keres, akik emlékeznek az 
I. és II. bécsi döntések alapján visszavett területeken megtörtént magyar bevonulásokra. 

 Október: emlékezési technikák 1956 magyar forradalmára. Történészek és szemtanúk 
idézik fel emlékeiket, az eseményeket és a szimbólumokat. 

 November: a reformáció 500. évfordulóján bemutatott színdarab Debrecenben, a 
Csokonai Színházban; Győri L. János irodalomtörténész és Győri Katalin író: Menekülők. 

Adáshossz: 25’ 
Adás: szerda 15:10 

Irodalmi újság  
A nagy múltú műsor a hazai irodalmi élet aktualitásaival, könyv megjelenéseivel, kiemelkedő 
eseményeivel, a szerzők és műveik bemutatásával foglalkozik a Kossuth Rádióban.  
Jellegzetes témák: 

 Január: 100 költeménnyel bővült Nemes Nagy Ágnes feltárt életműve. 

 Február: szakmai konferencia az ősszel elhunyt Csoóri Sándor életművéről. 

 Március: „Arany János 200”: interjú Kalla Zsuzsával, kiállítás-rendezővel és Csorba 
Csillával, az Arany-emlékév kurátorával; elkészült Arany János költői szótára. 

 Április: a költészet napja kapcsán Az év versei antológia 2017-es kiadásáról, a 
Versmaratonról, valamint „József Attila és a mai fiatalok” videopályázatáról  

 Orhan Pamuk, Nobel-díjas török író volt a Könyvfesztivál díszvendége; interjú az íróval 

 Június: Gérecz Attila ’56-os forradalmár-költő összes műveinek kritikai kiadásáról. 

 A június elején elhunyt Jókai Annára emlékeztek a Petőfi Irodalmi Múzeumban.  
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 Július: „Szorítom élő neszeit e világnak” – kamarakiállítás Szabó Magda színházáról. 

 Augusztus: A kortárs finn költészetről Jávorszky Béla költő, az idei Tóth Árpád-díj 
tulajdonosa. 

 Szeptember: a magyar dráma napja alkalmából interjú Hay János íróval (a Halott ember c. 
műve kapta az évad legjobb magyar drámája díjat), majd a Szép Ernő-díjat kapott Visky 
András íróval. 

 Október: Adan Kovacsics kapta a Balassi műfordítói nagydíjat, az irodalmi Nobel-díjat 
pedig Kazuo Ishiguro japán író. Továbbá: kihirdették az Arany János pályázat 
eredményeit. 

 November: az idei Margó-díjas Szöllősi Mátyás íróval készült interjú. 
Adás: vasárnap 20:06 

Tetten ért szavak – novembertől új címmel: Édes anyanyelvünk 
Balázs Géza nyelvészprofesszor a közmédia egyik legrégebbi műsorában, a nyelvművelő 
magazinban jelentkezik minden hétköznap izgalmas nyelvi újdonságokkal, érdekességekkel. 
Beszél a nyelvi, jelentésbeli változásokról, vadhajtásokról, tévesen használt, vagy épp átalakuló, 
formálódó köz-, netes és irodalmi nyelvi jelenségekről. Élénk kapcsolatot tart a hallgatókkal, így 
gazdagon idéz szinte minden műsorban a hallgatói levelekből, privát gyűjtésekből. A műsor 
megemlékezik azokról az évfordulókról, amelyek a magyar nyelvben különlegeset alkotó íróink, 
költőink életéhez kötődnek, gazdagon idéz életművükből, ezzel is szép példát mutatva a 
változatos, igényes nyelvi megnyilvánulásokra szóban és írásban egyaránt. Hasznos, szellemes és 
gyakorlati tanácsokban gazdag a sorozat a retorika és a jogi nyelv terén is.  
Néhány jellemző téma:  

 A szerkesztő jártában-keltében hallott furcsa mondatai a rímbe szedett egészségvédő 
orvosi utasítástól a József Attila tanulmányban olvasott különleges megfogalmazásig. 

 Szezon és fazon – összekevert, hasonló hangzású szavak. 

 Közbeékelések helytelensége, túlzott körülményeskedés – tipikus hibák a közbeszédből és 
a lapokból vett példákkal. 

 Egy diákmunkás internetes naplója – bölcsész a pénztársoron. Szellemes bejegyzések, 
színes közbevetések, nyelvészeti magyarázatok.  

 Az év szavai – Magyarország. A Nyelvi Szolgáltató Irodától. 

 Birtokos szerkezetek – hibás egyeztetések. Több birtokos egy-egy birtokkal és társai 
problematikus megfogalmazása. 

 Retorikai kerekasztal: Septem artes liberales – Hogyan taníthat gondolkodni és beszélni a 
retorika az iskolában? Jó érvelések, ellentétes, vagy épp egyetértő megfogalmazások; 
retorika a tanárképzésben, a bölcsészkaron, a kommunikáció szakon, és a 
közgazdaságtudományi oktatásban – hol mi lehet a retorika szerepe, haszna? Mik a 
korreferátumok szabályai? Hogyan szólhatunk hozzá figyelemfelkeltően egy 
prezentációhoz, előadáshoz? Mi a szónoklástan 3 legfontosabb szempontja? A vita 
jellemzői, szabályai. Köszöntő – érdekes példák, hasznos párbeszédek. 

 Közösségi közlekedéseken elhangzó felhívás és annak elemzése. 132 karakter helyett 100.  
5 hiba 3 mondatban. 

 Háy János novellafüzére a nyelvész szemével – tipikus mesei szöveg és a netes szöveg 
vegyítése mint izgalmas nyelvi eszköz a paradoxonra, meghökkentésre, humorra. 

 Gügyögő beszéd terjedése, gazdag válogatás szóbeli és netes vadhajtásokból. 

 Tautológia – szóhalmozás, ellentmondó jelzők okozta zavaros mondatok. 

 Brit tudósok… típusú nyelvi tréfák sok példával, jól kiválasztott idézetekkel. 

 Stílus, beszédmód, bizalom az orvos-beteg viszony alapvetése Teccikelés, T/1-es ragozás, 
távolságtartás, atyáskodás… egy felmérés adatai alapján. 

 Felesleges szakszavak a hírműsorokban – „operatív törzs, biztonságtudat, kora 
gyermekkori intervenció”… elhatalmasodó rosszul használt kifejezések. 
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 Jogi esetek – nyelvi atrocitások a bírósági tárgyalóban – érdekes esetek, szórakoztató 
példák a kizökkentésre, ellenvéleményre.  

 Arany János a szólásokban 

 Rosszul használt szavak – téves angol átvételek, magyar specialitások.  

 Muskátli zene – különleges kifejezések a Délvidékről. Érdekes eszmefuttatás a nyelv 
nemzetmegtartó szerepéről.  

 75 éve halt meg Móricz Zsigmond író, akinek nyelvművelő gondolatai kevéssé ismertek.  

 A kolozsvári helységnév-tábla megszületésének körülményei és reakciói – egy helyi 
egyetemista gyűjtése alapján. 

 Egyszerűsödő nyelvhasználat a nemzetközi jogban – joghézagok és különbségek a 
különböző fordításokban.  

 Szabó Magda a magyar nyelvről a Debreceni vallomásokból.  

 Netes nyelvhelyességi oldalak. 
Adáshossz: 5’ 
Adás hétköznap 19.25-19.30 Kossuth Rádió 
  
A Tudomány hangjai 
A Kossuth Rádió hétvégenként jelentkező tudományos magazinja egy-egy izgalmas, nagy 
közérdeklődésre számot tartó témát mutat be többféle véleménnyel, sok illusztrációval, érdekes 
beszélgetésekkel. A műsor igyekszik a témán túl a terület kutatóit, érdekes gondolkodóit, 
felfedezőit is bemutatni.  
Néhány jellemző téma:  

 Kutyás kutatások az ELTE Etológia Tanszékén 

 Szeretetnyelv – Gary Chapman újszerű párterápiás módszere  

 Zsaroló vírusok 

 Házasság hete   

 A rendszerváltás családtörténetei 

 Az internetfüggőség testi tünetei 

 A kapszaicin és a fájdalomkutatás 

 Hogyan lehet szépirodalommal természettudományos ismereteket nyújtani? 

 A Naprendszer születése 

 A klímaváltozás és a vonuló madarak 

 Diszlexia, diszgráfia, tanulási nehézségek 

 Samu Vértesszőlősről 

 Faápolás mint új tudományág 

 MTA Lendület Program 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat 14:32-14:58 Kossuth Rádió 
 
Tér-idő 
A Kossuth Rádió nagy hagyományú, minden hétköznap jelentkező tudományos magazinja 
közérthetően, színesen ismerteti a legújabb kutatási eredményeket, a hazai és külföldi tudományos 
újdonságokat. Átfogóan, az összefüggéseket feltárva igyekszik minél szélesebb palettán 
megmutatni a tudományos világ friss eredményeit. Kiemelten foglalkozik a hazai tudományos 
műhelyek, intézetek törekvéseivel, eredményeivel és nagy hangsúlyt fektet a fiatal tudósok 
bemutatására is. A természettudomány, orvoslás, társadalom és bölcsészettudományok mellett a 
művészettörténet, a technika és számítástechnika területeit is figyelemmel kíséri.  
Néhány jellemző téma:  

 Az év élőlényei  

 A madarak hidegtúlélési praktikái  

 A klímaváltozás környezetformáló jelei Magyarországon és a világban 
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 Pszichikai feltételek és a kreativitás korlátai 

 A dajkasejtek szerepe a gyógyításban 

 A Parkinson-kór újabb kezelési útjai 

 Új irányok a hazai agykutatásban – memóriafejlesztés, szabálykövetés, kétfázisú memória 
az agykutatásban 

 DNS javító mechanizmus az emberi szervezetben 

 Az élet létrejötte – új irányok az evolúciós kutatásokban 

 A Kádár-rendszer kémei és kémelhárítói 

 A Kádár-kori bíróságok működése 

 Amerika történelemformáló elnökei 

 Szennyezett élelmiszerek 

 Élelmiszertermelés a városokban 

 Az „erdélytudat” kialakulása 

 Pécsváradi szociális háló fiataloknak – Változó ház, Bulisegély, Tükörkép alapítvány 

 Játék – öröm és függőség 

 Intelligens eszközök, okos otthonok 

 Számítógépek beszédre tanítása 

 Tévhitek a magyar mezőgazdaságban 

 Radar és magnetométer a régészetben 

 Magyar kutatók a lakható bolygók keresésének nemzetközi programjában 

 Doberdo – hadszíntér-kutatókkal 

 Budapesti közlekedésfejlesztési koncepciók 

 Élet új szívvel 

 Arcvakság 

 Őssejtbeültetés idős kutyáknál 

 Voyager Űrkutatási program 

 Villányi „dínólelet” 

 Rövid élelmiszerláncok, a helyben termelt élelem jelentősége 

 60 éves az űrkutatás 
Adáshossz: 24’ 
Adás: hétköznap 14:34-14:58 Kossuth Rádió 
 
Regényes történelem 
Korszakokon átívelő történelmi oknyomozó riportműsor, amely történelmünk izgalmas, 
közismert, vagy épp kevéssé ismert tényeit, személyiségeit, jelenségeit, összefüggéseit kutatja. A 
műsor nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a diákoknak is kínáljon érdekes, izgalmas témákat, 
amelyek az iskolai tananyag hasznos kiegészítői lehetnek.  
Néhány jellemző téma:  

 Imre király és András herceg konfliktusa 

 Történetek a régi Balatonról 

 Dági harang, Esztergom középkori emlékei 

 A magyar pénzverés kezdetei 

 Képrejtvény a ferencesek padlásáról 

 Bizarr halálesetek a történelemből 

 Az első Zeppelin feltűnése Budapest fölött 

 István főherceg történelemformáló szerepe 

 Bódi Magdolna Mária, a vértanú 

 Apor püspök utolsó napjai 

 János vajda regényes története, az önfeláldozás legendás történetei a középkorban   

 Amrita Sérgil kalandos élete 
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 Váncza József gyógyszerész találmánya, a sütőpor 

 Apafi Mihály cselekedetei és történelmi jelentősége 

 Ragadványnevek a történelemben: itthon és Európában 

 Költő királyné – Sissi 

 Kálmán király és csalfa feleségének története 

 István főherceg magyarországi munkálkodása 

 Balerinából hercegné, Otrubai Eszterházy Melinda története 

 Fürdők – kéjtanya vagy ókori wellnesközpont? 

 Csákberényi csata utáni tömegsírok a Kopasz dombokon 

 Hogyan lett Henrik magyar királyfiból portugál uralkodó? 

 Prágai János, a Szabad Kuba hőse 
Adáshossz: 25’ 
Adás: péntek 15:10-15:35 Kossuth Rádió 
 
Szabadság népe 
A közelmúlt eseményeit veszi górcső alá a Kossuth Rádió a forradalom 60. évfordulóján indult 
műsora. Számba veszi az ’56-os eseményekhez vezető történelmi folyamatokat, mesél az egykori 
eseményekről és azok következményeiről is. Bemutatja a korszak ismert szereplőit és portrét 
rajzol a harcok áldozatairól, mártírjairól is. Felkutatja a történések átélőit, így első kézből, 
hitelesen mutatja be az egykor történteket, dokumentumok, hangfelvételek és történészek, 
kutatók segítségével segít eligazodni az utódoknak az egykori események és összefüggések között.  
Néhány jellemző téma:  

 Kádár kontra Rákosi 

 Bibó István élettörténete, történelmi jelentősége 

 Párthadsereg helyett a munkásőrség, mint a bosszú eszköze 

 1957. május elseje – a forradalom utáni első ünnep furcsaságai 

 A kádári megtorlószervezetek moszkvai és budapesti irányítása 

 PR stratéga Rákosi kommunikációjáról 

 Kádár János, mint első számú vezető – erőszakos rendcsinálás, jogi és jogon kívüli 
megtorlás. Kádár népszerűsége – okok és következmények. 

 Megtorlás vidéken, razziák az ellenforradalmi családoknál – Mátészalka, Hajdúnánás, 
Debrecen, Kiskunmajsa 

 A KISZ mint az ifjúságot tömörítő szerkezet 

 Hogyan szilárdítható meg a szocializmus? – propagandagépezet, tisztogatás, 
kollektivizálás 

 Anti 12 pont, lódenkabát svájci sapkával, pufajka kendővel – külső jelek, viseletek és a 
hovatartozás 

 Kéthly Anna története 

 Élet és Irodalom – Kommunista írók. Forradalom és ellenforradalom – Bölöni György   

 Márciusban újrakezdjük – 1957. március 15. készültsége 

 A Szabad Európa Rádió története 

 Filmhíradók – a mozgóképes propaganda népszerű eszközei  

 Kínzások és büntetések ’57-ben 

 Életmentés a Sziklakórházban egy túlélő személyes tapasztalataival.  

 Új ’56-os archív központ a neten 

 1957: gazdasági kényszerintézkedések, tervgazdálkodás, reformok, összeomlás 

 Sznagov – az ígéret földje 

 Koncepciós per – Nagy Imre vérbírója, Vida Ferenc 

 Elhallgatott problémák – bűnözés a szocializmusban 

 Gulyáskommunizus, a szocializmus megtévesztő jóléti intézkedései 
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 ENSZ határozat az orosz megszállás ellen 

 Keleti ideológia nyugati élvezettel 

 Erőszakos orosz katonák és áldozataik 

 Kommunista nőideál 

 Oktatófilmek ügynököknek 

 Erőszakos iparosítás 

 Egyházi iskolák megszüntetése 

 Besúgók a teológiai iskolákban 

 A Szovjetúnió és a hét csatlós 

 KGST, Varsói Szerződés 

 Átírt történelemkönyvek 

 A Ganz gyár története 

 1956 az oktatásban 
Adáshossz: 25’  
Adás: csütörtök 15:10-15:35 Kossuth Rádió 
 
Hajnali 
A Hagyományok Háza és a Kossuth Rádió együttműködésében készülő műsor egyik nagy erénye, 
hogy az Utolsó Óra gyűjtés értékes felvételeiből ad átfogó válogatást, kiegészítve azt a gazdag 
örökséget felhasználó, továbbörökítő, éltető mai muzsikusok izgalmas felvételeivel. A műsor 
szerkesztői maguk is aktív kutatók, muzsikusok, így értékes, értő magyarázatokkal, ajánlókkal 
kínálják ezeket a rendkívüli felvételeket a hallgatóknak. A műsor változatosan szól zenészekről, 
tájegységekről, néprajzkutatókról, jeles eseményekről, hagyományokról. 
Néhány jellemző téma:  

 Palócföld zenéje 

 Válogatás Lajtha László néprajzkutató felvételeiből  

 Remete Szent Antalhoz tartozó hagyományok a néprajzban és a népzenében 

 Erdélyi, mezőségi zenészdinasztiák zenéi 

 Kalotaszeg tárgyalkotó néphagyományai és a hozzájuk kötődő muzsikák 

 Udvarhelyszék zenéje 

 A felvidéki Ágh Tibor néprajzkutató munkássága és vidékének zenéi 

 Kós Károly kedvenc muzsikái 

 A juhait kereső juhász története az erdélyi zenékben  

 Hangszeres programzene Bartók szerzeményeiben 

 Sándor, József, Benedek – a meleget hozó szentek legendája és a hozzájuk kapcsolódó 
zenék 

 A 70 éves Sebő Ferenc munkássága 

 Szent László király legendája és zenéi 

 A huszárság története és ennek megjelenése a népzenében 

 Járdányi Pál népzenekutató munkássága és gyűjtése 

 Falusi zenészdinasztiák: Kodobák Magyarpalatkáról 

 Korniss Péter fotós néprajzi gyűjtései 

 Fehér László balladájának kialakulása és variációi 

 Kövi Pál Erdélyi lakomája és az emlegetett tájak muzsikája az Utolsó Óra gyűjtésből 
Adáshossz: 27’ 
Adás: mindennap 4:03-4:30 Kossuth Rádió  
 
Népzene határok nélkül  
A Kossuth Rádió hétvégi népzenei magazinját szerkesztő Éri Péter a magyar népzene egyik 
emblematikus és meghatározó alakja, aki műsorában értő módon mutatja be a népzene, 
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népzenészek világának színes, érdekes, aktuális történéseit. Érdekesen és nagy hozzáértéssel 
ajánlja kollégái felvételei közül a legérdekesebbeket, legkülönlegesebbeket. Szól az épp aktuális 
eseményekről, sikerekről, válogat az újdonságokból, hírt ad népzenei életünk külföldi 
elismeréseiről, megjelenéseiről.  
Néhány jellemző téma:  

 Matyóföldi zenék a Dobroda Zenekar lemezén; Hegedűs Zoltán és a Hegedűs Együttes a 
Kodály díjuk apropóján főszereplői a műsornak 

 Berecz András gyergyóremetei gyűjtéséből érkezett haza 

 A Besodrom Együttes a Kobuci Kertben – balkáni fúvós cigányzene, magyar népzene és 
arab, perzsa muzsika ötvözése, valamint annak fogadtatása a világban 

 A Tokos kolozsvári zenekar első lemezének bemutatása 

 A Mérai Cifra Együttes – a Fölszállott a páva különdíjas együttese   

 Összefogás hagyományőrző mestereinkért mozgalom 

 Both Miklós mesél a gyűjtőútjairól: Erdélyről, Kínáról, Ukrajnáról. 

 Juhász Zoltán furulyás, friss Magyar Örökség Díjas népzenész 

 Betyárdalok és rockzene – színházban Ferenczi György és a rackák és Szomjas György 
darabja 

 Macedón dudások a Dudafesztiválon. Érdekes zenei kirándulás egy különleges hangzású, 
gazdag zenei világba 

 Pont Fesztivál a Várkert Bazárban – türk népi hagyományok Budapesten 

 Nemzetközi Folkünnep a Fonóban. Gazdag, érdekes programajánló a magyar népzene 
ötnapos ünnepéhez 

 Női vonások – különleges nőnapi koncert a Fonóban női népzenészek közreműködésével 

 20 éves a Fonó Zenekar 

 Horsa István felvidéki hegedűs és a komáromi Ördöngős Tanoda 

 Túl a vízen – lemez a gyergyói medence muzsikájából 

 Dűlő Zenekar – Salgótarjánból a nagyvilág színpadaira 

 Clode Flasere tekerőlantos magyarországi élményei és tanítványai 

 Virágvölgyi Márta népzenész prímásokat bemutató sorozata 

 Vajala új lemeze Erdélyből helyszíni felvételekből és az Utolsó Óra gyűjtéséből 
Adáshossz: 25’ 
Adás: szombat 20:05-20:30 Kossuth Rádió 
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2.4. KÖZÉLETI ÉS DOKUMENTUM FŐSZERKESZTŐSÉG 
 

Közélet. Dokumentum. Két terület, amely felöleli a társadalom széles rétegeihez szóló, változatos 
tartalmú műsorokat. 

A közszolgálati televízió és rádió, azon belül a közéleti műsorok teret biztosítanak a 
nyilvánosságnak. Az információknak nemcsak elérhetőknek, hozzáférhetőknek, hanem 
megismerhetőknek is kell lenniük a nagyközönség számára. Ennek a követelménynek tesz eleget 
az a tág spektrumú műsorkínálat, amely a társadalom legszélesebb rétegeit szolgálja ki a közéleti 
események, történések terén.  

A televíziós struktúrában kiemelt jelentőségű a Duna TV-n az önálló brand, a Család-barát című 
műsor. Ehhez hasonló profilú produkció az egész médiapiacon nem található. Tartalmában 
aktuális, közérdekű témákat dolgoz fel a gyermekek, családok védelmében. A fogyatékkal élők 
számára elfogadó és elfogadtató szándékkal ismertet jó és követendő példákat. A hét minden 
napján jelentkezik (ősztől vasárnap kivételével), és ismétléseit is követhetik a nézők. 

Ugyanígy a dokumentumműsorok is a társadalmi tájékoztatás ügyét, az emlékezés, a 
hagyományőrzés kultúráját szolgálják, egyúttal fontos kordokumentumok. A Gasztroangyal, a 
Duna Televízióban hetenként jelentkező sorozat nem csupán a magyar vidék gasztrokultúráját, de 
szinte az egész régió néprajzát dokumentálja. Ősztől az On The Spot című dokumentum-sorozat 
10 epizóddal jelentkezett. A Kossuth Rádió XX. századi történelem címet viselő adásai a hazai 
történelem eseményeit ragadják meg. Az Arcvonások és a Történet hangszerelve portréi szintén 
jelentős dokumentumműsorok, akárcsak a közelmúlt eseményeit feldolgozó 25 éve történt. 

A Kossuth Rádióban harminc különböző profilú közéleti műsort rendel a főszerkesztőség. A 
Kossuth struktúrájának 70 százalékát teszik ki a napi és a heti adások. Ebben az évben 
folytatódott az I. világháborúra való emlékezés, (Tér-idő/Hősök naptára, Kossuth Rádió), a 
rendszerváltozás első éveinek felidézése és dokumentálása (25 éve történt, Kossuth Rádió), a 
kortárs történelem vizsgálata autentikus szereplőkkel, tudományos háttérrel (XX. századi 
történelem, Kossuth Rádió), valamint 2017-ben volt 25 éves a Vendég a háznál című gyermeknevelési 
sorozat. A hely című produkció az első félévben a 2000. adásához érkezett. 

Ebben az évben is érvényesült az a koncepció, amely a vallási élet híreit, gyakorlását beépíti a 
közéleti műsorokba. 

A főszerkesztőség szolgáltató műsora, a Napközben a közösségeket érintő kérdések felvetésében 
és a megoldások kínálatában szintén egyedülálló a piacon. 

A közéleti műsorok az anyanyelvi kultúra, a tudomány, a vallás terén a kisebbségek és a határon 
túliak számára is fontos tartalmakat mutatnak fel, amelyeket a következőkben részletezünk. 

Televízió 

Család-barát 
A Duna TV naponta jelentkező közéleti magazinja olyan hétköznapi témákat dolgoz fel, melyek a 
család minden tagjának hasznos információt nyújthatnak. Kiemelten foglalkozik a műsor a 
családok testi-lelki egészségével, a nagyszülők-szülők-gyerekek kapcsolatával, a házassággal, a 
gyerekek nevelésével, védelmével. Március 21-én például kifejezetten a gyerekek körül forgott az 
egész adás mesével, bábozással, húsvéti nyúl varrásával és sok-sok praktikus ünnepi ötlettel. Míg a 
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hétköznapi adások számos hasznos tanáccsal szolgálnak a családok mindennapi életviteléhez, 
addig a hétvégi adások egy-egy népszerű család bemutatásán keresztül emelik ki a család 
összetartó erejét, fontosságát, az ünnepek jelentőségét. November 18-án a műsor vendége volt az 
ötgyermekes Vámos család, amikor az is kiderült, hogyan tudja egy dolgozó anyuka 
összeegyeztetni a munkát, a családi teendők ellátását, a karitatív feladatokat és a mindennapi 
testedzést. A család, a gyerekek, a házasság fontossága hangsúlyozottan jelenik meg a házasság hete 
elnevezésű tematikus héten, melynek lezárásaként február 18-án nagy sikerű Család-barát esküvőt 
rendeztek a műsor készítői. Ezeken túl gyakran közreműködnek kisebbségeket és nemzetiségeket 
képviselő és fogyatékkal élő szereplők is a magazinban. Május 21-én a műsor csatlakozott a 
nemzetiségi kultúrák napja eseményhez. A hagyományok őrzése szintén célja a műsornak, erre volt – 
a sok közül – kiemelkedő példa június 5-én a pünkösd hétfői remek tematikus összeállítás, 
valamint május 13-án, a táncház napján a kezdetek felelevenítése a népzene és néptánc 
kiválóságainak segítségével.  Október 9-én a nézők egy többgenerációs debreceni családot 
láthattak, ahol a család apraja-nagyja néptáncos.  
Adáshossz: 90’ 
Adás: hétfő-péntek 11:00, szombat-vasárnap 7:30, Duna TV 
Ismétlés: hétfő-péntek 16:00, Duna World 
  

Balatoni nyár 
A Duna Televízió szórakoztató, nyári informatív magazinműsora a család minden tagjának szólt. 
A műsorban szinte minden megjelent, amit csak érdemes tudni a Balatonról, a tó körüli 
hagyományoktól kezdve a sportolási lehetőségeken, balatoni ízeken át a különleges eseményekig. 
A nézők érdekes embereket, eddig kevéssé ismert, különleges helyszíneket, eseményeket, 
törekvéseket ismerhettek meg, amivel eddig máshol még nem is találkozhattak, mindezt 
szórakoztató formában. A szórakoztatás mellett pedig természetesen komoly közszolgálati témák 
is helyet kaptak a műsorban, például július 17-én Patkás Tamás parasportolóval készült 
beszélgetés, aki idén harmadik alkalommal úszta át a Balatont. Több alkalommal került szóba a 
hagyományőrzés is, jó példa erre a július 13-ai adásban a Mesztegnyői Rétesfesztivál, augusztus 
15-én a szántódpusztai Hagyományőrző Egyesület és augusztus 17-én a Karádi Hímzőkör 
bemutatása. A Balatonhoz ezer szállal kötődő, ismert emberekkel folytatott beszélgetések során 
olyan érdekességek hangzottak el a tóról és környékéről, amelyek még közelebb hozzák a magyar 
embereket ehhez a vidékhez. Számos rovat foglalkozott a régió kulturális értékeivel, földrajzi 
szépségeivel, de éppúgy adott hasznos tanácsokat és sok-sok információt az ide érkezőknek. A 
műsor évről-évre, így ebben az évben is képes volt a megújulásra, követve a hazai és európai 
médiatrendeket. 
Adáshossz: hétköznap 104’, vasárnap 72’ válogatás 
Adás: hétfő – szombat 10:00, vasárnap 7:30, Duna TV 
Ismétlés: hétfő – szombat 16:00, Duna World 
  

Gasztroangyal 
A Duna TV gasztrokulturális magazinműsora, a magyar gasztronómia és a Kárpát-medence 
táplálkozáskultúrájának szórakoztató hangvételű dokumentumműsora. Heti tematikus adásainak 
középpontjában egy-egy település, tájegység vagy régió „konyhakultúrája” áll, szórakoztató 
hangvételű megközelítésben. Ugyanakkor a nemzeti összetartozás értékeinek felmutatása céljából 
bemutatja az adott földrajzi egység helytörténeti, ipartörténeti, agrártörténeti, néprajzi, tájnyelvi, 
kisebbségi-nemzetiségi kultúrkincsét is, kitűnően betöltve a híd szerepet a világ távolabbi táján élő 
magyar nézőkkel. E nemzeti érték-felmutatás sikerét tükrözi, hogy a Gasztroangyal az Ipsos 
februári felmérése szerint bekerült a külhoni magyarok három legkedveltebb tévéműsora közé.  
Az ételek készítése, fűszerezése, előállításának, tartósításának, összetevőinek a bemutatása 
kapcsán biológiai, ökológiai, fogyasztóvédelmi ismeretterjesztő elemek is gyakran megjelennek az 
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összeállításokban. A Gasztroangyal október 21-ei adása például a vegyszermentes biogazdálkodás 
élettani előnyeiről szólt, ezzel is segítve az egészséges életmódra nevelést. 
Néhány példa kiemelt közszolgálati témák megjelenítésére: 

 Február 11. – nemzetiségek konyhája; 

 Március 4. – böjt és táplálkozáskultúra; 

 Április 8. – Arad környékének magyar gasztrokultúrája; 

 Április 15. – Méhkerék magyarországi román és Nagyszalonta magyar főzési 
hagyományai, egyben kitekintés az Arany-emlékévre; 

 Április 22. – Ráckeve környékének szerb és bolgár ételei. 
Adáshossz: 52’ 
Adás: szombat 17:00, Duna TV 
Ismétlés: vasárnap 19:00, Duna World  
 
On the Spot 
Cseke Eszter és S. Takács András sorozata különleges élethelyzetekről, különleges emberekről, 
különleges helyekről tudósít. Idén ősszel egy 8 részes sorozattal jelentkeztek, mely Az ellenségek 
gyermekei alcímet kapta. Olyan emberekről szólt szerte a világban, akik a XX. század legsötétebb 
pillanataiban jöttek a világra. A szüleiket elhurcolták, kitelepítették, bebörtönözték, vagy 
kivégezték. A filmekből kiderült, hogy ezek a gyermekek hogyan maradtak életben, hogyan élnek 
most, felnőttként és mihez kezdtek a traumáikkal. A sorozatot többek közt Dél-Koreában, 
Kambodzsában, Vietnámban, Boszniában, az Egyesült Államokban és Magyarországon forgatták.  
Adáshossz: 54’ 
Adás: szerda 22:30, Duna TV 
 
Befektetés a jövőbe 
Az azonos címet viselő program televíziós feldolgozása. 
Adáshossz: 3’ 
Adás: a 22:00-24:00 közötti sávban, Duna TV 
 
Útravaló, Egy perc 1 élet, Zebra 
A Duna World közlekedésbiztonságról szóló műsorai az ország lakosságát érintő, fontos 
ismereteket közvetítettek az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal együttműködve. Így az 
Útravaló, az Egy perc 1 élet heti és a Zebra c. műsor havi adásai a közlekedésben résztvevő járművek 
szakszerű kezeléséről, a járművezetők és az utasok védelméről és az aktuális szabályokról 
tájékoztattak. Az adásokban konkrét jeleneteket imitálva oktattak egy-egy közlekedési 
szituációban való fokozottabb figyelemre, a balesetek hatékonyabb megelőzésére. A közlekedési 
kultúra javítása érdekében ismertették, hogyan célszerű a járműveket a téli időjárásra felkészíteni, 
milyen védőfelszereléseket javasolt viselni, hogyan utazzunk gyermekkel, vagy rossz látási 
viszonyok között. Megtudhattuk például, hogy mi a lényege a gyermekeknek szervezett Bringa 
Akadémia oktatásnak, továbbá megismerhették a nézők az Élet Úton programot, ami kiskortól 
egészen az idős korosztályig foglalkozik a biztonságos közlekedésre neveléssel. 
A második félév adásaiban kiemelten helyet kaptak a vakok és gyengénlátók közlekedésének 
nehézségei. Az egyes adások az ezt segítő, mindennapi életre kiható segédeszközöket ismertették 
meg, illetve a vakvezető kutyák kiképzésébe is betekintést adtak. Többször felhívták a figyelmet 
arra is, hogy a gyermekek máshogy látják a közlekedést, mint a felnőttek; ezért nagyon fontos, 
hogy a családban már kis kortól tanítsuk a helyes közlekedést. Bemutatták a Biztonságos Óvoda 
Kupa programot is, melynek során intézményi keretek között is közlekedésbiztonsági oktatásban 
részesültek a gyermekek. Ugyanakkor a nyugdíjas korúak közlekedésének is számtalan veszélye 
lehet, ezzel kapcsolatban is több országos felhívást adtak közre a műsorok, pl. a Látni és látszani 
balesetmegelőzési kampányt, vagy az októberi látás hónapját kiemelve.  
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Zebra közlekedésbiztonsági magazin 
Adáshossz: 15’ 
Adás: havi 1, szerda 15:00  
 
Útravaló közlekedésbiztonsági magazin 
Adáshossz: 12’ 
Adás: hetente kedd 16:00 
Ismétlés: hetente csütörtök 06:50  
 
Egy perc 1 élet közlekedésbiztonsági sorozat 
Adáshossz: 1’ 
Adás: hetente hétfő kb. 07:20/07:05   
Ismétlés: csütörtök kb. 08:15, M1; ősztől: Duna, M1 csatorna, változó időpontokban 
 
Nemzeti ünnepek alkalmából sugárzott élő közvetítések 
 
2017. augusztus 20. vasárnap 
8:30 -9:30 Magyarország zászlajának ünnepélyes felvonása és tisztavatás, Duna TV 
10:00 -11:00 Vízi-és Légiparádé a Dunán, Duna TV 
21:00-21:30 Tűzijáték, Duna TV 
 
2017. október 22. vasárnap 
15:00-16:00 Ünnepi megemlékezés a Műegyetemnél, Duna TV 
 
2017. október 23. hétfő 
8:00-8:30 Magyarország zászlajának ünnepélyes felvonása, Duna TV 
15:00-16:05 Díszünnepség a Terror Háza előtt, Duna TV 
 
2017. november 1-30. – Príma Primissima jelölt portrék 
Napi strukturális helyeken 30 portré, Kossuth Rádió 
Napi strukturális helyeken 30 portré, Duna TV 
 
2017. december 2. szombat – Príma Primissima Díjátadó Gála  
21:14-22:44, 90 perc, Duna TV 
 

Rádió 

Kossuth Rádió 

Hajnal-táj 
A Kossuth Rádió vidékmagazinja, mely Kárpát-medencei szinten tájékoztat a magyar agráriumról, 
a vidék életéről, a mezőgazdasági munkákról, teendőkről, újdonságokról, eseményekről – magas 
szakmai színvonalon. Állandó rovataival kulturális, össznemzeti missziót is betölt: Heti 
Kalendárium, Megújuló mesterségek, Hungarikumok.  
Ebben a műsorban helyet kap a hagyományőrzés, a hazaszeretet, a földszeretet, a munka 
megbecsülése, az állat- és természetszeretet, valamint a mindezek iránt érzett felelősség. 
Az anyanyelvüket jól ismerő és alkalmazó műsorvezetők a magyar nyelv magasiskoláját képviselik, 
a riportalanyok a vidéki nyelvjárások sokszor kihalófélben lévő ízes nyelvi példáját adják. A 
tudósítói hálózat széles körben merít a témákból, Kárpát-medence szerte. A Hajnal-táj a Kossuth 
Rádió egyik leghitelesebb élő műsora, mely a közszolgálatiság lényegi üzenetét hordozza.  
Adáshossz: 55’ 
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Adásidő: 5:08 – 6:00 
 
180 perc  
Az élő magazinműsor változatos tematikát követ, stúdióbeszélgetésekkel, színes riportokkal, 
tudósítói bejelentkezésekkel és több interjúalanyt megszólaltató összeállításokkal. Erőssége a 
gyorsaság, pontosság és szakértelem. Tudósítói hálózata behálózza az egész Kárpát-medencét és a 
világ legnagyobb városait. 
2017-ben a műsor legnagyobb szerepe a migrációs válság okozta problémák bemutatásában volt. 
Szakértő vendégek segítségével elemezte a napi történéseket, a tudósítók élőben kapcsolódtak a 
műsorba a magyar határ mellől vagy az európai fővárosokból. A műsor tavasz folyamán követte a 
Nemzeti Konzultáció által felvetett problémákat, április közepén a magyar nyelv hete 
rendezvényeiről, májusban a családok nemzetközi napjának budapesti programjairól számolt be. 
Fülszöveg című műsorrésze hetente háromszor a legfrissebb könyveket ismerteti.  
Napi imádság című rovatában a történelmi egyházak egyes képviselői adnak életvezetési tanácsokat. 
100 éve történt címmel a XX. század fontos történelmi eseményeit követi végig. 
A műsor óránként 15 perces Krónika hírösszefoglalót sugároz, amelyet 7 órakor átvesz a Dankó 
Rádió is. Nagy sikerű kezdeményezés volt, hogy a magazin szeptember 26-án beszámolt arról a 
gálaműsorról, amelyet a Nemzeti Színházban szerveztek Magyarföld fatemplomának orgonájáért. 
A műsor többször beszámolt az Ökumenikus Segélyszervezet afganisztáni és iraki akcióiról, 
bemutatta Heltai Péter utazó nagykövetet, aki a keleti keresztények jogaiért, életkörülményeik 
jobbításáért tevékenykedik. Népszerű volt a Segélyszervezet mehet.hu akciója, amelynek során 
online tanácsadói szolgálatot indított a kapcsolati erőszak áldozatai számára. 
Adáshossz: 180’ 
Adás: hétfő- péntek 6:00-9:00 
 
Napközben 
Hétfőtől péntekig, délelőttönként jelentkezik a Kossuth Rádióban a Napközben, a Rádió több 
évtizedes múltra visszatekintő, ugyanakkor folyamatosan megújuló szolgáltató műsora. A két órás 
műsor alapszerkezete egyszerű: négy félórás blokkra tagozódik, blokkonként egy érdekes és 
közérdekű témát dolgoznak fel általában egy indító riport és az azt követő élő stúdióbeszélgetés, 
esetleg hozzá kapcsolódó élő telefonos tudósítás segítségével. Akár három-négy szakértő is 
megszólal egy-egy üggyel kapcsolatban, ez garantálja a vélemények sokszínűségét, ütköztetését, az 
információk gazdagságát – mindez a műsor elfogadottságát is segíti. A szolgáltató jelleg 
hétköznapi nyelvre lefordítva azt (is) jelenti, hogy a hallgatók akár közvetlenül hasznosítható, 
számukra konkrét anyagi haszonnal járó információkhoz juthatnak a műsorból. Remek, 
informatív blokk szólt például 06. 15-én a házassági szerződésekről – sok hallgató profitálhatott 
belőle azáltal, hogy ingyenes jogi szakvéleményhez juthatott a rádióból.  
Sikeresek a műsorban a belső sorozatok: pénteken az utolsó órában Bozsik gazda a stúdióvendég, 
aki a kertészkedők telefonon vagy SMS-ben érkező kérdéseire válaszol színesen, érdekesen. Évek 
óta jelentkezik rendszeresen Korlátok nélkül alcímmel a fogyatékossággal élőket segítő műsorblokk, 
amelyben helyi kezdeményezések, segítő fejlesztések mellett megszólalnak az érintetteket 
képviselő szervezetek képviselői is (például 03.30-án a pécsi Démétér Ház bemutatása). 

A Napközben érzékenyen reagál az aktualitásokra, a friss történések emberi oldalát mutatja be, a 
segítségnyújtásra koncentrál. Ilyen volt például az emlékezetes tragikus veronai buszbalesetet 
követő 01.23-ai nemzeti gyásznap kezelése: az első két félórás blokk empatikusan, 
információgazdagon, hasznosan, de mégis megindító módon mutatta be a 17 halálos áldozattal 
járó buszbaleset feldolgozásának, a segítségnyújtás megszervezésének, az ezzel kapcsolatos 
országos összefogásnak a legfrissebb fejleményeit. A Napközben családcentrikus műsor, rendre 
foglalkozik a családok lelki összhangjának kérdéseivel. Október 11-én például az apaszerep 
változásairól hangzott el érdekes vita, szeptember 8-án, a nagyszülők világnapján pedig a nagyszülők 
21. századi új szerepeit járták körbe a műsorban. 
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Ha hétköznapra esik valamelyik nemzeti vagy egyházi ünnep, a Napközben rugalmasan 
alkalmazkodik a nap eseményeihez, ünnepi összeállításaival méltó keretet ad a napnak. 
A március 15-ei ünnepi adás például a délelőtti élő programok miatt ezúttal a Hely műsorát és a 
miniszterelnöki beszéd közvetítését is magában foglalta. A műsorvezető, Ujhelyi Zoltán szinte 
esszészámba menő, hangbejátszásokkal színesített felkonferálásai külön élménnyel gazdagították a 
műsort. A témák ünnepiek voltak, de a legkevésbé sem sablonosak. A miniszterelnöki beszéd élő 
adása, a kapcsolás professzionális volt. 
Nagypénteken egy órás volt az adás (istentisztelet miatt), a rövidebb műsoridőt értékesen, 
méltóan töltötték ki: a zarándokturizmus, a Mária Út és a zarándokszínház volt a téma. Érdekes 
volt pl. a turistaút és a zarándokút különbségeinek megbeszélése. Remekül sikerült a húsvéthétfői 
adás: a pécsi stúdiót kapcsolták, és a tavaszi játékokról, a gyerekek húsvéti ajándékairól esett szó 
remek szakértőkkel (néprajzos, gyerekpszichológus stb.). A pünkösdhétfői, szintén egy órásra 
rövidült adást is sikerült az ünnephez méltóan, tartalmasan kitölteni: témája jelképek a hitben, a 
hit- és erkölcsoktatásban, továbbá a pünkösdi népszokások és ünnepi programok voltak 
országszerte.  
Október 23-án ünnepi adással jelentkezett a Napközben: az adás ezúttal – eltérve a 
megszokottaktól – a bűnösökkel, a tettesekkel is foglalkozott, bemutatva például a vérbírák 
megtorlások utáni nyugalmas, zavartalan életét, a megbánás teljes hiányát. 
Október 31-én, a reformáció emléknapján a műsor élőben kapcsolta a Sportarénában zajló 
központi ünnepséget, a miniszterelnök beszédét, a fennmaradó időben pedig a reformáció máig 
érvényes hatásával foglalkozott.  
 
A Napközben egyik legnagyobb értéke a helyszíni élő adások megvalósítása. Ezek a műsorok azon 
túl, hogy mindig egy-egy érdekes és értékes, mozgalmas helyszínt mutatnak be, általában vidéken, 
a látványos helyszíni jelenléttel a közmédia promócióját is segítik.  
02.17-én helyszíni élő adás szólt a miskolci kocsonyafesztiválról. 
03.31-én Paksra, az atomerőműbe látogatott a műsor. 
Kiemelkedett a vizsgált időszakban a Napközben helyszíni élő adása Egerből (06.30.), az egri vár 
megvédésének 465. évfordulóján. A Füredy-Czifra-Bicsák-Domokos csapat folyamatos élő 
riportban mutatta meg, hogyan kell jókedvűen, informatívan, érdekesen professzionális 
rádióműsort készíteni. 
Jó irány a fiatalokat és a gyerekeket (is) érintő ügyek bemutatása: pl. fiatal gazdák, illetve virtuális 
falu projekt (03.20.); fiatalok külföldi munkavállalása, a hazatérés lehetőségei (03.21.); játszóterek, 
veszélyes játékok, sérült és egészséges gyerekek együtt játszása (05.02.); csecsemő újraélesztés: sok 
érdekes szakértővel, lendületesen, hasznosan, érthetően adott át olyan praktikus ismereteket a 
műsorblokk, amik akár életet is menthetnek.  
A műsor rendszeresen foglalkozik a kisebbségek, a segítségre szorulók ügyeivel. Például: 
hajléktalanok a hidegben (01.16.); roma foglalkoztatási program bemutatása (03.27.); megjelentek 
az „unokázós” csalások az interneten is, az idősebb netezőket veszélyeztetve (06.13.). 
A tudományos anyagok a műsor jellegéből adódóan szintén szolgáltató jellegűek: vagy valamiféle 
áltudományos csalást lepleznek le, vagy segítenek a hallgatóknak valamilyen, sok esetben 
egészségügyi gond új szemléletű megoldásában. Például: megtévesztő televíziós jósműsorok 
(01.30.); maradék gyógyszerek kezelése (01.24.); vastagbélszűrés: információgazdag, hasznos, 
mozgósító blokk volt, akár életeket is menthet! (05.18.) 
A Napközben egyik fontos feladata, hogy foglalkozik a friss kormányzati intézkedésekkel, 
bemutatja ezek gyakorlati oldalát, segíti a megértésüket és az új lehetőségek kihasználását. 
Rendkívül informatív blokk hangzott el például 05.03-án a CSOK és a lakáshitelek kapcsán. 
A műsorban 9 órakor 5 perces hírblokk, 10 órakor 10 perces Krónika, félkor mindig 2 perces 
híradás szól, mellette műsorajánló és reklám blokkal. 
A Napközben műsorában hallható a Hangtár c. 3 perces összeállítás kb. 10:52-kor – ez az archív 
felvételeket is felhasználó műsor a magyarság értékeire koncentrál. 
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Adáshossz: 120’ 
Adás: hétfőtől-péntekig 9:00-11:00, Kossuth Rádió 
 
Hangtár  
A hétköznaponként kétszer jelentkező műsorelem a Kárpát-medencei magyarság számára 
egyértelműen közvetíti azokat a kulturális, szellemi, természeti értékeket, amelyek alapján 
azonosítjuk önmagunkat. Olyan kiállítóhelyeket is megemlítettek, mint pl. a rudabányai 
ásványkiállítás, a szekszárdi bormúzeum, a visegrádi pálinkamúzeum, a Színháztörténeti múzeum, 
a Bélyeg múzeum, a fürdők közül a Széchenyi, a Lukács és a Király, vagy éppen a miskolctapolcai 
Barlangfürdő. Emellett felhívta a figyelmet olyan ritkaságokra is, mint a magyarpalatkai tánc, a 
földikutya és a hucul ménes. A műsor művészeket is bemutatott, például Pálhegyi Máté 
fuvolaművészt, Szörényi Éva színművészt, Czóbel Béla festőművészt, vagy éppen olyan kiváló 
műgyűjtők munkásságát, mint Radnai Béla és Vasilescu János. Tóth Ilona, Nagy Imre vagy a 
gályarabságba hurcolt reformátusok – pár példa azokra a mártírokra, akikről megemlékezett a 
műsor. A színesebb riportok közül érdemes megemlíteni az egykor pusztulásra ítélt, ma már 
kellemes kikapcsolódást biztosító balatonfenyvesi és a mesztegnyői kisvasutat. 
Adáshossz: 3’ 
Adás: hétköznap 10:52 és 16:40 
  
A hely  
A hely klasszikus riportműsor, amelyet külön helyszíni technikus segítségével rögzítenek, ezzel is 
biztosítva a hangfelvételek gazdagságát, amelyekben a beszéd mellett a különféle zörejek, zajok is 
színesítik, átélhetővé teszik az adott helyszínt. 
A szerkesztés a közszolgálati értékekre és érdekességekre helyezi a hangsúlyt. A választott 
helyszínek között rendre megjelennek a külhoni magyar városok, települések, intézmények – 
megmutatva a magyar kultúra jelenlegi határokon átívelő voltát. Vonzó módon, a kuriózumokra 
koncentrálva szólnak ezekről a helyekről, kedvet csinálva a meglátogatásukra, serkentve ezzel 
ezeknek a kevéssé ismert, érdekes helyeknek a bevonását a magyar turizmus véráramába. 
Kiemelkedett 04.07-én az Ady és Nagyvárad című adás. Áprilisban a marosvásárhelyi rádiót és a 
marosvásárhelyi művészeti egyetemet mutatta be egy-egy műsor. Június második felében 
kiemelkedett a Szatmárnémetiben (06.19.) és Nagybányán (06.26.) készült adás. Október 18-án és 
19-én a komáromi Jókai Színház meglátogatásának ürügyén a felvidéki magyarság általános 
helyzetéről, kulturális lehetőségeiről is szó esett. 
A hazai egyházi műemlékeket, illetve kis falvakat is hasonló módon mutatja be a sorozat. Február 
első két hetében hangzott el a zirci apátsági könyvtárban és múzeumban készült lendületes, 
egyúttal elmélyült adás. Dicséretes, hogy kevésbé ismert településekre is ellátogat a műsor (például 
Veresegyház, Biatorbágy, Bóly), továbbá bemutat rejtett értékeket, példamutató helyi 
kezdeményezéseket az ország nyilvánossága számára (például június 23-án és 30-án a Somló 
borvidékét). 
Több műsor is foglalkozott a hátrányos helyzetűek, illetve a fogyatékossággal élők 
mindennapjainak, környezetének, az ezzel kapcsolatos előremutató kezdeményezések 
bemutatásával. Például januárban a pécsi Gandhi cigány nemzetiségi gimnázium, 03.17-én a roma 
szakkollégiumokról készült sorozatban a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium, júniusban a 
bagi Bagázs roma felzárkóztatási program került adásba. 
A januári tragikus veronai buszbalesetre méltóképpen reagált a műsor: a január 23-ai nemzeti 
gyásznapon a szatmárcsekei temetőről készült adást sugározták. 
Március 15-én, a nemzeti ünnepen az ópusztaszeri „lengyel” Bem-Petőfi körképet mutatták be; a 
kevésbé ismert körképről rengeteg érdekes részlet kiderült. 
Szép vállalkozás volt A hely csapatától, hogy május 21-én, a nemzetiségi kultúrák napján, vasárnap 
rendkívüli adással jelentkeztek. A 8:33-kor elhangzott műsor a magyar-sváb-székely együttélés 
nehézségeiről, a történelmi terheken felülemelkedő emberségről szólt, megrázó részletekkel. Az 
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október 6-ai nemzeti gyásznapon Zeyk Domokosról, a segesvári csata egyik hőséről készült 
dokumentumértékű adás. 
Adáshossz: 23’ 
Adás: hétfőtől-péntekig 11:07-11:30, Kossuth Rádió 
Ismétlés: 1:04-1:27, Kossuth Rádió; keddtől szombatig 0:15-0:38, 09:15-09:38, 17:15-17:38, Duna World  
Rádió  
  
Vendég a háznál 
A kiskorúak testi, lelki és erkölcsi, kulturális fejlődését szolgáló műsorban olyan problémákkal 
foglalkoztak, mint az anorexia, az éjjel-nappal tanulás, a droghasználat, a szemüveg vagy a 
fogszabályozó elfogadtatása és használata, valamint a hormonmentes anyaság. Szót kapott a 
műsorban a „Kék bálna” ellenszerét, a „Zöld elefántot” megalkotó tanár, és beszéltek a média és 
a reklámok hatásáról is. Tanácsokat adtak a szülőknek, hogyan lehet eldönteni a sírásról, hogy 
bánat, kívánság, fájdalom, akaratnyilvánítás vagy hiszti. Olyan betegségekkel foglalkoztak, mint a 
PKU, a regulációs zavarok, a Down-szindróma, a diabétesz, valamint útmutatást adtak a SNI-vel 
és a BTM-mel küzdő gyerekek szüleinek. A házasság intézményének és a család értékének 
tiszteletben tartása és támogatása érdekében beszélgettek a házasság hete arcaival, a Madarász 
házaspárral, valamint a 20 éve példás házasságban élő Krúdy Tamással és feleségével, Zsófiával, 
továbbá beszámoltak a Családok Budapesti Világkongresszusáról. A műsorkészítők részt vettek 
az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet elősegítő ismeretek 
terjesztésében, amikor öko mamákkal ismertették meg a hallgatókat, valamint a szentjánosbogár 
sétára invitálták őket. Olyan kényesnek számító témákról is beszélgettek, mint a szerelem, 
intimitás, erotika, pornográfia. És természetesen az sem maradhatott ki, hogy milyen legyen az 
iskola épülete vagy éppen a gyerekszoba – a gyerekek szerint. Mindezt bulvármentesen, érintett 
alapú megközelítésben dolgozták fel a műsorkészítők. Szép példa erre az a család, akikhez kétszer 
is ellátogattak. Először akkor, amikor bemutatták őket és vágyaikat: ne csak egy szobából álljon a 
ház és legyen vízcsap, amiből mindig folyik a víz. Másodszor akkor, amikor a műsornak is 
köszönhetően mindez teljesült. Akkor a hogyan továbbról szólt a műsor, arról, hogy hogyan lehet 
előteremteni a pénzt a rezsire és a napi betevőre. 
Adáshossz: 23’ 
Adás: hétköznap 11:32 
Ismétlés: keddtől szombatig 2:35, Kossuth Rádió 
 

Ütköző 
A déli és az esti Krónika után jelentkező műsor az egyes eltérő vélemények ismertetésére, a 
közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatására, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad 
véleményalkotáshoz való hozzájárulásra jó példa. Olyan témákkal foglalkozott, mint az adózással 
kapcsolatos változások; az IMF és az EU vitája a Görögországnak nyújtandó hitel kezeléséről; a 
Nemzeti Konzultáció 5 kérdése, amit az Országgyűlés tavaszi ülésszakának megkezdésekor 
jelentett be a miniszterelnök; a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása; a bírósági végrehajtási 
törvény szigorítása. Nyomon követte a műsor az uniós és a magyar vezetők és pártok hozzáállását 
a migrációhoz, valamint a német, a francia és a magyar koalíciós tárgyalásokat éppúgy, mint a 
német-francia, a német-török és az amerikai-orosz viszony alakulását. Beszámolt az Egységes 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér elindulásának tapasztalatairól, valamint arról, hogy 
meghosszabbították a kilakoltatási moratórium határidejét. Ez utóbbi műsorban nagyon hasznos 
tanácsokat is kaptak az érintettek ahhoz, hogy hogyan rendezzék tartozásaikat.  
Adáshossz: 30’ 
Adás: hétköznap 12:30 és 18:00 
Ismétlés: keddtől szombatig 3:00 és 4:30 és 11:00 és 12:30 és 19:00 és 20:30 Duna World Rádió 
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Közelről 
A Közelről hétfőtől-péntekig szól a Kossuthon, délután, az úgynevezett drive time időszakban. 
Ezért külön hangsúlyt kapnak az adásban a közlekedési hírek. 
Ugyancsak az autóban rádiózókra tekintettel az anyagok frissek, hangzásukban igényesek, a 
műsorvezetői stílus pontos, de közvetlen. Általában elmondható, hogy a Közelről a Kossuth Rádió 
hallgatóságának fiatalabb, dinamikusabb szegmensét célozza meg, ez témaválasztásában is 
megmutatkozik: gyakoriak az utazásokkal, sporttal, a digitális kultúra kérdéseivel, a fiatalok 
külföldi és hazai érdekvédelmével kapcsolatos összeállítások. 
A műsor aktualitásokra épül – ám a hírműsorokkal ellentétben egy-egy ügy kapcsán a hátteret 
világítja meg, az esemény vagy intézkedés közvetlenül az emberekre gyakorolt hatását mutatja be. 
Gyorsan reagál a legnagyobb érdeklődést kiváltó eseményekre (sajnos ezek egy része tragédiákhoz 
kötődik): 01.23-án, a nemzeti gyásznapon, a veronai buszbaleset kapcsán blokk hangzott el a 
trauma feldolgozásáról; 01.20-án olaszországi lavinabalesettel foglalkoztak a műsorban. 
A Közelről nagy előnye az igényes hangzásra, a műfaji változatosságra való törekvés. Ízléssel, jól 
használják a hangbejátszásokat, effekteket, archív részleteket.  
A Közelről a hétköznapokra eső nemzeti vagy egyházi ünnepek esetén odaillő tartalommal, adott 
esetben megváltozott szerkezettel jelentkezik. Kiválóan kezelték például az ettől az évtől 
munkaszüneti nappá vált ünnepet, a nagypénteket. Teológiai alapinformációk is elhangzottak, 
majd a fő téma a Szegeden alakult zarándokokat segítő szolgálat bemutatása volt, sok érdekes 
információval, többek között az El Caminóról.  

Október 13-án, a fehér bot napjához legközelebbi műsorban a vakok segítése is szóba került. 
Október 23-án színes, ünnepi tartalommal jelentkezett az adás, bemutatva többek között egy 
csokrot a BBC 1956 novemberében, a menekült forradalmárokkal akkor rögtön készített 
interjúiból – olyan jeles riporterek közreműködésével, mint például Cs. Szabó László író.  

Több adásban exkluzív interjúk hangzottak el a Budapesti Könyvfesztivál kapcsán, többek között 
a díszvendég Orhan Pamukkal.  
Az említett fiatalabb hallgatókat célozták a sporttal, tömegsporttal kapcsolatos ügyek, pl. 
tudomány és szabadidősport (06.12.), ill. okos eszközök a szabadidősportban (06.02.). 
Csütörtökönként az egészségnevelési sorozat tudományosan megalapozottan, de közérthetően 
foglalkozott testi és lelki egészségünk kérdéseivel. 
Ebben az évben is folytatódott péntekenként a Külföldiek Magyarországon sorozat, amelyből egy 
hazánkban élő külföldi szemén keresztül láthatjuk sajátmagunkat. 
A műsor első fél órája vidéki, néha külföldi aktuális információkat ismertet tudósítók segítségével. 
A következő óra elején a műsor fő témáját dolgozzák fel egy indító összeállítás, riport, külföldi 
tudósítások illetve élő stúdióbeszélgetés formájában. Ezt követi kb. 16:40-kor a Hangtár, majd a 
„kis téma”: ez is fontos, aktuális ügy, rövidebben bemutatva.  
A műsor utolsó fél órájában jelentkezik a Trendidők. A műsoron belül 16 órakor 10 perces 
Krónika, 16.30-kor 2 perces, 17 órakor 5 perces híradás hallható, műsorajánló és reklám blokkal 
együtt.  
Adáshossz: 115’ 
Adás: hétfőtől péntekig 15:35-17:30, Kossuth Rádió  
Ismétlés: nincs 
 
Trendidők 
A Trendidők a Közelről műsorában önálló blokként jelenik meg. A politikán kívül gyakorlatilag 
minden friss, érdekes újdonság bekerülhet ebbe a körülbelül tíz perces, adásonként három témát 
feldolgozó és egy kulturális ajánlatot is tartalmazó összeállításba. Az anyagok tehát rövidek, de 
információgazdagok, sok a riport, és az igényesen megformált hangzásvilág segíti a befogadást. A 
sokszínű témakínálatban tettenérhető a közszolgálati értékekre koncentráló szerkesztői munka.   
Gyakran hallható hasznos hazai fejlesztések bemutatása (pl. 01.20-án telefonos applikáció 
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asztmásoknak; 02.03-án új laktóz, glukózmentes élelmiszerek; 02.07-én különleges kameraállvány; 
03.08-án hazai sikerek az űrkutatásban, sör startup; 03.10-én elvált szülőket segítő applikáció; 
03.13-án egy magyar találmány: ivóvíz előállítás szennyvízből). A fogyatékossággal élőket segítő 
újdonságok is rendre előkerülnek (pl. 02.10-én tolmácsgép siketeknek; 04.14-én Rubik-kocka 
kirakását segítő applikáció vakoknak). 
Sokszor mutat be a műsor környezetvédelmi ügyeket (pl. 03.01-jén zero waste megoldások; 
03.06-án környezetbarát evőeszközök).  
Rendszeresen előfordulnak az elesettek segítésével (pl. 05.09-én ingyenes idegennyelv-tanító 
program hátrányos helyzetű családoknak), környezet- és természetvédelemmel (05.11-én fekete 
bödöncsigák Magyarországon), hazai kutatók és művészek külföldi díjaival foglalkozó anyagok. 
Adáshossz: 10’ 
Adás: hétfőtől-péntekig 17:07-17:17, Kossuth Rádió 
Ismétlés: hétfőtől-péntekig 0:11-0:21, Kossuth Rádió; vasárnap19:00-19:30, Duna World Rádió  
 
A nap történetei 
Az esti műsorsávban futó adás célja, hogy az aznapi legérdekesebb összeállításokat összegyűjtse 
és újra sugározza a hallgatóknak, gyakran valamilyen központi gondolatmenet által összefűzve. A 
műsor gyorsan reagál váratlan eseményekre, például január 16-án, Placid atya halálhíre után 
azonnal műsorváltozás keretében emlékezett meg a közismert személyiségről. 
Műsorváltozás keretében augusztus 22-én és augusztus 30-án Ütő Endréről, illetve Makk 
Károlyról készült emlékműsor került adásba.  
Adáshossz: 27 perc 
Adás: hétfő-péntek 22:30 – 22:57 
Ismétlés: kedd-szombat 2:03 – 2:30 
  
Éjszaka 
Az Éjszaka ismétlő sávjában az előző hét, illetve egyes esetekben az előző nap legérdekesebb 
műsorai hallhatók. A műsorok közül A nap történetei, az Igéző, a hitéleti műsor, és a napi ima kerül 
– aktualitása okán – már másnap hajnalban ismétlésre. 
A rögzített összeállítás az éjféli hírösszefoglaló után kezdődik, és hétköznapokon 4:00-ig, 
szombaton és vasárnap 5:00-ig tart. Az óránkénti friss hírek természetesen élőben illeszkednek a 
műsorba. 
Ismétli a csatorna egyebek közt az Egy hazában című nemzetiségi magazint, a Jelenlét című roma 
közéleti és kulturális magazin adásait, a Tér-idő, A tudomány hangjai és a Szonda című tudományos 
műsorokat, a Gondolat-jel, az Időt kérek, a XX. századi történelem adásait, a Vendég a háznál című 
gyermeknevelési műsort, valamint az anyanyelvi kultúra terjesztésében kulcsszerepet betöltő 
Tettenért szavakat. 
Az Éjszaka műsorszerkezete természetesen követi a nappali struktúra ideiglenes változásait pl. 
sportközvetítések, ünnepek, rendkívüli események alkalmával.  
Adáshossz: hétfőtől péntekig 230’, szombaton és vasárnap 290’ 
Adás: hétfőtől-péntekig 0:10–4:00, szombat – vasárnap 0:10-5:00, Kossuth Rádió  
 
25 éve történt és XX. századi történelem 
Mindkét műsor a történelmi ismeretek hiteles terjesztéséhez járul hozzá. A 25 éve történtre 
elsősorban az érintett alapú megközelítés jellemző, azaz elsősorban a rendszerváltás résztvevőit, 
szemtanúit szólaltatja meg, míg a XX. századi történelemben történészek elemeznek. Előbbi 
műsorban például az érsebészet és a szívátültetés fejlődéséről, az átalakuló sportbizniszről, új 
egyházak alakulásáról és a hajléktalan ellátásról hallhattak interjúkat a hallgatók. Egykori MDF-
tagok segítségével vették sorra az MDF történetét, belső viszályait, a széthúzásokat és a MIÉP 
létrejöttét. A gazdaság átalakulásáról tanúskodtak az olajszőkítést valamint az Ybl és más bankok 
csődjét feldolgozó műsorokban. A XX. századi történelem a Gulagra elhurcolt papokkal, a vidéki 



 
 

139 

Magyarország helyzetével a Rákosi korban, ’56 utáni karhatalmi ezredekkel, a beszolgáltatással, a 
mezőgazdasági munkaversenyekkel, valamint azzal foglalkozott, hogy a kommunisták hogyan 
szerezték meg a hatalmat a vidéki sajtó felett. Kónyáné Kutrucz Katalin könyvének megjelenése 
apropóján az ügynöksorsokról, A magyar békeküldöttség naplója c. könyv szerzőjével Ceiner 
Miklóssal Trianonról szólt a műsor, míg egy másik adásban a ’38-ban visszakapott területekről. 
Kiemelkedő történelmi személyiségeink közül pl. Márton Áron és Koszorús Ferenc élete volt 
műsoron. 

25 éve történt 
Adáshossz: 25’ 
Adás: hétfő 15:10 
Ismétlés: hétfő 1:26, Kossuth Rádió, 8:30 és 16:30, Duna World Rádió 
 
XX. századi történelem 
Adáshossz: 25’ 
Adás: kedd 15:10 
Ismétlés: kedd 1:26, Kossuth Rádió, vasárnap 8:55 és 16:55, Duna World Rádió  
  
Európai idő 
A műsor hetente kétszer mutatja be az Unió életének legfontosabb történéseit, szombaton 
magazinos, vasárnap stúdióbeszélgetés formájában. Az adás nagy előnye a gyorsaság. Ha szükség 
van rá, akkor élő műsor formában, ha nincs, akkor felvett adásként jelentkezik. Figyelemmel 
kísérte a Brexit eseményeit, külön kiemelve a Nagy-Britanniában élő és dolgozó magyarok 
helyzetét. Sűrűn számolt be a migránsválság különböző uniós államokban bekövetkezett 
hatásairól. Az egyes tagállamokban dolgozó tudósítók a legpontosabban és naprakészen 
jelentkeztek be a különböző helyszínekről. A műsor beszámolt Helmut Kohl temetéséről, a 
francia elnökválasztás érdekességeiről, az Unió és Oroszország viszonyáról, valamint a 
legfontosabb uniós pályázatokról. 
Adáshossz: 27’ 
Adás: szombat, vasárnap 8:33-9:00 
Ismétlés: keddtől szombatig 0:15-0:38, 09:15-09:38, 17:15-17:38, Duna World Rádió  
 
Történet hangszerelve 
A 30 perces Történet hangszerelve portréinterjú, amelynek fontos eleme a zene. A zenei betéteket a 
riportalany választja, és az interjú során beszél is ezekről, mindez tovább színezi a róla készült 
portrét. A szerkesztés érték- és magyarságközpontú, a „nagy öregek” mellett rendre megszólalnak 
a műsorban ígéretes, tehetséges fiatalok is. Generációtól függetlenül közös bennük az akarat, a 
tennivágyás, a pozitív életszemlélet. Az interjúalanyok között megtalálhatóak a környező országok 
magyarlakta településeihez kötődő, vagy ott élő személyiségek is. Néhány kiragadott példa: 02.17-
én Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, Gyergyóditró szülötte volt a műsor 
vendége, 05.27-én Benedek Árpád nagyváradi zenepedagógus, közösségszervező, 06.03-án 
Lászlófy Pál István csíkszeredai tanár, 06.24-én Margittai Gábor író beszélt, utóbbinak szívügye a 
szórványban élő magyarság sorsa. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: szombat 12:30-13:00, Kossuth Rádió  
Ismétlés: hétfő 0:10-0:40 Éjszaka, Kossuth Rádió; vasárnap 3:00-3:25, 11:00-11:25, 19:00-19:30, Duna 
World Rádió  
  
Arcvonások  
A hétköznaponként jelentkező portréműsor hozzájárult:  

a rendszerváltás mélyebb megismeréséhez, a benne résztvevő személyiségek 
arcvonásainak megismerésén keresztül: 
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 Osskó Judit író-szerkesztő (Antall Józseffel készült, meg nem jelent 9 interjúját adta ki); 
 Havass Miklós informatikus, matematikus; 
 Vass István Zoltán újságíró; 
 Tarlós István főpolgármester; 
 Dalotti Tibor a Botafogó vezetője; 
 Szeles Géza, a kábítószer fogyasztás ellen küzdő orvos; 
 Ómolnár Miklós a Ripost média főszerkesztője. 

 

a külhoni magyarság kulturális igényeinek szolgálatához, nemzeti önazonosságuk és 
anyanyelvük megőrzésének elősegítéséhez: 
 Lőrincz Sarolta Aranka, a felvidéki Ipolybalogon élő, mesekönyveket író nyugdíjas óvónő;  
 Szőcs Elek erdélyi hagyományőrző huszárkapitány; 
 Lázár Beáta, a szlovéniai Lendván élő kulturális menedzser; 
 Kissné Portik Irén gyergyószentmiklósi székely néprajzkutató; 
 Tamás Péter Temesvár tiszteletbeli magyar konzulja; 
 Ötvös Anna kassai irodalomtörténész. 

 

oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátásához, új tudományos eredmények és 
képviselőjük bemutatásán keresztül: 
 Kutor László, a mesterséges intelligenciát kutató egyetemi tanár; 
 Koller Ákos, a TF-en kardiovaszkuláris területen dolgozó orvos; 
 Schwab Richárd gasztroenterológus kutató orvos; 
 Mihálka Nándor nagyváradi régész; 
 Dánielisz Endre, Arany János és Nagyszalonta kutatója, 
 Végh Tamara kutató, manager, filantróp, hospice támogató; 
 dr. Bendzsel Dániel macska és kutya fülspecialista. 

 

vallási  közösségekről szóló információk terjesztéséhez: 
 Mudi Róbert, a felvidéki Berzéte református lelkipásztora; 
 Pataky Albert, a Magyar Pünkösdista Egyház elnöke, a Magyaroszági Egyházak 

Ökumenikus Tanácsának alelnöke; 
 Palya János turai plébános; 

 Goldmann Tamás a Pécsi Zsidó Hitközség elnöke; 

 a Csíksomlyói Mária kegyhely ferences szerzetese, páter Márk József; 

 Németh Judit salgótarjáni református lelkész; 

 Filó Kristóf, Budakeszi római katolikus plébánosa. 
  

a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítéséhez hozzájárultak a 
különböző sportágak jeles képviselőiről készített portrék 
 Nagy-Bujdosó Nóra válogatott kosárlabdázó; 
 Kőbán Rita kajakozó;  
 Alvics Gyula ökölvívó és edző; 

 Fridrich Annamária judo bíró. 
Adáshossz: 25’ 
Adás: hétfőtől péntekig 14:05 
Ismétlés: hétfőtől péntekig 3:03 és 23:11, Kossuth Rádió, keddtől szombatig 1:47, 9:47 és 17:47, Duna World 
Rádió 
 

Szellem a fazékból 
A nemzeti identitás gazdagításához is hozzájárul ez az igazi gasztrokulturális csemege. Nemcsak 
magáról az adott ételről van szó benne, hanem annak irodalmi megjelenéséről is. Készítői 
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elmélyült, alapos tudásanyagról tesznek tanúbizonyságot minden egyes alkalommal. Olyan 
jellegzetes magyar ételek készítésének rejtelmeibe avattak be, mint például a töltött káposzta, a 
birkapörkölt, a gulyás, a főzelékek, a gesztenye, a krumpli, és a görögdinnye, vagy az italok közül a 
fröccs. Ráadásul olyan írók és költők ételekhez és evéshez való viszonyát is bemutatták, mint 
Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, valamint Petri György, Jékely Zoltán, Zelk Zoltán, 
Csukás István. A lyoni döntő után természetesen a Bocuse d’or Európa-bajnokával, Széll 
Tamással is megismerkedhettek a hallgatók. Szó volt az étel és erotika kapcsolatáról éppúgy, mint 
a diktátorok kedvenc csemegéiről, továbbá a műsor segített eligazodni a streetfood, foodtrack, 
fingerfood, fastfood rejtelmeiben is. A produkció igazi rádiós csemege, az edutainment legszebb 
példája: úgy oktat, hogy az egyben színvonalas szórakoztatást is jelentsen, amit a receptek közben 
megbúvó, profi színészek által előadott irodalmi idézetek is alátámasztanak.  
Adáshossz:30’ 
Adás: szombat 9:30 
Ismétlés: vasárnap 3:03, Kossuth Rádió, vasárnap 0:57, Duna World Rádió 
 

Időt kérek! 
A műsorban három aktuális közéleti témáról beszélget három, a maga területén szakértő vendég 
és a műsorvezető. Ezzel biztosított a civil reakciók során kívül a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, 
tárgyilagos, sokoldalú, időszerű, megbízható és felelős tájékoztatás is, hiszen mindenki csak a saját 
területén számít szakembernek. Pár példa a tárgyalt témákra: újrakezdődik a MAL per; külföldön 
és itthon forgalmazott élelmiszerek összehasonlítása; Soros György támogatásai és beavatkozásai; 
a Kőrösi Csoma Sándor Program; Trump és a németek; az USA és Oroszország kapcsolata; az 
eladósodott országok és a németek; polgári engedetlenségi elképzelések. Szó volt a katalán 
népszavazásról, a könyvkiadás helyzetéről, a veronai buszbaleset apropóján kiadott segítő 
kiskönyvről és a Reformáció 500 év 500 km akcióról, valamint arról, hogy mennyire fellendült az 
építőipar. 
Adáshossz: 53’ 
Adás: szombat 15:07 
Ismétlés: szombat 3:03, Kossuth Rádió; vasárnap 3:25 és 11:25 és 19:25, Duna World Rádió 
  
Szombat reggel 
Élő magazinműsor, amely színesen, tárgyilagosan és gyorsan reagál a nemzetközi élet híreire, 
eseményeire. Rendhagyó módon ezekben az adásokban nagy szerepe van a zenének, a 
zeneszámok nagy százalékban magyar előadók dalai. 
A Szombat reggelben állandó rovatok formájában jelennek meg a sport, a kultúra és a tudomány 
újdonságai. A műsor nagy szerepet szán az etnikai kisebbségeknek, figyelemmel kíséri a keleti 
keresztények (káldeusok, szírek stb.), illetve más üldözött nemzetiségek (pl. jazidik) sorsát. 
Az egyes adások kapcsolódnak a Kossuth Rádió tematikus napjaihoz. Februárban a házasság hetén 
a műsor nemzetközi kontextusban mutatott be példás házasságban élő párokat. Beszámolt az 
UNESCO Világörökség új helyszíneiről, tudósítók segítségével adott hasznos tanácsokat az 
utazásokhoz, nyaralásokhoz. Terrortámadások, különleges események esetén azonnal reagált a 
történtekre, civileket is megszólítva. Szeptember 23-án, a  Reformáció 500 programsorozathoz 
kapcsolódva beszámolt arról a futásról, amely Budapestről Kárpátaljára vezetett, és amelyen a 
Szombat Reggel műsorvezetője saját maga is részt vett, több száz kilométert futott több napon 
keresztül.   
Adáshossz: 150’ 
Adás: szombat 6:00-8:30 
  
Szombat délelőtt 
A műsor közéleti vonatkozású történeteket, sokakat érdeklő és érintő köznapi eseményeket 
dolgozott fel, és olyan portrékat mutatott be, amelyek érdekes sorsokat tükröztek. A „hétköznapi 
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hősök” példaképekként jelentek meg az egyes műsorokban, bemutatva, hogy a nehézségek 
leküzdhetők, legfőképpen akkor, ha az egymás közelében élők – legyen az a család vagy más 
kisebb közösségek – figyelemmel és segíteni akarással fordulnak a másik ember felé. Május 27-én 
például arról számolt be a műsor, hogy a Csillagok háborúja egyik rajongója sisak-tombolát 
szervezett egy beteg kisfiú családjának megsegítésére. Kiemelten foglalkozott a magazin a 
hátrányos helyzetben lévőkkel, az egészségügyi problémákkal küzdőkkel. Szeptember 9-én a 
hároméves Samu szüleivel beszélgettek a műsorban; a kisfiú 19 napig volt életveszélyben, majd a 
szegedi gyermek intenzív osztályon hozták vissza a kómából, ezért a mórahalmi szülők hálából 
700 ezer forintot gyűjtöttek össze egy lélegeztetőgépre. A számos példából néhányat kiemelve: 
május 6-án a Bátor Táborról szóló anyagban hangsúlyozták, hogy több mint nyolcezer beteg 
gyerek életét változtatták már meg az önkéntes segítséget nyújtók; november 4-én kerekesszékben 
élő gyerekek kutyás élményterápiáját mutatták be.  
Nagy hangsúlyt fektettek a műsor készítői a gyerekek védelmével kapcsolatos kérdésekre, 
akárcsak a generációk harmonikus együttélésével kapcsolatos témákra. Az egyes társadalmi 
csoportok, rétegek közti közeledést, megértést, az integrálódást, egyúttal a hagyományápolást is 
megmutatta a műsor augusztus 5-én, amikor arról számolt be, hogy nem csak romák látogatták a 
jubileumi Cigány Tábort Nagyecseden. Több alkalommal kitelepült a műsor különböző 
eseménydús helyszínekre, ilyen volt április 15-én a Szombat délelőtt a Gödöllői Kastélyból, ahol a 
történelmi hagyományőrzésre mutatott jó példát, Erzsébet királyné születésének 180. és a 
koronázás 150. évfordulója, illetve a hétvégi ibolya nap alkalmából.  
Adáshossz: 120’ 
Adás: szombat 10:00, Kossuth Rádió 
 
Szombat délután 
A Kossuth Rádió színes, hétvégi műsora a Szombat délután egy éppen zajló fesztiválról, 
kirándulásról, sporteseményről vagy esti színházi bemutatóról tájékoztat előzetesen, vagy élő 
telefonos bejelentkezéssel – programajánló jelleggel, minőségi szórakozásra invitálva a 
hallgatókat, akár anyaországi, akár határon túli magyar rendezvényről legyen szó. Így fény derült 
arra, hogy az erdélyi síterepeken a síelés „sízés”, vagy, hogy miről szólt a négynapos szabadkai 
Winteretno fesztivál, ahol musical, dráma, bábszínház is terítékre került. A számos kiemelt 
eseményhez és emléknaphoz kapcsolódó programok sorából kiemelve a műsor tudósított a 
Reformáció 500 Filmnapok vetítéssorozatról, ahol az ötszáz éve útjára indult reformációra és 
annak a mai napig tartó hatásaira hívták fel a figyelmet. A Szent László emlékév kapcsán a győri 
lovagi tornát ajánlotta, illetve Arany János születésének 200. évfordulóját ünnepelve a műsor is 
sorozatot indított, így beszámolt az egész napos nagyszalontai ünnepség megnyitójáról is. A 
méltán országos hírű rendezvények között néhány példaként a Szent György-napi 
hagyományokat felelevenítő Szigetközi Gulyahajtásról, a Budapesti Nyári Fesztiválról és a 
Múzeumok Éjszakájáról is informált. 
Mind a műsor, mind a hallgatók számára fontosak az ünnepnapok, így e jeles alkalmakkor is teret 
kaptak a kapcsolódó rendezvények. A húsvéti speciális műsorszerkesztés megfelelően körüljárta 
az ünnepkört, a nagypénteki, nagyszombati népszokásokat és mai formáikat megidézve, a vallási 
rituálékat külön megemlítve. Augusztusban a Vajdaságban is megünnepelt Szent István napról, a 
kiskunhalasi Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiváljáról, az ópusztaszeri 
hagyományőrző és modern technikákat felvonultató katonai bemutatóról és az Európában 
fellelhető magyar emlékeket egybegyűjtő kiállításról is tudósított. Októberben néhány ’56-os 
tárlatot, illetve a mosonmagyaróvári sortűzben elhunytakra emlékező Ásványrárót említette a 
magazin.  
Átfogó képet adott a Szentendrei Skanzen társadalmi felelősségvállalást is hangsúlyozó 
programjairól, ezek közül számos fogyatékkal élők számára szervezett rendezvényre, oktatási 
tevékenységre hívta fel a figyelmet. Hírt adott a Határok nélkül – Speciális Művészeti Fesztiválról 
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is, amelyet Egerben rendeztek meg több mint 800 sérült alkotó műveiből. Tudósított továbbá 
arról is, hogy Tatabányán vakok számára rendeznek akadálymentesített előadásokat. 
A szerkesztők jó érzékkel mutattak be személyes példákat is, így az évfordulós egri Lajtha László 
Néptáncegyüttesről szóló riportban a megszólaltatott táncos nézőpontjából kapott képet a 
hallgató arról, hogyan épül be a hétköznapokba a néphagyomány.  
Adáshossz: 60’ 
Adás: szombat 16:00 
 
Vasárnapi újság 
A nemzeti, a közösségi, a vallási, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, 
gazdagítása, a történelmi ismeretek hiteles terjesztése a műsor fő feladata. Ezek keretében 
foglalkozott az 1919-es komáromi fekete május elsejével; Kassa 1941-es bombázásával; a felvidéki 
magyarok kitelepítésével; a kék cédulás választással, és azzal, hogy miért bukott el az igazságtételi 
törvény; a 300 éve a Kárpát-medencei görögkatolikus vallásos közösség szakrális központjának 
számító Máriapócsi Nemzeti Kegyhely megújulásával; a felvidéki Bodollón faragott szárnyasoltárt 
kapott felújított templommal; Eger és Mikszáth Kálmán kapcsolatával; a Dsida Akadémia 
munkájával; a YuGov közvéleménykutató felmérésével, amiben arra voltak kíváncsiak, hogy mit 
jelent a fiataloknak Európa; hogyan segíti az újjáépítést a magyar állam Észak-Irak lerombolt 
keresztény városaiban; valamint a magyar kormány Egán Ede kárpátaljai gazdaságélénkítő 
programjával. Beszámolt a műsor a Balassi Intézet hagyományos nyári egyeteméről, ahol másod-, 
harmadgenerációs határon túli és diaszpórában élő magyar diákok csiszolták nyelvtudásukat, 
valamint arról, hogy a felvidéki tornai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban láthatók azok az 
értékes freskók, amelyek feltárását Magyarország is támogatta. Ellátogattak a műsorkészítők  
Nagygécre, ahová az 1970-es árvíz után a lakókat nem engedték visszaköltözni, templomát pedig 
nem engedték újjáépíteni, és ahol évtizedek után a nemzet megmaradásának szimbólumaként 
éledt újjá a Szamos által elpusztított falu.  
Adáshossz: 150’ 
Adás: vasárnap 6:00 
Ismétlés: 6:00 és 14:00 Duna World Rádió 
 
Korkóstoló 
A vasárnap reggel jelentkező gasztronómiai műsorban éttermeket, séfeket, különleges ételeket és 
borokat mutatnak be. Bár szórakoztató műsor, jellemző rá az igényesség, a műfaji hagyományok 
ápolása és továbbadása. A riportokban bemutatták a Centrum Kávéházat, aminek a konyháját 
nemrég újították fel; beszélgettek szekszárdi borászokkal a fuxliról; a Lánchíd utcában található 
Dzsaudzsó teázó tulajdonosával; a Balatoni gasztro-térkép készítőjével; a miskolci vasúti váróból 
átalakított Végállomás séfjével; a Solo fine wine tulajdonosával a családi butik borászatról. 
Érdekes részleteket tudhattak meg továbbá a hallgatók a skandináv ételekről, a fekete fagyiról és a 
borkommunikációról is, utóbbit egy egyetemi oktató ismertette. Emellett több borászat is 
bemutatkozási lehetőséget kapott. A műsor utolsó interjúja rendszerint egy művésszel készül. 
Ennek keretében ismerhették meg a hallgatók Tóth Loon, a Veszprémi színház művésze, Deák 
Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki rendezője, Méhes Csaba pantomimművész, Jókai Anna író, 
Németh Alajos, a Bikini együttes basszusgitárosa ételekhez és főzéshez való viszonyát, de 
megszólalt a műsorban Fesztbaum Béla és Ágoston Péter színész, Sena Dagadu underground 
énekes és Balázs Elemér jazz-zenész is. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: vasárnap 9:30 
Ismétlés: szombat 1:27, Kossuth Rádió 
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V4 
A Kossuth Rádió januárban indult új, heti periodikában jelentkező magazinműsora a V4. 
Közéleti, kulturális, sport híreket tartalmaz a visegrádi négyek tagországaiból. Állandó rovatainak 
egyik fontos kérdése annak tisztázása: van-e, és ha igen, milyen a V4 identitás? Aktuális, izgalmas, 
kulturált sorozat. 
Azonos címet visel az M1, szintén új indítású hírműsora, hasonló tematikával.  
Adáshossz: 23’ 
Adás: vasárnap 15:00 Kossuth Rádió  
2017. október 8-tól vasárnaponként 9.35-től Kossuth Rádió 
 
Vasárnap délután 
Hétvégi, élő, könnyedebb hangvételű, kulturális ajánlatok köré épülő közéleti magazinműsor. Az 
adások középpontjában aktuális, gyakran a műsorral párhuzamosan, egy időben zajló események 
állnak. Ezen eseményekről a műsorok élő vagy rögzített helyszíni riportokban számoltak be. 
Gyakran mutatják be a rendezvények, fesztiválok, programok főszereplőit, szervezőit 
kisportrékban vagy részletesebb stúdióinterjúkban. A műsorokban a kulturális információk 
mellett számtalan ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, helytörténeti, néprajzi, muzeológiai 
információ hangzik el. (Ilyen volt pl. a június 11-ei műsorban a Gólya-roadshow mint kiemelt 
téma.) Nagy hangsúllyal szerepelnek a határon túli magyar vonatkozású témák. Szép példa volt 
erre a trianoni emléknapon, a nemzeti összetartozás napján, június 4-én műsorba illesztett pozsonyi 
magyar kulturális rendezvénysorozatról szóló összeállítás. Szintén kiemelt figyelmet szentel az 
adás a nemzeti kultúra értékeinek megőrzésére. Erre jó példát hallhattak az érdeklődők január 22-
én a magyar kultúra napi tematikus, félórás összeállításban. 
Adáshossz: 150’ 
Adás: vasárnap 16:00-17:00, Kossuth Rádió, 
  
Szent István Rend díj – Erdő Péter 
2017. augusztus 20. 15.07-15.30 Kossuth Rádió 23 perc  
 
Príma Primissima jelöltportrék  
2017. november 1-30-ig  
Adott strukturális helyeken 1-1 perc, 30 db Kossuth Rádió/Duna TV 
  
Nagyítás  
Egy-egy hír a nagyító alatt. A korábban rövidebben feldolgozott témák bővebb kibontása. 
Első adás: 2017. október 8.  
Adáshossz: 20’  
Adás: vasárnap 15:07-15:30, Kossuth Rádió 
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2.5. GYERMEK, IFJÚSÁGI ÉS FILM FŐSZERKESZTŐSÉG 

 

Bevezető 
A főszerkesztőség a közmédia összes televíziós csatornájának beszerzésből származó 
mozgóképes tartalmaival, emellett az M2 gyermekcsatorna saját gyártású műsoraival foglalkozik, 
illetve felügyeli a Kossuth Rádió családi sávjának programjait. 
Feladatai közé tartozik a teljes, beszerzésből származó film- és műsorkészlet – játékfilmek, 
sorozatok, rajzfilmek, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő műsorok – felügyelete, a hosszú távú 
filmstratégia megalkotása, ezzel összefüggésben a beszerzésekre történő javaslattétel és aktív 
részvétel a vásárolt műsorok aktuális műsorstruktúrákba való tervezésében.  
Emellett a főszerkesztőség kezeli a teljes Magyar Média Mecenatúra Programban elkészülő 
dokumentumfilmek, tévéjátékok, animációs műsorok adminisztrációját és azok műsorba 
kerülését. 
A főszerkesztőség feladatkörébe tartozik továbbá az M3 csatorna és a Duna World csatorna 
archív műsoraira való javaslattétel, valamint a 2016-ban elindított M5 csatorna ismeretterjesztő, 
dokumentumfilm, illetve művészfilm kínálatának kialakítása, felügyelete. 
 
Gyermek- és ifjúsági műsorok  
 
M2 gyereksáv 
Reklámmentessé vált június elsejével az M2 gyermek- és ifjúsági csatorna abban az idősávban, 
amikor a legkisebbeknek szóló műsorokat sugározza. Ezzel a közmédia kiemelten gyermekbaráttá 
tette tematikus csatornáját. Kimutatható, hogy a 4-12 évesek körében több gyerek kapcsolt a 
csatornára napi szinten és valamivel több időt is töltött a csatornán, ennek következtében nőtt a 
csatorna közönségaránya is. 
 
Gyerekhíradó, Matricák 
2017 első félévében két saját gyártású műsorral jelentkezett az M2 reggel 6-tól este 8 óráig tartó 
gyereksávja. A Hetedhét Gyerekhíradó és a május végén új műsorként megjelenő M2 Matricák 
gazdagította az elsősorban vásárolt tartalmakra épülő csatorna műsorát. 
 
Hetedhét Gyerekhíradó 
Az M2 gyerekcsatornával egyidős műsor az év első öt hónapjában még a megszokott, 5 éve 
létrehozott formai és tartalmi elemekkel jelentkezett. A műsor alkotói különös hangsúlyt fektettek 
a célközönséget alkotó 6-10 éves kisiskolások számára könnyen érthető, de igényes oktató-nevelő 
tartalmakra. Az adások akadálymentesítéséről immár 3 esztendeje továbbra is két fiatal jelelő 
gondoskodik a műsorvezetők mellett. 
Elsősorban a környezettudatos szemlélet, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékei, az egészséges 
életmód és a testmozgás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint kortárs 
példaképek köré épültek a riportok. 
A műsor külön hangsúlyt fektet a közszolgálati témák megjelenítésére: 

 
Fogyatékkal élők 
 Hetente egy alkalommal jelnyelv tanítása 2-3 percben jelelőink segítségével 

 Aranyérmes Down-szindrómás tornász kislány miniportréja (febr. 17.) 
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Testmozgás, az egészséges életmód népszerűsítése 
 Helyes testtartás (jan. 17.) 

 A kockahas és a boulder (jan. 18.) 

 Lábtorna a lúdtalp ellen (jan. 23.) 

 Szinkronugrás (jan. 23.) 

 Népi praktikák a hideg és a betegségek ellen (jan. 31.) 

 Helyes táplálkozás (febr. 7.) 

 Darts, egy kevésbé ismert sportág (febr. 28.) 

 The Champion élménypark (márc. 21.) 

 Ugróiskola (ápr. 18.) 

Nemzeti, egyetemes kultúra, hagyományok tisztelete 
 Bábolnai ménesbirtok (jan.12.) 

 Zsámbéki kolostor (jan. 16.) 

 Esztergomi bazilika (febr. 2.) 

 Farsangi népszokások (febr. 9.) 

 Kultúrházak éjszakája (febr. 17.) 

 Hamvazószerda (márc. 1.) 

 Arany 200: felhívás saját szavalós videók beküldésére, ill. azok bemutatása hétről hétre 

 Kodály Zoltán emlékév (márc. 10.) 

 A márciusi ifjak (márc. 15.) 

 Látogatás Nagykőrösön Arany János nyomában (márc. 21.) 

 János Vitéz Látogatóközpont (márc. 27.) 

 Virágvasárnap (ápr. 14.) 

 Húsvéti népszokások (ápr. 17.) 

 Arany János Múzeum (ápr. 21.) 

 Magyar találmányok (máj. 2.) 

Példaképek, tehetségek: 
 Gyúr Gabi, a csángó népdalénekes lány – miniportré (jan. 11.) 

 Az év nagycsaládja (jan.12.) 

 Bálint Robi – Fölszállott a páva, legjobb határon túli produkció (jan. 13.) 

 Kiss Gábor Mátyás, a 16 éves könyvíró (jan. 16.) 

 Magyar bűvös kocka rekorder (jan. 19.) 

 Nyíregyházi diákolimpia (febr. 15.) 

 Csontos Peti, gyerekszínész (márc. 14.) 

 Horváth Roland, fiatal programozó (márc. 24.) 

 Názer Lili, 12 éves programozó (ápr. 10.) 

 Virtuózok: Holozsai Eszter (ápr. 14.) 

 Lakatos Hermann, a jövő motorosa (ápr. 28.) 

 Virtuózok: Kökény Tamás (ápr. 28.) 

Környezetvédelem 
 A szmog, és annak megelőzése (febr. 3.) 

 Állatmenhely (febr. 7.) 

 Földgolyóba ültetett növény (febr. 22.) 

 Osztályfőnöki óra a környezetvédelemről (márc. 1.) 

 A víz világnapja: Látogatás a dél-pesti víztisztítóban (márc. 22.) 

 Kőbányai víztározó (márc. 28.) 

 Újrahasználati Központ (márc. 31.) 
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Adáshossz: 8 perc 
Adás: minden hétköznap 17:00 M2 
Ismétlés: másnap délelőtt 10:30 M2 
 
Hetedhét Kaland 
Május 29-én több hónapos előkészítő munka után lépett az 5 éve futó Gyerekhíradó nyomdokaiba 
a Hetedhét Kaland megújult formátummal és tartalommal. Az adáshossz is változott 8-ról 10 
percre. Heti váltásban két műsorvezető, Trömböczky Napsugár és Varga Ádám jelentkezik – 
szakítva a stúdiótér monotonságával – immár külső helyszínekről, amelyek az adások 
tematikájához is igazodnak. Új rovatokkal és egységesebb tartalommal készülnek a műsorok. A 
közszolgálati jelleg és a szórakoztató ismeretterjesztés maradt továbbra is a műsorok két 
alappillére. Folytatódott a jelnyelvi sorozat, amelyben a műsor jelelői hallóknak tanítanak hasznos 
kifejezéseket jelelni, valamint a fiatal példaképek (kiemelkedő sport- és szellemi teljesítmények) 
bemutatása is. Hétről hétre szituációs formában az illemtannal, a helyes viselkedéssel 
kapcsolatban adnak tanácsot, az országjáró és a múzeumi sorozat pedig igyekszik kedvet csinálni 
egy-egy látványosság, kiállítás felkereséséhez. A hírcserében érkező „színes” bejátszások tovább 
tágítják a fiatal nézők látókörét. A nemzeti ünnepnapok, az ezekhez kapcsolódó hagyományok 
megismertetése pedig továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak.  
Adáshossz: 10 perc 
Adás: minden hétköznap 17:00 M2 
Ismétlés: másnap délelőtt 10:30 M2 
 
M2 Matricák 
Május 27-én indult el az a 20 epizódos hétvégén jelentkező sorozat, amely 3-5 percnyi hosszban a 
kémia, a fizika, a történelem, a zene és a nyelvészet egy-egy érdekes kérdését, jelenségét dolgozza 
fel elsősorban a kisiskolások számára érthető, könnyen befogadható, játékos és szemléletes 
formában. 
Adáshossz: 3-5 perc 
Adás: szombaton és vasárnap reggel 8:00  
Ismétlés: hétköznap 19:50 
 
Kossuth Rádió 
 
Családi sáv 
A Kossuth Rádió Családi sávjában kapnak helyet a rendkívül gazdag archívum kincsei mellett a 
külső gyártásban folyamatosan készülő, a legkisebb korosztálynak szánt mesék, dalok, valamint a 
hat és tizenkét éven felülieknek szóló ifjúsági sorozatok. Az igényes gyermek- és ifjúsági 
műsoroknak a szórakoztatás mellett fontos célkitűzése az oktató, nevelő szándék.  
 

 A Berg Judit regénysorozata alapján készült mesejáték-sorozat a Két kis dínó a zsírkréta 
korban, a Két kis dínó Budapesten, a Két kis dínó a középkorban és a Két kis dínó Krétán. A 
hatéves korosztály számára különösen érdekes a dinoszauruszok fajtáinak és korának 
bemutatása. Helyesek és jól hasznosíthatóak a szómagyarázatok is. A felolvasás további 
erényei közé tartoznak a barátságot, az egymástól való tanulást, a különbözőségek 
elfogadását, az együttműködést és szelídebb versengést szorgalmazó gondolatok. A mesék 
kapcsán fontos kiemelni a kisebbek számára is befogadható nyelvi leleményességet és 
humort. 

 

 Borbáth Péter Sündör és Niru című meseregénye és a belőle készült sorozat világa különös, 
két főszereplőjének alakja szerethető. Bármelyik korosztály meghallgathatja színes ábránd- 
és fantáziavilágba kalauzoló történetüket. A nyelvi lelemény itt is hangsúlyosan jelenik 
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meg: „Olyan mogorva, mint két lópokróc!” A szomorúság oldására a barátságot ajánlja, 
emellett „A saját utadat kell járnod!” vagy „Mindent megtesz azért, ami neki a 
legfontosabb!”– mélységű gondolatokkal is nevel és bátorít.  
 

 Both Gabi A hintarabló című mesejátéka három testvér, Bíborka, Bársonyka és Babocska 
történetét eleveníti meg. Itt is kiemelt szerep jut a nyelvnek és a nyelvi humornak, például 
a „Lilipótvárosi kalandok” vagy „A zöldséges egyfolytában zöldségeket beszélt!” típusú 
szófordulatok szintjén. A mesében a kisgyermekkorra jellemző, fontos érzelmi téma áll a 
fókuszban: a testvérféltékenység, valamint ennek kézenfekvő megoldása, a szülői figyelem 
megosztása.  
 

 Lackfi János: Domboninneni mesék. Az ötrészes mesesorozat a kis denevér, a fókakölyök, a 
vadmacska lány és Dinnye, a kis hangyász barátságára épül, elsősorban kisóvodásoknak 
szól. Főbb gondolatatai, hogy fontos az összetartás, az egyéni különbözőségek elfogadása 
— mindegyikük más fajtájú állat, mást szeret játszani —, de közösségben érzik igazán jól 
magukat.  
 

 Finy Petra: A fűszerkatona, történetek minden földrészről – a szerző szándéka szerint a 

mesefüzér darabjai bepillantást nyújtanak a különböző földrészek lakóinak gondolat- és 

hitvilágába. A szépen megírt történetek mondanivalója igen széles spektrumon mozog: 

hol már-már mítoszba hajlik, hol csak egy-két ötletből, poénból táplálkozik. A gyerekek és 

felnőttek érdeklődésére is számot tarthat. 

 Máté Angi: Volt egyszer egy… Az egyedi világlátású mesékből álló sorozat elsősorban az 
óvodás célcsoportnak szól, részenként 2-3 mesével. Az életre kelt, személyiséggel 
rendelkező tárgyak: a kémény, a kő, a felhő, a meseszerű átváltozások, a jelenségek 
egymásra épülése és a világ értelmezésére felelő válaszok keresése fűzi össze a történetek 
láncát. 

 Dávid Ádám: A Virág utcai focibajnokság — leginkább a 5-7 éves korosztálynak szóló 
ötrészes sorozat. Fantáziaébresztő szóalkotásokban bővelkedik: „virág-bajnokság”,  
„koppolás”, „megtélült haj”. A történetfüzér középpontjában a barátság, a jószívűség, a 
becsületesség, az összetartás és a családi szeretet áll. A háromgyerekes család új környékre 
költözik; a nagymama, „a Gólkirálynő” vezényletével felújítják a leharcolt focipályát. 
Szívszorító fordulatok során egyre közelebb kerülnek egymáshoz a testvérek. 

 Zalán Tibor: A rettentő görög vitéz: a 12 éven felülieknek szóló mesejáték sok szereplővel 
és a hangjátéki elemek bőséges készletével dolgozik. A cselekményt változatos 
atmoszférába helyező effektek, visszhangok és háttérzaj végigkísérik a fordulatos 
történéseket. 

Családi sáv 
Adáshossz: 30 perc 
Adás: naponta 19:30  
 
A közmédia filmkínálata 
A közmédia korábbi években újradefiniált csatornaprofiljait nagyban meghatározza a különböző 
médiaplatformokon megjelenő filmkínálata. A film – akár fikciós, akár dokumentum- vagy 
animációs film – az egyik legalkalmasabb műfaj széles nézői bázis kialakítására és megtartására. 
Közösségformáló ereje mellett hiteles korrajzot fest, személyes történeteken keresztül a lehető 
leghatásosabban mutatja fel a kortárs társadalom legfontosabb problémáit, kérdéseit, katalizátora 
a közösség legaktuálisabb vitáinak.  
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A közmédia rendkívül sokszínű, komplex filmes műsorstruktúrája, filmcsomagjai, vásárolt és saját 
gyártású fikciós és dokumentum sorozatai, oktató és ismeretterjesztő tartalmai, magyar és 
nemzetközi gyerekfilmjei a magyar médiapiacon egyedülálló minőséget képviselnek. A filmes 
program kialakításában továbbra is alapvető szempontok a műfaji és tematikai változatosság, az 
értékközpontúság, a társadalmi igényekre való naprakész reagálás, és nem utolsó sorban a 
minőségi szórakoztatás.  
A csatorna-specifikus, tematikus programtervezéssel az egyes csatornák filmkínálata egymást 
kiegészítve és erősítve szolgálja ki a legsokrétűbb nézői igényeket. A közmédia számos filmsávban 
ér el változatos célközönséget, kiemelt figyelmet fordít a külhoni magyarság speciális filmes 
igényeire, a társadalmilag valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévők problémáira és 
azokra az egyre növekvő létszámú csoportokra, akik a látszólag széles televíziós kínálat ellenére 
sem jutnak az igényeiket kielégítő tartalmakhoz.  
A klasszikus és kortárs film kimagasló alkotásainak bemutatása, tengerentúli és európai 
kultuszfilmek műsorra tűzése, az ismeretterjesztő- és dokumentumfilmek széles választéka, 
igényes európai – német, angol, spanyol, francia, lengyel – közszolgálati televíziós produkciók, 
színvonalas sorozatok, dokumentumfilmek és tévéjátékok vetítése által a legkülönfélébb 
társadalmi rétegek elvárásai teljesültek 2017-ben is. 
Az M5 csatornán kiemelt műsorhelyeken tudtak megjelenni a magaskultúrát közvetítő prémium 
tartalmak: dokumentumfilmek, ismeretterjesztő, oktatási sorozatok, irodalmi adaptációk, 
komolyzenei összeállítások és művészfilmek.  
 
Duna TV 
A nemzeti főadó filmes sávjait a széleskörű, ugyanakkor minőségi, értékközpontú szórakoztatás 
határozza meg. A filmtörténet közismert klasszikusai mellett a kortárs filmgyártás legjava, magyar 
és nemzetközi kultuszfilmek, nagy nézettségű napi és heti sorozatok, családi mozik, 
dokumentumfilmek, tévéjátékok, ismeretterjesztő tartalmak alkotják a csatorna filmkínálatának 
gerincét.  
A Duna TV-nek az évek során valóságos védjegyévé vált a régi magyar filmek vetítése a két 
világháború közötti filmgyártástól a ’70-es évekig bezárólag. A szombat és vasárnap kora délután 
továbbra is a magyar klasszikusoké. A főként az idősebbek körében közkedvelt alkotásokban a 
magyar színjátszás legendás alakjai nyújtanak lebilincselő alakításokat. A szombati magyar filmes 
sávban köszöntötte a közmédia a 75 éves Tordai Terit (Mit csinált a feleséged...?, Sok hűség semmiért), 
megemlékezett a 110 éve született Rajz Jánosról (Dollárpapa), és a 90 éve született Badal Jánosról 
(Hintón járó szerelem). Vasárnap kora délután olyan népszerű klasszikusoké volt a képernyő, mint a 
Vámmentes házasság, a Kétezer pengős férfi vagy a Valahol Európában. A régi magyar filmes sávokban 
továbbra is színészlegendák szórakoztatták a nézőket, köztük Latabár Kálmán, Ruttkai Éva, 
Tolnay Klári vagy Szeleczky Zita. A Duna Televízió a klasszikus magyar filmek programszerű, 
tematikus vetítésével a magyar médiában egyedülálló küldetést teljesít.  
 
A hétvégi esti filmes sávokban a legszélesebb nézői érdeklődésre számot tartó nagyjátékfilmek 
voltak láthatók megszakítás nélkül. A hétvégi késő esti filmsávban a filmes kuriózumok, szerzői 
filmek, köztük aktuális társadalmi kérdésekre reflektáló dokumentumfilmek is helyet kaptak.  
A vasárnap esti műsorrendben 22:00-tól olyan kultuszfilmeket vetített a Duna TV, mint a Született 
július 4-én, a Casino, a Keresztapa vagy a Mission: Impossible. Az ezt követő késő esti filmsávban a 
kortárs film legizgalmasabb, legnagyobb visszhangot kiváltott alkotásait mutatta be a csatorna (pl. 
A nagy Gatsby, A vér és méz földje, Az utolsó cowboy). 
 
Hétköznap este és késő este is rendkívül széles műfaji és tematikai választékot kínál a Duna TV. 
A hétfő esti műsorsávot olyan közönségfilmek vetítésével töltötte ki a csatorna mint az Elvált nők 
klubja, a Férfi az Alamo erődből, a Truman show, a Flashdance vagy a Játsz újra Sam! Hétfőn késő este 
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hagyományosan a dokumentumfilmeké a Duna TV képernyője. A dokumentumfilm az egyik 
legalkalmasabb filmes műfaj a közösséget érintő fontos társadalmi kérdések, nagy hatású 
nemzetközi jelenségek, folyamatok árnyalt bemutatására, pontos megvilágítására. A 
biztonságosabb internet napjához csatlakozva vetítette a csatorna hétfőn este Az internet veszélyei, 
majd februárban a házasság hetéhez kapcsolódva a Kiházasítom az egész falut című összeállításokat. 
Ugyanebben a sávban kapott helyet a Romanov dinasztia tündöklését és bukását bemutató 
alkotás márciusban.   
 
A szerda késő esti, kifejezetten a művészfilmnek fenntartott, és a csütörtök késő esti szintén art és 
szerzői filmes sávokban jelentős társadalmi, történelmi kérdésekre magas művészi szinten 
reflektáló, rangos szakmai elismerésekben részesült hazai és nemzetközi alkotások kaptak 
bemutatkozási lehetőséget (Apocalypto, Fehér leander, Leány gyöngy fülbevalóval). Csütörtökön késő 
este magyar művészfilmeket, szerzői filmeket sugárzott a csatorna, köztük Gárdos Péter A 
porcelánbaba című remekművét. Ebben a sávban emlékezett meg a közmédia a 70 éve született 
Erdőss Pál filmrendezőről (Gondviselés, Visszaszámlálás, Budakeszi srácok). 
Csütörtökön este az önfeledt szórakoztatásé volt a főszerep a főműsoridőben kezdődő, olyan 
töretlenül népszerű vígjátékok révén, mint A három amigo, Párosban a városban, Idétlen időkig vagy a 
Csodacsapat. 
Péntek este 20:30-tól többek között a Superman sorozat gondoskodott a hétvégi lazításról, de 
ebben az időpontban vetítette a csatorna a Salamon király kincse és az Ütközéspont című filmeket is. 
A péntek 22:00 és 23:30 órás filmsáv a feszült dramaturgiájú krimiké (Újra nyomoz a páros, Tíz kicsi 
indián; Behálózva, A Sakál napja, Az orvosdoktor). Péntek éjszaka a klasszikus thrillerek kaptak teret, 
például a Hitchcock sorozat (Marnie, A gyanú árnyékában, Szakadt függöny, Topáz, Psycho).  
 
A napi és heti fikciós sorozatok nagyban meghatározzák egy csatorna profilját. A Duna TV 
hétköznap délelőtti és délutáni sávjaiban európai és tengerentúli sorozatok váltják egymást. Az 
őszi műsorstruktúrában a hétfő estéket a krimi műfaja fémjelezte; a hétfő esti és késő esti filmes 
sávban a csatorna a Hawaii Five vagy a Nyomoz a professzor című sorozatokat vetítette. Főműsoridőben, 
szerda esténként 20:30-tól jelentkezett a népszerű amerikai televíziós sorozat, a Zsaruvér, Tom 
Selleck-kel a főszerepben. Szintén szerdán 21:30-tól A fehér királyné című BBC-s háborús 
minisorozat elevenítette fel sajátos női szemszögből a középkori Anglia történetének egyik 
legellentmondásosabb időszakát, a rózsák háborúját, lebilincselően izgalmas cselekményvezetéssel 
és színészi alakításokkal. Az európai sorozatok kimagasló népszerűsége (Don Matteo, Doc Martin, 
Brown atya) alátámasztja, hogy érdemes ezen a téren is a minőségi szórakoztatásra törekedni és 
továbbra is az európai közszolgálati csatornák kínálatából válogatni. 
 
Duna World 
A csatorna főként magyar filmeket és a Magyar Média Mecenatúra Programban elkészült 
dokumentum- és ismeretterjesztő tartalmakat vetít. Ezekről részletes tartalmi és műfaji 
információkat tartalmaz jelen fejezet A Magyar Média Mecenatúra programban támogatott filmek 
címmel. 
 
M2 
A gyerekcsatorna programjának zömét a vásárolt tartalmak alkotják. Ezek főként magas 
minőséget képviselő, a legkisebbek szellemi-lelki épüléséről gondoskodó, szórakoztatva oktató, 
garantáltan erőszakmentes európai animációs filmek. Az M2 legnépszerűbb sorozatai – Állatkert a 
hátizsákban, JoNaLu, Pocoyo, Eperke kalandjai – folyamatosan jelen vannak a kínálatban. Emellett 
ebben az évben is számos mesefilm újdonsággal jelentkezett a csatorna. 
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Petőfi TV 
A csatorna esti sávjaiban hétfőtől péntekig a gimnazista és a fiatal felnőtt korosztály körében 
népszerű szituációs komédiákat vetít. A hétköznapi sávokban többek között a Tuti gimi, és a 
magyar fiatalok életéről szóló Holnap tali, késő este pedig a népszerű amerikai misztikus akciófilm 
sorozat, az Odaát kapott helyet; szombat este A tanárok gyöngye című német vígjátéksorozat nyújt 
felhőtlen kikapcsolódást. Az éjszakai sorozatsávban olyan művészfilmes igényességgel készült 
történelmi filmek is helyet kaptak, mint az angliai történelem meghatározó korszakát, a Rózsák 
háborúját feldolgozó A fehér királyné című angol-francia háborús minisorozat. Rendszeresen 
találkozhatnak a nézők a Petőfi TV kínálatában jelentős társadalmi problémákat, kérdéseket 
feldolgozó magyar kisjátékfilmekkel (pl. Egyjátékos mód), valamint érdekfeszítő történelmi és 
életrajzi nagyjátékfilmekkel (pl. Lola), emellett A világörökség kincsei típusú ismeretterjesztő 
sorozatokat is rendszeresen vetít a csatorna.  
A vasárnap esti Filmklubban megbízhatóan igényes, ugyanakkor szélesebb nézői érdeklődésre 
számot tartó válogatás várja a nézőket informatív beszélgetésekkel kísérve. Számos népszerű 
európai és tengerentúli alkotást vetített 2017-ben is a Petőfi TV Filmklubja (pl. Tétova félrelépők c. 
francia romantikus vígjáték, Josephine c. francia vígjáték, Vigyázz, mit kívánsz! c. amerikai thriller, 
Dom Hemingway c. angol játékfilm a főszerepben Jude Law-val). A Filmklub filmjeit az éjszakai 
sávban általában megismétli a csatorna.  
  
M3 
Az M3 csatorna archív, klasszikus tartalmakat kínál nézőinek. Magyar és nemzetközi alkotásokat 
egyaránt szép számmal fellelhetnek ezen az adón a nosztalgiázni vágyók: Életképek, Bűvölet, Família 
Kft. Angyalbőrben, Vészhelyzet, A kisasszony, Szerelemhajó. A késő esti filmes sávokban magyar 
filmklasszikusokat (pl. Mint oldott kéve) vagy európai kultuszfilmeket (pl. Holt lelkek) vetít az M3. 
Hétvégén a ’70-es, ’80-as évek népszerű tévéfilmjei, televízós adaptációi és tévés kamaradarabjai 
gondoskodnak a tartalmas szórakozásról.  
 
M5  
A közmédia 2016 szeptemberében indult új csatornájának kettős profilja a modern oktatás, 
ismeretterjesztés és a magaskultúra közvetítése. Ennek szellemében számos prémium minőségű 
dokumentum-, ismeretterjesztő és művészfilmet mutatott be különböző tematikus sávokban.  
Napközben többek közt a BBC, a ZDF és az ORF közszolgálati csatornák értékes 
ismeretterjesztő dokumentumfilmjei voltak láthatók eredeti hanggal, feliratos változatban, 
továbbá itt kaptak helyet a Magyar Média Mecenatúra ismeretterjesztő alkotásai is. 
Az esti sávokban olyan igényes tematikus válogatások kerültek képernyőre, mint A magyar film 
mesterei sorozatban Fábri Zoltán, Sára Sándor vagy Sándor Pál alkotásai kedden, Wim Wenders 
életműsorozat szerdán, Az olasz film mesterei sorozatban pedig Franco Zeffirelli és Bernardo 
Bertolucci remekművei csütörtökön. A péntek esti Magyar filmek Cannes-ban sorozatban a 
Magasiskola, a Kárhozat és a Szerencsés Dániel mellett a fiatalabb rendezők cannes-i sikerei is teret 
kaptak, köztük Mundruczó Kornél Fehér Isten, Antal Nimród Kontroll és Hajdu Szabolcs Fehér 
tenyér című alkotásai. 
 
A filmszerkesztőség munkatársai az év folyamán részt vettek több fesztiválon (pl. Rendszerváltó 
Filmszemle, 14. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál; 14. Verzió dokumentumfilmfesztivál, XVII. 
Lakiteleki Filmszemle), valamint filmnapokon, tematikus vetítéssorozaton, illetve a legtöbb hazai 
forgalmazó sajtóvetítésein, díszbemutatóin. Rendszeresen érkeznek külföldi és hazai 
forgalmazóktól és alkotóktól is megkeresések beszerzésre kínált alkotások vonatkozásában. A 
közmédia profiljába illő értékes alkotásokra a szerkesztőség folyamatosan felhívja az MTVA 
filmszerkesztőségének figyelmét, mellékelve a filmekre vonatkozó információkat. 2017-ben 54 
nagyjátékfilm, 18 dokumentumfilm és 2 filmsorozat beszerzésére tett javaslatot a szerkesztőség. 
Ezek közül az alábbiak kerültek beszerzésre:  
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 Körülvesznek dalok, versek – Czuczor Gergely élete és munkássága 

 Minden kicsi gyermek 

 Elrabolt évek nyomában 
 
A Magyar Média Mecenatúra Programban támogatott filmek 
A Médiatanács Mecenatúra Programjában készülő és a Duna Médiaszolgáltatótól befogadó 
nyilatkozatot kapott tévéfilmek, rövidfilmek, dokumentum- és ismeretterjesztő filmek átvétele 
folyamatos. Szükség szerint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. korrekciók elvégzését kéri az 
alkotóktól, melyek vagy technikai, vagy törvényi kötöttségek miatt szükségesek ahhoz, hogy az 
alkotások adásképessé váljanak. Alkalmanként szerkesztői javaslatokat is tesznek a kollégák, 
melyeket az alkotók szinte minden esetben örömmel fogadnak és beépítenek a végső változatba. 
A filmek jelentős része egy vagy két, kisebb részük három, esetleg négy körben kerül átvételre. 
Ezt követően a pályázókkal szerződést köt a Duna Médiaszolgáltató. Az így átvett alkotások 
programba szerkesztése folyamatos, ezek a filmek jelentős elemét képezik a műsorfolyamnak. 
Adásidőpontjaik kiválasztásánál fontos szempont, hogy amennyiben lehetőség van rá, a témához 
kapcsolódó évfordulóhoz vagy más jeles dátumhoz illeszkedve láthassák a nézők az új filmeket. 
Az első adásidőpontok különös körültekintéssel kerülnek kiválasztásra, ahol elsődleges szempont, 
hogy az új alkotások minél szélesebb közönséghez juthassanak el. A bemutató időpontjáról a 
produkció, az alkotók hivatalos értesítést kapnak.  
A tévéfilmek döntő részben a Dunán, a dokumentum- és ismeretterjesztő filmek az M5 és a 
Duna World csatornán kapnak helyet, míg a kisjátékfilmek az M2–n, a Petőfi TV sávjában 
kerülnek adásba. 
Örömteli, hogy egyes alkotók külön mozibemutatót is szerveznek filmjüknek. Előfordul, hogy 
ezek a bemutatók megelőzik a televíziós bemutatókat, természetesen a Duna Médiaszolgáltató 
előzetes hozzájárulásával.  
A pályázatos alkotások között egyre gyakoribbak a 10-16 részes minisorozatok, melyek öt perces 
hosszukkal izgalmas elemeit képezik a programnak. Ezek a rövid, ismeretterjesztő alkotások 
különösen alkalmasak érdekes és fontos tudományos vagy művelődéstörténeti információk 
átadására. 
Különösen fontos az a tendencia, hogy a korábbi évekhez képest 2017-ben lényegesen több olyan 
alkotás készült, amely a határon túli magyarság kérdéseivel foglalkozik. Szintén nagymértékben 
növekedett a kisebbségekkel foglalkozó alkotások száma. A fogyatékosokról szóló filmek 
tekintetében viszont visszaesés tapasztalható. 
 
2017-ben a Duna Médiaszolgáltató 63 dokumentum és ismeretterjesztő filmet vett át, 
melyek közül 9 alkotás különböző epizódszámú sorozat. Fikciós anyagokból 4 tévéfilm 
valamint 9 kisjátékfilm érkezett. 
 
Kiemelt témák 
Határon túli tematika 

 TRIANON – Egy angol diplomata szemével 

 A becsület útján 1-3. 

 „Ahonnan elindultam...” Batta György 

 A Sárga csikó nyomában 

 A Kolozsvári Protestáns Teológia története 

 Emberek az embertelenségben – Két hazát adott végzetünk… Történetek a lakosságcseréről 

 Az erdélyi arisztokrácia diszkrét bája – A Bánffy család; A Bethlen család 

 Ragaszkodás 1-2. – Vállaj és Zajta története 

 A legdélebbi magyarok 

 Szembesítés XII. rész – Nem akarják, hogy odajussunk az igazsághoz... 

 Székely derbi 
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 A kamerás emberek – A mozi, a kinematográfia úttörőinek története a Délvidéken 

 Fohász a déli végeken – portréfilm Bogdán József papköltőről 

 A hit kiárusítása – Az amerikai templombezárási válság 

 Emlékmű helyett – Vaszi Jánoska emlékére 

 „Bármi legyen, gazdagít” 

 Néma harang 1-16. 

 Meghalni Ukrajnáért 

 A kendergyári asszonyok férjei – Délvidéki történet a múlt század közepéből 

 Hazatérés 

 Tehenesek 

 Magyarosaurus 

 A világhírű magyar hordó 
 
Gyermekek védelmének megjelenése 

 „Bármi legyen, gazdagít” 

 Börtönárvák 

 A levelek 

 Minden kicsi gyermek 

 Single player / Egyjátékos mód 
 
Fogyatékkal élőkről szóló alkotások 

 A belső oldal 
 
Kisebbségek mindennapjait bemutató alkotások 

 Mi ez a cirkusz? 

 Emberek az embertelenségben – Két hazát adott végzetünk… Történetek a lakosságcseréről 

 Snétberger tanítványok – A zene felemel! 

 Félúton a jobb világ felé – Menekültsorsok Európa kapujában 

 Tervek nélkül semmik leszünk 

 Dunának, Mekongnak egy a hangja 

 A karcagi cigányteleptől a rákkutatásig 

 „Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek…” 

 Csandra szekere 
 

Magyar tudományos témákkal foglakozó filmek 

 A magyarság totemállatai nyomában – Különleges országjárás Szemadám Györggyel 

 Zrínyi és a vadkan – Egy nemzeti tragédia kirakós játéka 

 A Sárga csikó nyomában 

 A kamerás emberek – A mozi, a kinematográfia úttörőinek története a Délvidéken 

 Fényévek – A Petzvál-lencsétől a fényfestésig 

 Fibulák és fabulák – avagy leletek a régészetről I –II. 

 A karcagi cigányteleptől a rákkutatásig 

 Magyar szentek és boldogok – Szent László király 

 A természet magyar fotósai 1-16. 

 Bokros jelentések 1-2. 

 A Zinner 1-2. 

 Magyarosaurus 

 Magyar szentek és boldogok – Szent királylányok 

 Tiltott zóna – Harctéren a vadvilág 

 A kőbaltás ember 2. – Samu vacsorája 



 
 

154 

 Gravitáció a kötődés természete 
 

Az anyanyelvi kultúra ápolása 
 Székely derbi 

 Körülvesznek dalok, versek – Czuczor Gergely élete és munkássága 

 „Bármi legyen, gazdagít” 

 A bábok világa – Fejezetek egy jóboszorkány életéből 

 Hazatérés 

 Válogatott irodalom 1-11. 

 A Hetedik te magad légy – Sebő Ferenc 70 

 A világhírű magyar hordó 
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2.6. VALLÁSI MŰSOROK FŐSZERKESZTŐSÉGE 

 

A főszerkesztőség a közmédia összes csatornáján szereplő vallási tartalmú műsorok felügyeletéért 
felelős. A műsorokat az MTVA vallási főszerkesztőségével közösen, vele szoros 
együttműködésben alakítja ki, témáit folyamatosan egyezteti. 
A műsorstruktúrát az egyházak és az egykori MTV Zrt., illetve a Magyar Rádió Zrt. által kötött és 
többször kiegészített együttműködési megállapodás szabályozza. Ennek értelmében a közmédia 
csatornáin sugárzott vallási műsorpercek a lakosság felekezeti hovatartozásának arányában 
oszlanak meg. Bizonyos műsorperceket közvetlenül a történelmi egyházak felügyelnek, bizonyos 
műsorperceket közösen gondoznak, és vannak műsorok, melyek tartalmáért, minőségéért 
közvetlenül a két főszerkesztőség felel. 
A televíziós műsorok vasárnap délelőtt a Dunán kerülnek adásba, ismétléseik a Duna World-ön 
hétköznap délelőtt 10-11-ig láthatók. Kivételt képez a Világ-Nézet, mely kizárólag az M5 
csatornán látható. A rádiós műsorok 13:30-tól hallhatók a Kossuth Rádióban. A felekezeti 
szertartásokat – az egyedi esetek kivételével – vasárnap délelőtt közvetítik a közmédia csatornái.  
A vallási műsorpercek a közmédia csatornáinak egy százalékát teszik ki.  
 
2017 kiemelt tematikus eseményei, programjai, melyekkel számos rádiós és televíziós 
vallási műsor foglalkozott az év folyamán: 

 Szent László-emlékév – Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából hirdettek emlékévet. 

 Reformáció 500 – 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára.  

 

Televízió 
 

 Műsorsáv: vasárnap délelőtt (kivéve havi egy alkalommal: Világ-Nézet, M5 vasárnap 7:00). 

 A vallási műsorokban önálló műsorpercekkel jelentkezik a hét történelmi felekezet: 
katolikus, református, evangélikus, zsidó, baptista, metodista, unitárius. 

 A Sokszínű vallás című műsorban minden egyéb magyarországi kisegyház is lehetőséget 
kap a megmutatkozásra. 

Újdonságok 
 Reformáció hétről hétre címmel heti 5 perces műsor indult januárban a protestáns egyházak 

részvételével. 

 Szintén a reformáció emlékévének keretében került képernyőre négyhetente a Luther 
reformációja című 13 perces műsor. 

 Böjte Csaba gondolatai a Tízparancsolatról Szent László évében – 10 részes sorozat a Duna 
World-ön. 

 
A Duna Televízió vallási műsorai 
 
Katolikus krónika – katolikus magazinműsor 
A tavaly arculatilag és formailag megújult katolikus magazinműsor sikeresen teljesíti kitűzött 
célját: érdekes és értékes anyagokkal tartja fenn a katolikus hívek és a katolikus egyház iránt 
érdeklődők figyelmét. A műsor lendületét a 3x8 perces, külső helyszíneken forgatott anyagok 
szavatolják. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 fogyatékkal, hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
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2017. május 28. Premontrei idősgondozás Zsámbékon – a zsámbéki Premontrei Női 
Kanonokrend bemutatása. 
2017. április 2. Passiójáték a Maristáknál – március 24-én egy különleges passiójátékot 
mutattak be az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Gyertek hozzám! című alkotást a karcagi 
Szent Pál Marista Általános Iskola hátrányos helyzetben élő diákjai adták elő. 
2017. szeptember 10. Megértés másként – kiszámítható dimenziók: a gyöngyösi Autista Segítő 
Központ bemutatása. Interjú: Szabó József OFM, a Segítő Központ lelki igazgatója. 
2017. október 1. Idősek világnapja a lazaristákkal – Wojtonis Marek CM atya szolgálata idősek 
között a piliscsabai Nagyboldogasszony Házban és Budapesten a Szent Ferenc Kórházban. 
 

 ismeretterjesztő tematika az adásban  
2017. március 19. Jogtörténeti tanúságtétel az evangéliumok megbízhatósága mellett; Fazekas 
István jogász, teológus beszélt a Jézus kereszthalálát és feltámadását megelőző jogi 
procedúráról, perről.  
2017. július 30. Szívgárdisták – jezsuita indíttatású ifjúsági mozgalom a ’30-as, ’40-es években. 
Egy hajdani szívgárdista visszaemlékezése. 
2017. október 1. A tamil Miatyánk – Mahimai Raj Anthony indiai misszionárius munkája 
Magyarországon. 
2017. november 19. Árpád-házi szenteket ünneplünk novemberben: Szent Imre herceg, Szent 
László király, Szent Erzsébet. 
 

 határon túli téma megjelenése 
2017. június 4. Trianon és a Csanádi Egyházmegye – mit jelentett Magyarország feldarabolása 
egyházszervezeti szempontból? Beszélgetés a Szent István által alapított egyházmegyéről 
Kovács Józseffel, a Szeged-Csanádi Egyházmegye általános helynökével. Délvidéki mártír 
papjaink: beszélgetés Forró Lajos történésszel, aki a Délvidék Kutató Központ alelnöke és A. 
Sajti Enikő történésszel. 
 

 nemzeti emlékezet 
2017. szeptember 24. A legbecsületesebb politikus – 60 év után eltemették Esterházy Jánost a 
zoboralji Alsóbodokon, az e célból épített Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában. 
 

 kulturális tematika 
2017. szeptember 3. Kopt kórus Magyarországon – Magyarországra látogatott a Shabab El 
Anba Rewis kopt keresztény kórus. Mostani turnéjuk során Budapesten és Tihanyban léptek 
fel. 
 

 egészséges életmód 
2017. július 2. Bencés vendégszeretet Tihanyban – a szerzetesek asztalánál című kiállítás a 
magyarországi szerzetesrendek táplálkozáskultúrában betöltött szerepét mutatja be, kitekintve 
az európai előzményekre. Barkó Ágoston bencés szerzetes beszélt a műsorban a témáról. 
 

 A közszolgálati értékek iránt fogékony műsorban kiemelt helyet foglaltak el azok 
a riportanyagok, melyek a Közel-Keleten üldözött keresztények tanúságtételeiről 
számoltak be.  

2017. június 25. Irakból Magyarországra: egy lerombolt város papjai Esztergomban. Interjú 
Roni Salim atyával, a Szír Katolikus Egyház papjával. 
2017. június 18. Útifilm: Szent Charbel földjén – életerős kereszténység Libanonban. 

Adáshossz: 26’  
Adás: hetente, 09:34 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00 péntek, Duna World 
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Isten kezében – monotematikus műsor 
Hiteles személyiségek, megdöbbentő és szokatlan teljesítmények, életutak, melyek mögött minden 
esetben ott áll a szilárd keresztény hit. Az idei évben a műsor vendége volt Habsburg-Lotharingiai 
Mihály; Németh János szobrász-keramikus, a Nemzet Művésze; Juhász Árpád geológus; Olaj-
Rabóczky Anett, az abortusz.hu alapítója; Megyesi Schwartz Lúcia operaénekesnő és még sokan 
mások. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 Házasság hete 2017 
2017. február 12. Beszélgetés a 2017. február 12. és 19. között megrendezésre kerülő házasság 
hete országos rendezvénysorozat idei párjával, Kerekes Mónikával és Madarász Istivel.  

 határon túli tematika 
2017. március 19. Lelkész a határon. Portré Dudás Ferenc hadnagyról, református tábori 
lelkészről, aki a határvégeken teljesít szolgálatot. 

 ismeretterjesztő és tudományos tematika  
2017. január 8. „Tárjátok kezeteket a szentély felé…!” – középkori templomok útján 
Szabolcs-Szatmár-Beregben. Kora újkori, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található 
református templomok bemutatása. 
2017. október 8. Ayhan Gökhan író, költő, újságíró portréja. 
2017. október 15. Szóviharban Lackfi Jánossal – vendégségben a József Attila- és Prima 
Primissima-díjas költőnél Zsámbékon. 

 hátrányos helyzetben élőket érintő tematika  
2017. július 30. Övék a mennyek országa. Siklósi Beatrix és Marossy Géza filmje az iraki 
keresztények helyzetéről. 

Adáshossz: 26’  
Adás: hetente 09:00 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 péntek, Duna World 
 
Római Riportok (Rome Reports) – magazinműsor 
A Római Riportok „A világ vatikáni szemmel” című nemzetközi egyházi hírszolgálat vallási 
műsorának magyar változata. Helyet kapnak benne a Vatikán belső történései és a világegyház 
különféle hírei, érdekességei. A Ferenc pápáról szóló hírek és a körülötte zajló vatikáni események 
adják a műsor gerincét.  
Adáshossz: 26’  
Adás: 05:55 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:05 szerda, Duna World 
 
Kereszt-Tények – katolikus hírpercek 
A két éve futó hírműsorban főként Kárpát-medencei katolikus vallási események, történések 
kapnak helyet. Idén a Szent László-emlékév kapcsán számos tudósítás és helyszíni riport számolt 
be az eseményekről Nagyváradtól Győrön át a fővárosig. Különös figyelmet szentelt a műsor az 
idén 100 éves fatimai jelenések évfordulója magyarországi programjainak is. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 ismeretterjesztő tematika 
2016. január 15. Emlékezés az áldozatokra – emléktűz-gyújtás és imádság a Don-kanyar 
Emlékkápolnánál. 

 hagyományőrzés, hátrányos helyzetben élők, határon túli tematika 
2017. február 26. A hit megtartó ereje – lelkigondozó-szolgálatot indított a bélfenyéri római 
katolikus plébánia az erősen szórványosodó dél-bihari település, Bélfenyér magyar 
családjainak összefogására. 

 szenvedélybetegség, sérült és fogyatékkal élőket érintő tematika 
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2017. augusztus 13. Szenvedélybetegek búcsúja – Kaskantyún körmenet indult a 
szenvedélybetegek és fogyatékkal élők országos búcsújának nyitányaként. 

 nemzeti emlékezet 
2017. augusztus 3. Mise a mohácsi csata áldozataiért: megtelt a Fogadalmi Emléktemplom a 
mohácsi csatavesztés évfordulóján. A misét Udvardy György megyés püspök celebrálta. 
Koszorúzás Tomori Pál szobránál: a mohácsi csata évfordulóján, augusztus 29-én a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye Bábel Balázs érsek vezetésével emlékezett meg a nemzeti 
hősökről, valamint Tomori Pál egykori kalocsai érsekről. 
2017. október 15. Könyv a tábori lelkészekről – az aradi vértanúk emlékére mutattak be 
szentmisét október 6-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent László-kápolnájában. A 
szertartást a „Közös küldetésben – Katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában” 
című könyv bemutatója követte. 

 természetvédelem, fenntarthatóság 
2017. október 8. Áldott légy! – teremtésvédelmi konferencia Budapesten: a 72 Tanítvány 
Mozgalom ez év őszén nagyszabású teremtésvédelmi konferenciát rendezett a természetről, 
társadalomról, közösségről és felelősségről. A program a Laudato si enciklika 
gondolatmenetét követte. 

 életvédelem 
2017. október 1. 40 NAP AZ ÉLETÉRT – Magyarország először csatlakozott ahhoz a 
nemzetközi ökumenikus kezdeményezéshez, melynek keretében több mint negyven 
országban imádkoztak a megfogant magzatokért, az abortuszok számának csökkenéséért. A 
magyarországi helyszín a budapesti Szent István Kórház előtt volt. 

Adáshossz: 8’  
Adás: hetente 09:25 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:35 csütörtök, Duna World 
 
Új nemzedék – magazinműsor fiataloknak 
A közmédia vallási műsorai között foglal helyet ez a fiataloknak fiatalosan szóló ökumenikus 
szellemben szerkesztett magazin. Drogprevenció, cigánypasztoráció, személyiségfejlesztő 
tréningek kamaszoknak, gitártalálkozó egyaránt megfér a 2 témát 13 percben feldolgozó 
műsorban. Különösen megrendítő riport volt az idei nagyheti adás (2017. április 9.), amelyben 
Kovács Dénes pszichológus, lelki segítő, tanatológus, a Szegedi Gyermekklinika Onkológiai 
Osztályának munkatársa vallott hivatásáról. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 hátrányos helyzetben élőket érintő tematika  
2017. február 26. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozó Pilling Katalin és Pálinkás 
Péter utcai szociális munkások szolgáló mindennapjai. 
2017. március 26. Cigánypasztoráció a Váci Egyházmegyében (Ceferino Ház hálózat) –
Gyöngyösi Gyula ifjúsági pasztorációs munkatárs és Dúl Géza roma kisebbségi lelkész 
munkájának bemutatása. 

 ismeretterjesztő, kulturális tematika 
2017. április 23. Az Ignacio de Loyola című film margójára: beszélgetés a film hátteréről Sajgó 
Szabolcs SJ jezsuita szerzetessel, Tornya Erika RSCJ Sacré Coeur nővérrel, P. Horváth Ferenc 
SJ lelkésszel és Kovács Ákos filmesztétával. 
2017. május 7. ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport – Tusor Péter egyetemi docens, 
kutatócsoport-vezető beszél munkájukról. 
2017. augusztus 27. és szeptember 10. Faces of Love – A szeretet arcai Manilából (I. és II. 
rész). A ShoeShine alkotói közösség által készített dokumentumfilm a Délkelet-Ázsiában 
található Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában működő ACAY misszió megrendítő 
szolgálatába enged betekintést. 

 kisebbségi tematika 
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2017. július 16. A kazincbarcikai Don Bosco Szakiskolában péknek tanuló Krisztián tehetsége 
rajzban és festészetben kiemelkedő. Az iskola tanárai ezért segítik, támogatják fejlődését. 
2017. október 8. A Magyarországi Baptista Egyház és Szeretetszolgálat szervezésében 
tartották Balatonföldváron a roma bibliaiskolát. 

 tudományos tematika 
2017. július 16. Csány Gergely a zenélés mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem info-
bionika karának hallgatója; szemmozgás követésből készítette diplomamunkáját. 

 környezetvédelem 
2017. szeptember 24. „Isten hol található meg a természetben?” – Dr. Illyés Zoltán biológus, 
a Zalaegerszeg Botfa városrészében található Mindszenty Ifjúsági Házat és annak erdei 
iskoláját vezeti.  

Adáshossz: 26’  
Adás: kéthetente 10:00 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 szerda, Duna World 
 
Önkéntesek – a segítők magazinja 
A műsor minden elemében az önkéntesség, az önként hozott áldozat szellemiségét szeretné 
továbbadni a nézőknek. Olyan kezdeményezéseket mutat be, melyek mögött az „Adni jobb, mint 
kapni!” mottót hivatásként megélő személyek állnak. Fiatalokat, akik úgy döntöttek, hogy 
csatlakoznak a sátoraljaújhelyi kórházi önkéntes szolgálathoz, hagyományőrzőket, akik 
megmentik a balatonendrédi csipkeverés hagyományát, környezetvédőket, akik Zemplén 
gazdátlan állataiért vállalnak önkéntes munkát. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 súlyos betegséggel küzdőket, hátrányos helyzetben élőket érintő tematika  
2017. március 26. Kecskemét – A Karol Wojtyla Barátság Központ bemutatása: naponta 
osztanak meleg ételt, ruhaneműt és egyéb adományokat; rendszeresen tartanak kulturális, 
közművelődési rendezvényeket, illetve segítő programokat a ház gondozottjai számára. 

 hátrányos helyzetben, illetve sérülteket és fogyatékkal élőket érintő tematika  
2017. július 23. Debrecen – a cívisváros önkéntes kezdeményezései. Egy fél szépségszalon 
kivonult a fogyatékossággal élőket fogadó otthonba, a Debrecen-Nagytemplomi Református 
Egyházközség Immánuel Otthonába – a szabadnapjaik rovására önkéntesen szépítik az 
otthon lakóit. 
2017. október 8. Gyöngyös – a Mátra Bikers tagjai gondoskodnak a mátrai örökbe fogadott 
kerékpárútról; körbebiciklizve a környéket a tisztább környezetért a várostisztításban 
segítenek.  

 önkéntesség a sportban 
2017. szeptember 10. 17. FINA Világbajnokság, Budapest – Balatonfüred, 2017. júl. 14 – 30. 
A 17. FINA Világbajnokság alatt több mint 2500 önkéntes dolgozott. Ebből a munkából a 
magyar oldal mellett megannyi külföldi önkéntes is kivette a részét.  
A 2017. évi Budapesti Felnőtt Judo Világbajnokság, 2017. augusztus 28-szeptember 3. Az egy 
hetes judo világbajnokság problémamentes lebonyolításához önkéntesek jelentkezését várták 
a szervezők. Az összeállítás őket mutatta be.  

Adáshossz: 26’  
Adás: havonta 11:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:05 hétfő, Duna World 
 
Világ-Nézet – Püspökkenyér – stúdióműsor 
Három püspök egy asztalnál. A műsor házigazdája Fabiny Tamás evangélikus püspök, 
beszélgetőtársai katolikus, református, baptista, ortodox püspökök. Olyan közéleti, társadalmi 
jelenségeket beszélnek meg, melyek minden keresztény embert érintenek, de ezek nem kizárólag 



 
 

160 

keresztény szempontok alapján kerülnek előtérbe. Új megközelítés, keresztény nézőpontok és 
szokatlan következtetések. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenésére: 

 ökumenizmus, vallási párbeszéd 
2017. január 21. Ökumenikus Imahét: beszélgetés az imahét kapcsán az ökumenéről, az 
ökumenikus törekvésekről. 

 házasság hete 
2017. február 18. Mit tehetnek az egyházak a házasságokért, a családokért, a gyermekekért, a 
különböző nemzedékekért? 

 ifjúságvédelem 
2017. április 15. Gyermekek öngyilkossága: a Kék Bálna internetes „játék” és ennek veszélyei. 

 kisebbségi tematika 
2017. augusztus 6. Cigánypasztoráció – a téma aktualitását két esemény adta: a roma 
holokauszt évfordulója és a kislétai sorozatgyilkosság. 

 környezetvédelem 
2017. október 1. A teremtés hete. Milyen tartalma van ennek az ünnepi hétnek? Mennyire 
idegen fogalmak az ökológia és a teológia? Messze esnek egyáltalán egymástól? (M5) 

 keresztényüldözés, hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. október 29. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma október 12–13-án „Válaszok 
keresése egy hosszú ideje elhallgatott válságra” címmel szervezett nemzetközi konferenciát a 
keresztényüldözéssel kapcsolatosan. Mit tehetünk üldözött keresztény testvéreinkért? (M5) 

Adáshossz: 26’  
Adás: havonta 06:25 szombat, DTV 
Ismétlés: 10:05 hétfő, Duna World 
 
A sokszínű vallás – monotematikus műsor 
Kis keresztény és Magyarországon működő egyéb felekezetű közösségek, gyülekezetek műsora. 
Tagjaik példaadásukkal, áldozatos hitükből fakadó tetteikkel érdemlik ki a köz figyelmét. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 hátrányos helyzetben élőket érintő téma 
2017. január 8. A jelenleg még börtönbüntetését töltő, nehéz körülmények közül érkező 
Nyitrai Lajos mesél életéről és a számára segítséget jelentő Üdvhadseregről, az itt megismert 
mentoráról, Bihari Levente szociális munkásról. 
2017. június 11. Befogadó és elfogadó szeretet: két Down-szindrómás gyermeket nevelő 
család mutatkozott be az adásban. 
2017. október 1. A Somogy megyei Nágocson található a Reménység Családok Átmeneti 
Otthona, amely a Hetednapi Adventista Egyház felügyelete alatt működik. Bánhidi Tibor 
igazgató nyilatkozott a műsorban. 

 ismeretterjesztő tematika, keresztényüldözés 
2017. április 16. Kereszténnyé lett muszlimok mesélnek korábbi, közel-keleti tapasztalataikról 
és üldöztetésükről. Miért nem gyakorolhatják nyíltan vallásukat Krisztus iráni követői, és 
milyen következményekkel jár, ha egy muszlim keresztény hitre tér? Mit jelent ma 
kereszténynek lenni Iránban? 

 kisebbségi tematika 
2017. augusztus 6. A Lépj Időben Ki Egyesület jótékonysági élelmiszerosztást végez a 
rászorulók részére Csobánkán. Beszélgetés Szabadhelyi Gáborral, az egyesület elnökével. 
2017. augusztus 20. Az ADRA Alapítvány a Hetednapi Adventista Egyház humanitárius 
szervezete évek óta szervez tábort hátrányos helyzetű gyerekek részére. 

 sérülteket és fogyatékkal élőket érintő tematika 
2017. október 15. Ferge Béla zenetanár diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Jazz Tanszékén szerezte. Dobosként különböző zenei műfajok neves művészeivel játszott 
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már együtt. Húsz éve oktat zenét különböző tanintézményekben, tíz éve foglalkozik 
értelmükben akadályozott és halmozottan sérült gyermekekkel Budapesten a Bárczi Gusztáv 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában, valamint a Magyar Williams Szindrómás 
Társaságnál. 

Adáshossz: 13’  
Adás: kéthetente 06:15 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 csütörtök, Duna World 
 
Reformáció hétről hétre – 5 perces műsor 
A februárban indult új sorozat a reformáció és az élet különböző területeinek viszonyát taglalja. A 
reformáció 500 éves jubileuma, illetve az egyház megújulása kapcsán közéleti és tudományos 
személyiségek, művészek és civilek fejtik ki gondolataikat a hétről-hétre jelentkező 5 perces 
műsorban. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenésére: 

 ismeretterjesztő és kulturális tematika 
2017. április 2. Reformáció és magatartás: Levente Péter Jászai Mari-díjas színész-rendező az 
általa csak magatartáskultúrának hívott életfilozófiájáról és vallásosságáról (a reformációval 
való együttéléséről) mesélt az adásban. Elmondása szerint 30 éve „napi reformációs 
gyakorlatot végez”, naponta próbál megújulni, megreformálódni. 
2017. szeptember 3. Reformáció és közösségi felelősség: Balog Zoltán református lelkész, az 
emberi erőforrások minisztere a reformáció lényegéről, ill. a (református) egyház, a 
gyülekezetek és közösségek strukturális, szervezeti felépítéséről, munkájáról és felelősségéről 
beszélt. 

 ifjúságvédelem, egészséges életmód, egészségmegőrzés 
2017. augusztus 27. Reformáció és gyermekgyógyászat: Erdélyi Fruzsina gyermekgyógyász – a 
SOTE-n tanult fiatal hölgy a Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában dolgozik. Az 
epizódban a választott foglalkozásáról, a gyermekekkel való munkájáról és az ő testi-lelki 
gyógyulásukhoz elengedhetetlen szülői háttérről, kapocsról beszélt. 

 tudományos tematika 
2017. október 8. Reformáció és a török hódoltság: Hantos Péter református lelkész – a 
templom, amely a török hódoltság alatt mecsetként szolgált. Az ócsai református templom 
történetének rövid áttekintése. 

 sérültként és fogyatékkal élőket érintő tematika 
2017. augusztus 27. Reformáció és szeretetszolgálat: Kőrösi-Gilicze Réka kommunikációs 
vezető – a református lelkészi családból származó fiatal szóvivő a Magyar Református Egyház 
diakóniai szolgálatairól, az egyház idén 10 éves Szeretetszolgálat Alapítványáról és az 
önkéntességről beszélt. 

Adáshossz: 5’  
Adás: hetente 05:50 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 09:20 csütörtök, Duna World 
 
Luther reformációja – ismeretterjesztő műsor 
Luther életét, életének fontosabb állomásait és tanításainak főbb pontjait veszi végig a műsor, 
mely a reformáció 500 emlékév pillére a közmédiában. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenésére: 

 kulturális és ismeretterjesztő tematika 
2017. február 19. Az első részben a reformátor származásáról, gyermek- és ifjúkora 
eseményeiről volt szó. 
2017. március 19. Luther Márton 1501-ben megérkezik a virágzó kereskedő- és 
egyetemvárosba, Erfurtba, hogy tanulmányait az ottani bölcsészettudományi karon folytassa, 
majd apja akarata szerint jogi pályára lépjen. 
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2017. május 14. 1511-ben Luther visszatért Rómából német földre, és a Wittenbergi 
Egyetemen teológiát oktatott. 95 tételének jelentősége a reformációban és ma. 
2017. október 8. Luther ágálása az egyházi főhatalom tekintélye ellen. Luther hittana: 
„Egyetlen sziklának kell örök fundamentumként szolgálnia, melyen az egyháznak állnia kell ... 
ez pedig nem más, mint maga Krisztus.” 
2017. október 29. A halál, a halottak állapota, az ítélet és az örök élet kérdése; a reformáció 
egyik vívmányának, eredményének tartott „megvilágosodás”, amely már az 1520-as években 
körvonalazódott Luther fejében. 

Adáshossz: 13’  
Adás: négyhetente 06:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:45 csütörtök, Duna World 
 
Kérdések a Bibliában – ismeretterjesztő műsor 
A műsorban protestáns lelkészek egy-egy szentírás részletről fejtik ki teológiai gondolataikat. 
Református, evangélikus, baptista egyházi teológusok értelmezik a Biblia mondatait. Például a 
korintusiaknak írt levél részletéről – „Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő 
gyújtott világosságot a mi szívünkben…” – Takaró Károly elmélkedik; Jézus mondatát: – „Mert 
éheztem, és ennem adtatok…” – Szenczy Sándor értelmezi. 
Adáshossz: 13’  
Adás: négyhetente 06:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:45 csütörtök, Duna World 
 
Ortodox örömhír – magazinműsor 
Az ortodox egyház félévente jelentkező magazinműsora. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenésére: 

 határon túli és ismeretterjesztő tematika  
2017. április 2. Magyar ortodoxia a Felvidéken: 10 éves a Szent Magyar Mózes Kápolna az 
egykori megyeszékhelyen, Zemplénben. 
Fenyegetettségben az egyiptomi kopt keresztények: látogatás a budapesti kopt ortodox 
templomban, ahol Dr. Khalil Youssef esperes-plébánossal (Magyarországi Kopt Ortodox 
Egyház) készült interjú. 

 tudományos tematika  
2017. november 12. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa 
2017. szeptember 8. és 9. között nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten Az 
istenszülő arcai címmel. A konferencián külföldi és magyar előadók angol és görög nyelven 
tartottak előadásokat, hogy bemutassák a Szűz Máriához kapcsolódó ortodox hagyományt (az 
Újszövetségi Szentírásban, az ikonfestészetben, az egyházatyák tanításában, az igehirdetésben 
és a bizantinológiában). 

Adáshossz: 26’  
Adás: évente 3x 11:00 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 hétfő, Duna World 
 
Protestáns magazinok 
A nagyobb magyarországi protestáns egyházak (baptista, evangélikus, metodista, református és 
unitárius) saját műsorpercekkel rendelkeznek, melyekben lehetőségük van arra, hogy közösségük 
történéseiről, híreiről beszámoljanak, hogy tagjaikat megszólítsák, hitükben megerősítsék. A 
reformátusok kéthetente, az evangélikusok négyhetente, az ezeknél kisebb egyházak kéthavonta 
jelentkeznek magazinműsorral. 
Adáshossz: 26’  
Adás: heti váltásban 10:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00 kedd, Duna World 
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Baptista magazin 
A baptista felekezet különös hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetűek megsegítésére, 
erőfeszítéseikről rendszeresen beszámolnak magazinműsorukban. A jeltolmácsolás minden 
adásukban megoldott. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. február 12. Riport a Galambos László informatikai vállalkozó és a Baptista 
Szeretetszolgálat összefogásával 2011-ben törökbálinti székhellyel indult Tábitha-házról, 
amely a második gyermekhospice ház az országban. 

 ismeretterjesztő tematika 
2017. október 22. Az Ócsai Baptista Gyülekezet történetének, hétköznapi szerepének rövid 
bemutatása. 

Adáshossz: 26’  
Adás: évente 4x 10:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 kedd, Duna World 
 
Unitárius magazin 
A hazai és Kárpát-medencei unitárius egyház történései egybegyűjtve. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 határon túli és kulturális tematika 
2017. február 7. Évszázados portól és szennyeződésektől megszabadítva, eredeti 
színvilágukban ragyognak a székelyderzsi unitárius templom falképei. Tavaly ősszel állították 
helyre ezeket a képeket a restaurátorok. 
2017. szeptember 24. Unitárius találkozó Szejkefürdőn: augusztusban 19. alkalommal 
tartották meg az erdélyi és anyaországi unitárius találkozót Orbán Balázs egykori birtokán. 
Kulturális programokat szervezetek, istentiszteletet tartottak és megemlékeztek Orbán Balázs 
munkásságáról.  
Ars Sacra Fesztivál: a reformáció és Jókai Mór Egy az Isten című regénye kapcsán unitárius 
kamara-kiállítást rendeztek a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

 nemzeti emlékezet 1956 
2017. július 2. 1956-os emlékművet, domborművet avattak a Nagy Ignác utcai unitárius 
templom udvarában. 

Adáshossz: 26’ 
Adás: évente 4x 10:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 kedd, Duna World 
 
Metodista magazin 
A Magyarországi Metodista Egyház hazai eseményei és hitvallói szerepelnek a műsorban. 
Áldozatos életpéldák, egyházi megújulási törekvések kapnak helyet a riportok között. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 kissebségi és hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. június 4. A Magyarországi Metodista Egyház miskolci és annak körzetében (Kistokaj, 
Alsózsolca) szolgáló gyülekezetei tesznek bizonyságot arról, hogyan élik meg 
mindennapjainkban a Krisztussal való kapcsolatot, illetve hogy miként lehet Krisztus tanúja 
napjainkban egy hívő közösség. 
2017. november 19. A Magyarországi Metodista Egyház a közelmúltban tartott őszi, országos 
hálaadó istentiszteletén köszöntötte a 65. születésnapját ünneplő alsózsolcai gyülekezetét. Az 
ünnepi istentiszteletet követően közösen idézték fel a cigány gyülekezet plántálásának 
örömeit, megpróbáltatásait, és adtak hálát Istennek máig tartó kegyelméért és áldásaiért. 

Adáshossz: 26’  
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Adás: évente 5x 10:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 kedd, Duna World 
 
Református magazin 
A műsor elengedhetetlen és visszatérő témája az idei reformáció emlékéve, annak megnyitója és főbb 
eseményei. Ezeken kívül természetesen továbbra is teret kapnak a református egyház szociális 
tevékenységei, Oláh Emil tábori lelkész iraki missziója, vagy éppen a Károli Gáspár Református 
Egyetemen rendezett Arany János-emlékévhez kapcsolódó tudományos konferencia. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. március 19. A X. Református Jótékonysági Bált rendezte meg a Tiszántúli Református 
Egyházkerület. 
2017. április 2. A Szeretetszolgálat megköszöni – 2016-ban a Magyar Református 
Szeretetszolgálat volt a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányának a 
kedvezményezettje. Az itt befolyt összeget a szeretetszolgálat tevékenységének bővítésére, 
újabb programok elindítására használják fel. 
2017. április 16. Negyedik alkalommal rendezték meg április 8-án a református cigánymissziós 
imanapot a roma világnaphoz kapcsolódóan. 

 kulturális tematika 
2017. március 19. Összefoglaló az Áder János köztársasági elnök és az MTA képviselői által 
Nagyszalontán megnyitott Arany-emlékév rendezvénysorozat első napjáról. 
2017. április 30. Bibliakiállítás új tartalommal és helyszínen: a Ráday utca 28. szám alatt 
található, idén januárban megnyílt múzeum bemutatása. 

 szenvedélybetegség és ifjúságvédelem 
2017. július 3. Újra biciklin a drogterápiások – a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakói 
négy napos biciklitúrán vettek részt. 
2017. október 15. A te hangodat ismerem – énekkel, zenével az inkubátorok mellett címmel 
rendezett jótékonysági estet a koraszülöttekért A Te Hangodat Ismerem Alapítvány a 
Koraszülöttekért és Kisgyermekes Családokért a veszprémi Agórában szeptember 15-én. Az 
alapítvány munkatársai a kórházakban a koraszülött-újszülött intenzív osztályokon segítik a 
szülőket, hogy rátaláljanak a saját hangjukra, merjenek énekelni, mondókázni a koraszülött 
vagy beteg újszülött gyermeküknek. 

 tudományos, ismeretterjesztő tematika 
2017. szeptember 17. Presbiteri konferencia Pápán – az eseményre augusztus 18-20-án került 
sor a Pápai Református Teológiai Akadémia épületében. Pápa városához az kötötte az 
alkalmat, hogy 400 éve, 1617-ben itt alakult meg Magyarország első presbitériuma, amelyre a 
konferencia keretében emléktábla avatásával és megkoszorúzásával emlékezett meg a Magyar 
Református Presbiteri Szövetség, a Dunántúli Református Egyházkerülettel és a PRTA-val 
közösen. 

 határon túli tematika 
2017. szeptember 29. Várdaróc is ünnepel: a reformáció kezdetének 500. és a magyar 
református egyház megalakulásának 450. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést 
szeptember 9-én a várdaróci református templomban. 

Adáshossz: 26’  
Adás: kéthetente 10.30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10.00 kedd, Duna World 
 
Evangélikus magazin 
A műsort meghatározó tematikát érthető okokból a reformáció emlékéve adta. Ennek kapcsán 
beszámolók sorát láthatták a nézők kiállításokról, megemlékezésekről, megújuló evangélikus 
templomokról és ünnepi látogatásokról, konferenciákról. 
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Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 nemzeti egység, ökumenizmus tematika 
2017. április 23. Püspöki látogatás Argentínában: Fabiny Tamás az ott élő magyar nyelvű 
evangélikus közösséghez látogatott. Interjúban mesélt a látottakról, tapasztaltakról. 

 kulturális tematika 
2017. május 28. Rendhagyó térkövek, járólapok a budapesti Kálvin téren – Dr. Hafenscher 
Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa beszélt a reformátorok és mai írók, 
tudósok gondolatait tartalmazó köztéri installációkról. 

 Reformáció 500.  
2017. szeptember 10. Magyar napok Wittenbergben – a reformáció 500. évfordulóján Luther 
Mártonra emlékeztek Wittenbergben, a reformáció szülővárosában, ahol a Magyar 
Evangélikus Egyház is képviseltette magát (egyházi iskolák, óvodák, közösségek). A 
jubileumra megrendezett wittenbergi világkiállításon bemutatták Luther végrendeletét is. 

Adáshossz: 26’  
Adás: kéthetente 10:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00 kedd, Duna World 
 
Monotematikus egyedi műsorok 
Ezekben a műsorokban a három történelmi egyház kap teret egy-egy nagyobb téma 
feldolgozásához: kivételes személyiségek, nemzeti emlékezet, tematikus évfordulók vagy 
fontosabb egyházi események. 
 
Református riportok 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenésére: 

 hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. június 4. Május 25-26-án rendezték meg az idei EGYÜTT-EGYMÁSÉRT 
fesztivált, amelynek ezúttal is a sajósenyei FÉSZEK református szeretetotthon biztosított 
helyszínt. A befolyt adományokat árva gyerekek számára ajánlották fel. 

 határon túli és hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. január 15. A Munkácstól délre fekvő Dercen az egyik legnépesebb kárpátaljai 
magyar község. A helyi gyülekezettől kaptak meghívást a műsor készítői a minden évben, 
novemberben megrendezésre kerülő Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság báljára. 
Meglátogatták az szintén ezen a helyen, már nyolc éve működő Derceni Református 
Egyház „TÁBITA” Szeretetszolgálati Központját is, ahol szociális étkeztetéssel segítenek 
a nehéz körülmények között élő község rászorulóin.  

 nemzeti emlékezet 1956 
2017. március 12. Oláh Miklós 1935-1957, figuráns, raktáros – portré az 1957-ben 21 
évesen kivégzett Oláh Miklósról, aki szabadságharcosként tevékeny részt vállalt az 1956-
os őszi eseményekben Miskolcon. Itt indult kezdeményezés, hogy emlékét szobor 
formájában is megörökítsék. 

 kulturális tematika 
2017. október 22. Szabó Magda születésének századik évfordulója előtt tisztelegve 
emlékházat és kiállítást nyitottak meg október 4-én az írónő egykori iskolájában, a 
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának épületében. Az adásban Dr. 
Gáborjáni Szabó Botond és Dr. Keczán Mariann múzeumigazgató beszélt a kiállítás 
koncepciójáról. 

Adáshossz: 26’  
Adás: havonta 06:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00 hétfő, Duna World 
 
Evangélikus riportok 
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Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenésére: 
 kulturális, ismeretterjesztő tematika  

2017. március 12. Dr. Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója, 
Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész, tudományos munkatárs és Dr. Kertész 
Botond történész, tudományos munkatárs vezette körbe a stábot a megújult Evangélikus 
Országos Múzeumban. 

 Reformáció 500. 
2017. május 7. Április 26-án nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a reformáció 
emlékévének kiemelt eseménye, az IGE-IDŐK – A reformáció 500 éve című kiállítás. 
2017. augusztus 27. Reformáció óriáskönyv Székesfehérváron – a Magyarországi 
Evangélikus Egyház a reformáció 500. évfordulójának alkalmából készítette el azt a 
képeskönyvet, amely az evangélikus egyház történetét és jelenét, valamint a reformáció 
országunkra gyakorolt hatását tartalmazza. 

 ifjúságvédelem, idősgondozás 
2017. szeptember 24. Szeptember 1-től két új intézménnyel bővült a bobai evangélikus 
gyülekezet szolgálati területe: az általános iskola került evangélikus gondozásba, illetve 
Devecserben egy bentlakásos idősek otthona. 

Adáshossz: 26’  
Adás: havonta 06:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00 hétfő, Duna World 
 
Útmutató – monotematikus műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 nemzeti emlékezet tematika – A  kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja 
2017. február 26. Papi hivatás a kommunizmus évtizedeiben. Varjú Imre atya, a 
pestszentlőrinci Ibolya utcai kápolna nyugalmazott plébánosa mesélte el személyes 
élményeit a szocialista rendszerről. Azok között a papok között volt, akik 1956-ban a 
kórházakban segédkeztek és iratokat sokszorosítottak, és akik emiatt a megtorlás idején 
börtönbe kerültek. 

 ismeretterjesztő tematika 
2017. október 8. Magyarok Nagyasszonya – a 90. életévét betöltött Kerényi Lajos SchP 
piarista atya beszélt saját szavaival Szűz Mária alakjáról és szerepéről a magyarság 
történetében. 

 Szent László-emlékév 
2017. július 16. Mária Élő Koronája – idén is elindult a Fekete Madonna Zarándokvonat 
Lengyelországba Szent László ereklyéivel és Mária Élő Koronájának gyémántjaival. A 
częstochowai Szűz Mária kegykép első megkoronázásának 300. évfordulója. 

Adáshossz: 26’  
Adás: négyhetente 06:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00 hétfő, Duna World 
 
Tanúságtevők – katolikus monotematikus műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 ifjúság, nevelés és oktatás tematika 
2017. február 12. Portré Vargha Zsolt nyugalmazott papról. Az idős atya még ma is aktív 
munkát végez: kisegítő szolgálatot teljesít a városmajori Jézus Szíve plébániatemplomban: 
gyóntat, bibliakört tart és naponta misézik. A műsorban Zsolt atya és egykori tanítványai 
közösen elevenítik fel a kommunista rendszerben „Róka”-ként (a Rókus kápolna után) 
működő egyetemista közösségi együttlétüket. 
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2017. július 2. A Sacré Coeur Nővérek (Szent Szív Társaság) hosszú idő után újra birtokba 
vehetik az általuk még 1917-ben alapított budapesti leányiskola épületét. A Mikszáth 
Kálmán téren található Sophianum feltárása már tavaly végbement, illetve elkészültek a 
felújítási munkálatokhoz szükséges tervek is. A műsor aktuális epizódjában ennek kapcsán 
adtak interjút a rend örökfogadalmas szerzetesnői közül néhányan. Emellett 
természetesen szó volt a jövőbeli tervekről és a pedagógusi, hitéleti feladatokról is. 
2017. október 22. A nyitott Kármel – a Jézus Isteni Szívéről elnevezett Karmelita 
Nővérek rendjének bemutatása. Az összeállítás Gyenesdiáson és Budapesten (Újpest) 
készült. 

Adáshossz: 26’  
Adás: kéthavonta 11:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 szerda, Duna World 
 
Mai hitvallások – monotematikus műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 hátrányos helyzetben élőket érintő tematika 
2017. június 11. Portré Hamar János addiktológiai konzulensről, aki a Magyar Református 
Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának keretében végzi munkáját. 

 Reformáció 500. 
2017. augusztus 20. CSILLAGPONT – Református Ifjúsági Találkozó, Debrecen. Idén 
július 25. – 29. között rendezték meg Debrecenben a találkozót. A rendezvény 
középpontjában ezúttal az 500 esztendős reformáció, valamint a 450 éves magyar 
reformátusság állt (Re:formálj!). 

 ismertterjesztő tematika 
2017. szeptember 24. Látogatóban Jeszenszky Péternél. Jeszenszky Péter a kiskunhalasi 
evangélikus gyülekezet másodfelügyelője, a törvényalkotó zsinat tagja, ultramaratonista, 
aki a reformáció indulásának 500. évfordulója előtt tisztelegve segítőivel, kísérőivel 
lefutotta a Budapest-Wittenberg távot. 

Adáshossz: 26’  
Adás: kéthavonta 11:30 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 hétfő, Duna World 
 
Ifjúsági műsorok 
A vasárnap délelőtti 9:30-tól 10 óráig tartó sávban a magyarországi protestáns egyházaknak, a 
görögkatolikus egyháznak és az ortodox egyháznak lehetőségük nyílik, hogy 8 percben 
megszólítsák hívő fiataljaikat. A közszolgálati kötelezettségek közül első helyen az ifjúság 
védelme és az oktatás tematika jelenik meg a műsorokban. 
Adáshossz: 8’  
Adás: kéthetente 09:34-10:00 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:00-11:00 kedd, Duna World 
 
Úton-útfélen – görögkatolikus ifjúsági műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 2017. február 5. / március 5. Kocsis Fülöp érsek-metropolita mutatta be és készítette el 
görögkatolikus fiatalok jelenlétében a proszfora-t, a felajánlásra szánt kovászos kenyeret. 

 2017. július 23. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye május 26-án hagyományteremtő 
szándékkal rendezte meg a KÖVET fesztivált, amelyre elsősorban az egyházmegye 
középiskoláinak tanulóit hívták meg. 

 2017. augusztus 20. „Hordozzátok egymás terhét!” – XX. Damján tábor (Dorcas 
Szabadidőközpont, Debrecen), 2017. július 31–augusztus 4. 20. alkalommal szervezett 
nyári tábort fogyatékkal élő gyerekeknek a görögkatolikus papnövendékek Szent Damján 
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Köre. A hozzájuk csatlakozó fiatalokkal együtt a segítők létszáma idén is meghaladta, a 
sérülteké pedig megközelítette a 100 főt. 

Adáshossz: 8’  
Adás: havonta 09:34 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:10 kedd, Duna World 
 
Ortodox ifjúsági műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 2017. február 19. A tékozló fiú története – Krank József ortodox pap, parochus mondta 
el a történetet és fűzött hozzá magyarázatot. 

 2017. október 1. A keresztény értékrend alapjai. Miskolcon nyáron gyerektábort 
rendeztek, amelynek programjai  a Szentháromság Templom megszentelt környezetében 
zajlottak. A tábor keretei között játékos formában vezették rá a résztvevőket a keresztény 
értékrend és viselkedés lényegére. (Megszólaló: Krank József miskolc-nyíregyházi 
parochus) 

Adáshossz: 8’  
Adás: kéthavonta 09:44 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:20 csütörtök, Duna World 
 
Baptista ifjúsági műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 2017. január 22. / március 19. – Bemutatkozik a TÉR elnevezésű fiatal gyülekezet. Az 
alapító lelkipásztor, Záborszky Dávid beszélt a TÉR eddigi történetéről, alapításának 
hátteréről. 

 2017. szeptember 3. Negyedik alkalommal rendezték meg Debrecenben a Magyar 
Baptisták Világtalálkozóját, amelyen nagy számmal vettek részt az ugyancsak 
Debrecenben tartott nemzetközi ifjúsági találkozó (július 31. – augusztus 6.) baptista 
tagjai is. 

Adáshossz: 8’  
Adás: évente 7x 10:08 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:38 kedd, Duna World 
 
Unitárius ifjúsági műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 2017. január 22. A 2016. november 5-én tartott Dávid Ferenc emlékzarándoklatot 
tizenkilencedik alkalommal rendezték meg. Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy 
az ünnepségen a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai 
várjátékot adnak elő. 

 2017. július 9. Valláserkölcsi nevelés, hittan. Az unitárius egyház valláserkölcsi és hittani 
szolgálatáról beszélt Kászoni-Kövendi József püspöki helynök, Szent-Iványi Ilona 
unitárius lelkész. 

 2017. szeptember 3. Júliusban tartotta éves konferenciáját az Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet Vargyason. A három napig tartó rendezvényre több mint 200 fiatal 
érkezett Erdély 36 településéről. 

Adáshossz: 8’  
Adás: évente 7x 10:16 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:46 kedd, Duna World 
 
Metodista ifjúsági műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 
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 2017. április 16. / június 11. Országos Tavaszi Ifjúsági Konferencia I-II. rész – a 
szekszárdi metodista gyülekezet által március 31. és április 2. között megrendezett MIX 
csendesnap rövid összefoglalója. Az idei ifjúsági konferencia alaptémája a kiválasztottság 
volt. 

 2017. október 1. A MIX Bizottság tábora. A Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége 
ezen a nyáron Dömösön rendezte meg táborát az ifjúság részére. A tábor fő irányvonala 
Gedeon története az Ószövetségből. 

Adáshossz: 8’  
Adás: kéthavonta 10:16 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:46 kedd, Duna World 
 
Református ifjúsági műsor 
A református műsor ősszel érdekes és hiánypótló vállalkozásba kezdett az Egy beszélgetés a mentori 
szobában című sorozatával. Hamar János addiktológiai konzultáns műsorról műsorra olyan 
szenvedélybeteg fiatalokkal beszélget, akiknek sikerült felállniuk, újrakezdeniük a rommá lett 
életüket. „Reménytörténetek” minden bajba jutott fiatalnak, akik jelenleg hasonló problémákkal 
küszködnek, vagy éppen észrevétlenül csúsznak bele a káros szenvedélyek rabságába. 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 2017. július 9. Szeretethíd-program – önkéntesek csinosították az egyik budapesti játszóteret. 

Jelen voltak a Filadelfia Ház-Fogyatékosokat Segítő Református Központ munkatársai és 

lakói, a Budai Református Egyházközség Csillagvirág Családi Bölcsőde pedagógusai és az 

oda járó gyermekek, édesanyák. 

 2017. július 23. „Rehabilitáció” – keresztelő, konfirmáció – Budapest, Hold utcai 
református templom. Viktorné Erdős Eszter református lelkipásztor (Ráckeresztúri 
Drogterápiás Otthon) tartott keresztelőt és konfirmációt.  
2017. november 12. „Örüljetek az Úrban mindenkor… " A sport, mint terápia: Ráckeresztúri 
drogmisszió és a Sukorói gyülekezet közös futó- és kerékpárnapja a felépülésért és a 
hitért. Az előző évektől elérően most októberben rendeztek futó- és kerékpártúrát a 
Velencei-tó körül a szenvedélybetegségükből felépültek, addiktológusok, lelkészek, 
önkéntesek részére. 

Adáshossz: 8’  
Adás: kéthetente 09:34 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:34 kedd, Duna World 
 
Evangélikus ifjúsági műsor 
Példák a közszolgálati kötelezettségek megjelenítésére: 

 2017. április 2. A reformáció jubileuma kapcsán egy Luther – Das Kartenspiel elnevezésű 

kártyajátékot mutatott be a műsorban Bence Domonkos és Bence Áron, a játék 

kivitelezői. 

 2017. augusztus 20. Augusztus közepétől látható Székesfehérvárott (a Jávor Ottó téren, az 
evangélikus templom mellett) a reformáció és az evangélikus egyház történetét 
felelevenítő óriáskönyv. 

Adáshossz: 8’  
Adás: négyhetente 10:16 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:46 kedd, Duna World 
 
Hajnali gondolatok 
Napindító gondolatok a Duna Televízióban. Különböző egyházak képviselőitől, papoktól, 
lelkészektől, szerzetesektől, teológusoktól hallhatók a napi evangéliummal kapcsolatos 
magyarázatok. 
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Adáshossz: 3’  
Adás: naponta 05:40, DTV 
 
Így szól az Úr! 
A katolikus műsor 6 percben az adott vasárnapra szóló evangéliumot, az evangélium mélyebb 
tartalmát, üzenetét ismerteti meg a nézőkkel. Hétről hétre különböző helyszínekről, más-más 
katolikus vagy görögkatolikus pap közvetíti Krisztus üzenetét. 
Adáshossz: 6’  
Adás: hetente 06:15 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:40 csütörtök, Duna World 
 
Utódok reménysége – magazinműsor 
A zsidó hitközségek műsora. 

 kulturális és történelmi tematika 
2017. február 26. A holokauszt nemzetközi emléknapján (január 27.) a Holokauszt 
Emlékmúzeum, Izrael Állam Nagykövetsége és a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége közös megemlékezést tartott. 
2017. június 18. Második alkalommal rendezték meg a Zsidó Művészeti Napokat – a 
művészeti napot Irving Berlin orosz zsidó származású zeneszerző dalaiból válogatott 
koncerttel nyitották meg. 
2017. október 29. Szabadkai Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál 2017. Szeptember közepén 
harmadik alkalommal rendezték meg Szabadkán az Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált, 
amelyen kántorkoncertek és gasztronómiai bemutató is várta az érdeklődő közönséget.  

 kissebségi tematika 
2017. augusztus 27. A Holocaust Emlékmúzeum roma vészkorszakról szóló kiállítása – 
interjú Tóth Zoltánnal, az emlékközpont munkatársával. 

 ismeretterjesztő tematika 
2017. július 16. Beszélgetés az Országos Rabbiképző rektorával: emlékezés a 2008-ban 
elhunyt Kármán Györgyre, az MTV egykori zsidó vallási műsorának szerkesztőjére, 
valamint az Országos Rabbiképző Liturgia tanszékének volt vezetőjére. 

Adáshossz: 26’  
Adás: négyhetente 11:00 vasárnap, DTV 
Ismétlés: 10:30 hétfő, Duna World 
 
Istentiszteletek közvetítése 
Az istentiszteletek közvetítése révén az egész Kárpát-medencében jelen volt a Duna Televízió 
vallási főszerkesztőségének stábja. A közvetítések fontosabb helyszínei a teljesség igénye nélkül: 
Római katolikus szentmise: 2017. január 8. budai ciszterci Szent Imre templom; január 22. 
Dunabogdány; február 5. Pestszentimre; március 5. Budakalász-Szentistvántelep; április 16. 
Veszprém (húsvétvasárnap); május 14. Nagyvárad – határon túli tematika; június 25. Tata; június 
27. Győr (Duna World); július 9. Százhalombatta; augusztus 6. Monor; augusztus 13. 
Mátraverebély-Szentkút; szeptember 17. Újpalota, Budapest; október 15. Terézváros, Budapest; 
december 10. Zebegény; december 24. Kaposvár (karácsonyi éjféli mise). 
Görögkatolikus szent liturgia: 2017. április 30. Nyíregyháza; október 1. Felsőzsolca. 
Református istentisztelet: 2017. február 19. Csopak; május 21. Nagyvárad (a református egység 
ünnepe); július 30. Debrecen (Csillagpont rendezvény); szeptember 3. Miskolc (Kárpát-medencei 
és országos református tanévnyitó istentisztelet); szeptember 30. Kolozsvár; október 31. Papp 
László Sportaréna, Budapest; december 25. Debrecen (karácsonyi istentisztelet). 
Evangélikus istentisztelet: 2017. április 9. Pesterzsébet (virágvasárnap); június 4. 
Mosonmagyaróvár (pünkösd); október 29. Kelenföld, Budapest. 
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Unitárius istentisztelet: 2017. március 19. Nyárádszentmárton (az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából); november 26. Déva. 
Metodista istentisztelet: 2017. november 5. Alsózsolca. 
 
Egyedi vallási események a Duna Televízióban 
 
Purim 2017. március 12. – 50 ezer néző (Duna) 
A zsidó ünnepek sorában Purim örömünnep, mivel a perzsiai udvarban élő zsidó nép Eszter 
királyné segítségével megszabadult a gonosz Hámán tervétől. Eszter könyvének elbeszélése 
kapcsán a műsorban felelevenednek a purimi hagyományok Dr. Frölich Róbert országos főrabbi, 
Yosef Amrani, Izrael Állam nagykövete, a Benjamin óvoda növendékei, Fűszeres Eszter 
gasztroblogger, valamint a Budapest Klezmer Band és Jávori Ferenc „Fegya” közreműködésével. 
 
Via Crucis 2017. április 14. – 32 ezer néző (Duna), 55 ezer néző (Duna World) 
A húsvéti szertartás nagypénteki eseménye a Via Crucis, melyet élőben közvetített az adó a római 
Colosseumból, ahol Jézus szenvedéseit és keresztre feszítésének történetét tizennégy stáción 
keresztül mutatták be. 
 
Kapcsoljuk Rómát! Urbi et Orbi!  2017. április 16. – 122 ezer néző (Duna) 
A Pápa húsvétvasárnapi köszöntője és áldása a hívek felé a Vatikánból a Szent Péter térről. 
 
Csíksomlyói búcsú 2017. június 3. – 166 ezer néző (Duna) 
A búcsú nagymiséjének helyszíne a Somlyó-nyeregben álló Hármashalom oltár volt. 
 
Csángó mise 2017. június 5. – 54 ezer néző (Duna) 
A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplomban pünkösdi csángó misét tartottak. 
 
Reformáció 500 – A reformáció emlékévének megnyitója 2017.01.06. – 17 ezer néző (Duna 
World) 
 
Szent László-mise közvetítése Győrből 2017. június 27. – 15 ezer néző (Duna World) 
Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából 
Győrben, június 27-én ünnepi szentmise és körmenet közvetítésére került sor. 
 
Magyar Baptisták IV. Világtalálkozója Debrecenben 2017. augusztus 13. – 29 ezer néző 
2017. augusztus 4. – 6. között Debrecen városa adott otthont a Magyar Baptisták 4. 
Világtalálkozójának, melyre nem csak Európából, hanem a tengerentúlról is szép számmal 
érkeztek. 
 
Bajnok szív 2017. augusztus 6. – 44 ezer néző 
Hogyan lehet a sport a Krisztussal való találkozás helye és útja? Különböző nemzetiségű és 
felekezetű sportolók szólalnak meg a dokumentumfilmben. 
 
Szent Jobb körmenet 2017 2017. augusztus 20. – 211 ezer néző 
 
Reformáció napi ünnepi istentisztelet – nemzeti megemlékezés és ökumenikus istentisztelet – 
2017. október 31. – 38 ezer néző 
 
Karácsonyi éjszakai mise közvetítése Rómából – 2017. december 24. (Duna World) 
 
Kapcsoljuk Rómát! Urbi et Orbi!  – 2017. december 25. 
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Nemzetközi, nemzeti és állami ünnepek a vallási műsorokban: 

 A holokauszt nemzetközi emléknapja (január 27.): Az utódok reménysége 

 Házasság hete 2017 (február 2-9.): Isten kezében; Világ-Nézet; A sokszínű vallás; 
Református magazin 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.): Útmutató; Református 
riportok 

 1848-49-es forradalom és szabadságharc (március 15.): Unitárius ifjúsági műsor; Ünnepi 
unitárius istentisztelet közvetítése Nyárádszentmártonból 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.): Az utódok reménysége 

 A nemzeti összetartozás napja (június 4.): Katolikus krónika 

 Államalapítás és államalapító Szent István király emléke (augusztus 20.): Szent Jobb 
Körmenet 2017; Kereszt-Tények; Ortodox örömhír (november 12.) 

 Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.): Kereszt-Tények 

 1956-os forradalom és szabadságharc (október 23.): Evangélikus riportok (március 12.); 
Unitárius magazin (július 2.) 

 
Duna World 
A Duna World a Kárpát-medencei, amerikai és ausztrál időzóna főműsoridejéhez igazodva 
sugározza műsorait. A magyarországi idő szerinti délelőtt 10 órás ismétlő sávban minden 
főcsatornás vallási tartalommal találkozhat a határon túli és tengerentúli néző. Így hétfőként a 
protestáns egyedi műsorokkal, zsidó hitközségi magazinnal, kedden a protestáns magazinokkal és 
ifjúsági műsoraikkal, szerdán a Római riportokkal, az Új nemzedékkel, vagy az Önkéntesekkel, 
csütörtökön A sokszínű vallás, Biblia az irodalomban, Luther reformációja, Így szól az Úr! és a Kereszt-
Tények című műsorokkal, pénteken pedig az Isten kezében és a Katolikus Krónika magazinokkal. 
 

Rádió 
 
A rádiós vallási műsorok sávja a Kossuth Rádióban: hétköznap 13:30-tól, hétvégén vasárnap 
10:00-tól. Szintén a lakosság felekezeti hovatartozását alapul véve oszlanak el a műsorpercek: 
Tanúim lesztek (katolikus), Tebenned bíztunk eleitől fogva… (református), Erős vár a mi Istenünk… 
(evangélikus), Krisztus közöttünk (görögkatolikus), Egy az Isten (unitárius), Békesség nektek! (pünkösdi 
közösség), Az Úr közel (baptista), A reménység hangja (adventista), Halljad Izrael! (zsidó), valamint a 
napi Igéző és a Napi ima, napi tóra. A műsorok változó szerkesztési elvet követnek az ültetett 
riporttól a stúdióbeszélgetéseken át a helyszíni interjúkig. 
 
Tanúim Lesztek – római katolikus félóra 
Heti két alkalommal fél órában jelentkező katolikus műsor, informatív közszolgálati tartalommal 
rendelkező magazin formátum. Kiváló beszédkészségű, magabiztos szakmai tudással rendelkező 
szerkesztő-műsorvezetők készítik. A műsor a katolikus egyház aktuális híreivel, eseményeivel 
foglalkozik, főként helyszíni riportok és beszélgetések formájában. A magazin ezen felül hitéleti 
elmélkedéseket, illetve a vasárnapi evangélium felolvasását és értelmezését is tartalmazza. Az 
interjúk és beszélgetések között vegyesen fordul elő az ültetett beszélgetés és a helyszíni interjú. A 
felvételek minősége kiváló. 2017 első félévében kísérletet tettek arra, hogy a főcím zenét 
lecseréljék, de hamarosan visszatértek az eredeti zenei választáshoz. 
Kiemelendő, hogy a közszolgálati kódexben lefektetett közszolgálati tematikának több 
szempontból is eleget tesz a műsor, így például foglalkozott:  

 a házasság szentségével (01.26.; 10.10.); 

 az emberkereskedelem és a kizsákmányolás ellen tartott imanappal (02.07.); 

 menekült embertársaink megsegítésével (05.09.); 

 a Házat, hazát című 25 éve működő programmal; 
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 az együttérzés jelképévé vált hajléktalan Krisztus-szoborral (04.20.); 

 idősgondozás keresztény lelkülettel (09.07.); 

 megemlékeztek a reformáció emlékévéről a Katolikusként Wittenbergben című 
műsorukban (09.14.); 

 F. Romhányi Beatrix-szel elevenítették fel István király alakját az aug. 22-i adásban; 

 az ’56-os eseményekről Mindszenty-szobor avatással, (10. 21.), Ulmann Péter Ágoston 
visszaemlékezésével (10.24.) emlékezett meg a magazin. 

 
Tebenned bíztunk eleitől fogva – református félóra 
Hetente jelentkező színes és emberközeli református műsor. Nem csupán közszolgálati 
tájékoztató jellegű, hanem mély beszélgetéseket és a mindennapi élet kérdéseit egy-egy egyházi 
vagy hétköznapi ember gondolataival illusztráló összeállítás. A szerkesztő-műsorvezető szép 
beszédkészségű, empatikus, otthonosan mozog a személyes hangvételű, közvetlen 
beszélgetésekben. Az interjúk felvétele kiváló minőségű. Előfordul, hogy a műsor monotematikus 
egy nagy beszélgetéssel, de általában 3-4 egymástól teljesen elkülönülő témát dolgoz fel. Az 
interjúk általában ültetett beszélgetések, de előfordul a szituációs riport, illetve valamely helyszín 
bejárása közben felvett beszélgetés is.  
A műsor fontosnak tartja az olyan közszolgálati témák érintését, mint például: 

 az abaúji cigánymisszió (01.04.); 

 diákok szociális tevékenységre nevelése: a diákok részvétele ételosztásokban, 
ételkészítésekben (02.22.); 

Az egész évet végigkísérték a reformáció emlékévével kapcsolatos megemlékezések, az 
évfordulóra való készülődés:  

 evangélikus-református közös ünnep (10.18.); 

 maratoni Biblia-olvasás Kolozsváron az évfordulóra emlékezve (11.01.) 
 
Krisztus Közöttünk – görögkatolikus félóra 
Kéthetente jelentkező műsor, amely az országos görögkatolikus eseményeket, híreket, valamint 
vallási elmélkedéseket dolgozza fel. A műsorvezető jó beszédkészségű, jól kiválasztott 
interjúalanyokat szólaltat meg, és kiváló minőségű hangfelvételeket készít. Egyszerű, lényegre törő 
beharangozók és túlnyomórészt helyi tudósítások, szituációs riportok jellemzik a műsort. A 
szerkesztő sokszor a feldolgozott eseményeken felvett előadásokat, beszédeket is beépíti a 
magazinba. Emellett tartalmilag kiegyensúlyozottan foglalkozik a közszolgálati szempontból 
fontos témákkal is: 

 a házasság hete kapcsán februárban két adás is a házasság fontosságával, a házasság 
értékeivel foglalkozott (02.13., 02.17.); 

 Kocsis Fülöp érsek-metropolita tapasztalatait hallhattuk a szíriai üldözött keresztények 
helyzetéről (06.20.); 

 a nemzeti megemlékezések is kiemelten fontosak: Szent István király intelmeivel 
emlékeztek meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepről; 

 ünnepi homíliával emlékeztek meg az okt. 23-i eseményekről. 
 
Erős vár a mi Istenünk – evangélikus félóra  
Kéthetente jelentkező evangélikus félóra, az evangélikus egyházközösségek legfontosabb híreit, 
eseményeit bemutató műsor. Egyetlen olyan vallási műsorunk, amelyet két műsorvezető közösen 
vezet, lendületesebbé, fiatalosabbá, élvezetesebbé téve azt. A hitközösségek életéről készített 
beszámolók, valamint olyan informatív riportok hangzanak el benne, mint: 

 a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat tevékenysége a hajléktalanok megsegítése 
érdekében (01.23.); 

 gyászfeldolgozás a veronai buszbaleset kapcsán (02.06.); 

 látássérült gyerek integrált nevelése (02.06.); 
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 a házasságról, ami több mint egy darab papír (02.20); 

 konferencia kórházi önkénteseknek (03.06.); 

 a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a frontvonalhoz közeli menekülttáborokban 
végzett munkája (05.15.); 

 diakóniai munka Nyíregyházán (05.15.); 

 Tanévzáró az Evangélikus Roma Szakkollégiumban (06.26); 

 Menekültügyi világnap (06.26.); 

 a reformáció emlékéve kapcsán Luther megmondja címmel rövid gondolatokat tartalmazó 
sorozat volt hallható ebben az évben; 

 szeptemberi adásaikban a Wittenbergben élő magyarok helyzetét tanulmányozták 
szakértőikkel; 

 október 30-ai adásukban két eseményről emlékeztek meg: lezárták a reformáció 
emlékévét, majd Kő András jegyzeteivel emlékeztek meg az ’56-os eseményekről; 

 a november 13-ai adásban két téma is a menekülthelyzettel foglalkozott. Egy 
Svédországban élő szír menekültlánnyal készült interjú.  

 
Egy az Isten – unitárius félóra 
A történelmi és a kis egyházak közötti megállapodás alapján 1-2 havonta jelentkező műsor, a kis 
egyházak pénteki rotációja szerint. Általában az unitárius közösség mindennapjaival, eseményeivel 
foglalkozó műsor, amely vallási elmélkedéseket is beépít. A műsor jó beszédkészségű 
interjúalanyokat szólaltat meg, a szerkesztő-műsorvezető szintén kiváló beszédkészségű. 
Egyszerű, lényegre törő kérdésekkel irányítja az interjút. Mind a szituációs riport, mind az ültetett 
beszélgetés jellemző a műsorra.  
A Föld napja alkalmából bemutatták az Ember és a Föld című albumot, amelynek fotóihoz Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes írt ajánlót (04.21.) 
  
Halljad Izrael – zsidó félóra 
A történelmi és a kis egyházak közötti megállapodás alapján négyhetente, a kis egyházak rotációja 
szerint megjelenő műsor. Érdekes, figyelemfelkeltő anyagokat tartalmaz. Tematikája alapján 
inkább a közéleti műsorok közé sorolható. A szerkesztő-műsorvezető dinamikus interjúkban, 
lényegre törő kérdésekkel vezeti beszélgetőpartnereit és dolgozza fel témáit. Az interjúk 
túlnyomórészt ültetett beszélgetések, legtöbbször stúdiófelvételek. Többek között a határon túli 
zsidó közösséggel, kulturális értékekkel foglalkoztak, valamint ismeretterjesztő tematikákat 
választottak: 

 a Határtalan kultúra programajánlója (03.31.); 

 69 éves Izrael állam: kiáltvány Izrael megalapításának tárgyában (04.28.); 

 az 1967-es hatnapos háború nem teljesen ismert részletei: Papp Gábor, a BBC History 
szerkesztője (06.02.); 

 az október 20-ai adásban Heisler András ismertette az 1956-os eseményekre való 
megemlékezést. 

 
Örüljetek az Úrban mindenkor – metodista félóra 
A történelmi és a kis egyházak közötti megállapodás alapján a kis egyházak rotációja szerint 
megjelenő műsor. Informatív, a metodista közösség életét beszélgetésekkel, riportokkal mutatja 
be. A műsorvezető szakmailag magabiztos, jó minőségű interjúkat készít. A műsorra a szituációs 
riportok és a helyszíni tudósítások jellemzőek. 

 megemlékeztek a házasság hetének metodista eseményeiről (02.24.); 

 bemutatták a Magyarországi Önkéntes Szervezetet (06.23.); 

 érdekes beszélgetés hangzott el a zene terápiás hatásáról; az adás betekintést nyújtott a 
hódmezővásárhelyi Szivárvány Otthonban fogyatékkal élők életébe, bemutatva a lakók 
által alapított együttest (08.25.) 
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A reménység hangja – hetednapi adventista félóra 
A történelmi és a kis egyházak közötti megállapodás alapján a kis egyházak rotációja szerint 1-2 
havonta megjelenő műsor. A hetednapi adventisták közössége számára szervezett eseményekről 
számol be, illetve bibliai történetek elemzésén keresztül tolmácsolja mondandóját. A műsor 
figyelemfelkeltő riportokat és túlnyomórészt ültetett beszélgetéseket tartalmaz. Informatív 
témaválasztás jellemzi:  

 megtudhattuk, hogyan változott a keresztény művészet a reformáció során (05.12.); 

 ATUNA Szegeden: dr. Ősz-Farkas Ernő lelkész hívta fel a figyelmet az 
egészségmegőrzésre (06.09.); 

 megtudhattuk, hogyan változott a Biblia-olvasás a reformáció elterjedésével (08.11.); 

 két lelkészt ismerhettünk meg, akik 500 km-es kerékpártúrával emlékeztek meg a 
reformációról (10.13.)  

 
Békesség nektek! – az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája 
A történelmi és a kis egyházak közötti megállapodás alapján a kis egyházak rotációja szerint 
megjelenő műsor. A Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó közösségek kezdeményezéseit és 
hitéletét bemutató magazin. Gyakori, hogy gyülekezeti tagok tanúságtételei hallhatók az 
összeállításban.  
 
Az Úr közel – baptista félóra 
A történelmi és a kis egyházak közötti megállapodás alapján a kis egyházak rotációja szerint 
megjelenő műsor. Az 1-2 havonta jelentkező magazin foglalkozik a lelkészi hivatási képzéssel, 
fiatal lelkészek továbbképzésével és a jó hitközösségi vezető személyes fejlődésével. Az 
egyháznak erős a szociális tevékenysége: 

 év elején a Baptista Szeretetszolgálat munkásságáról, eredményeiről, hajléktalan-ellátó 
programjairól készült beszámoló (01.06.);  

 Szolgáló egyház címmel információkat hallhatunk az egyház fiatalok, nők, és menekültek 
támogatását célzó munkájáról (05.12.) 

 
Igéző – hajnali napindító gondolatok 
Naponta, reggel jelentkező 3 perces műsor, amely minden adásában más-más ismert személyt 
szólaltat meg a művészet, a tudományok, az irodalom, vagy a mindennapi élet világából. A 
műsorban valóban gondolatébresztő történetek hangzanak el, amelyek inspirálóan hathatnak a 
mindennapokban. Nem feltétlenül mély vallási elköteleződést, hanem inkább az Istenbe és az 
emberi jóságba vetett hitet tükrözik.  
 
Napi ima, napi tóra 
Rövid, kompakt, jól összeállított gondolatok 2 percben, melyek az aznapi bibliai vagy 
igerészlethez kapcsolódnak. Adott hónapban, felekezetenként 1-3 püspök, illetve rabbi fejti ki 
gondolatait, naponta váltva egymást. Nagyon jó beszédkészségű egyházi személyek szólalnak 
meg. 
 
Egyedi műsorok 
 
Csaba testvér gondolatai a nagyhéten (04.09-16.) 
Csaba testvér gondolatai, melyek irányt mutatóak hívőknek és útkeresőknek egyaránt. 8 bibliai 
idézet 8 nap alatt. 
Mi a pokol? (04.14.) 
Beszélgetést hallhattunk a bűnről és a bűnbocsánatról. A műsor vendégei Berán Ferenc, docens; 
Béres Tamás, professzor; Szűcs Ferenc, professzor emeritus voltak. 
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Jézus nyelvén – Hazánkba menekült közel-keleti keresztények húsvétja (04.15.) 
Az ünnepi műsor résztvevői voltak: Miklós Péter teológus, egyháztörténész; Ágoston atya; Kiss-
Rigó László, megyéspüspök; Budai János damaszkuszi nagykövet. Rendkívül érdekes beszélgetést 
folytattak az itt élő menekültekkel való kapcsolatról, hitoktatásukról, bemutatták az iraki 
keresztény egyházat, valamint a szír katolikus közösség támogatásának jelentőségéről esett szó. 
 
„Újjá teszed a földnek színét” 1-2. (04.17.) 
Erdőjáró beszélgetés során ismertették a műsor készítői a régi és a még élő húsvéti 
hagyományokat. Papp Kornélia óvónő és Kertész József erdész kereste a megújulást a 
hagyományokban és a természetben. 
 
Gömöri pünkösdölő (06.04.) 
A felvidéki népszokásokat, a hagyományőrzés módját ismerhettük meg a 25 perces műsorban B. 
Kovács István gömörológus, Szabó Zoltán, Gyurán Ágnes tanárnő, Korinthus Lászlóné 
segítségével.  
 
Új lelket adok belétek (06.04.) 
A Pünkösdi Egyház ünnepi műsora, mely megismertet a szegedi Sion Pünkösdi Közösség 
történetével, a Pünkösdi Egyház kialakulásával. Megszólalók: Andy Cheesman, Rozgonyi Botond 
tanár. 
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2.7. SZÓRAKOZTATÓ FŐSZERKESZTŐSÉG 

 
A közmédia a televíziós szórakoztató tartalmak tekintetében már kialakult arculattal vágott neki a 
2017-es évnek. Az elmúlt évek során brand értékűvé vált műsorok képezték a főcsatorna alapját, 
amely mellett az M2 esti sávjában sugárzott Petőfi TV friss tartalmai kínáltak alternatívát a 
fiatalabb közönségnek. A Petőfi Rádió tavaly újragondolt műsorstruktúrája stabil hallgatói bázist 
alakított ki. A sokszínű zenei kínálat, a 2017-re beágyazódott új műsorok a korábbinál szélesebb 
hallgatói kört szólítottak meg. A Kossuth Rádió – folytatva az eddigi hagyományokat – a kabaré 
műfajának legnépszerűbb képviselőit sorakoztatta fel az igényes szórakoztatás érdekében. A 
Dankó Rádió 2017-ben folyamatos finomhangoláson ment keresztül, ennek köszönhetően 
tovább tudta növelni hallgatói bázisát.  
 

Televízió 
 
Duna TV 
 
Ridikül 
Az arculatában és nevében is női talkshow-ként aposztrofált Ridikül témáit tekintve a közmédia 
egyik legszínesebb és legszélesebb skálán mozgó műsora. Nem véletlen, hogy az élet általános 
kérdéseit boncolgatva (szerelem, gyereknevelés, születés, halál, család, stb.) rendszeresen 
foglalkozik a kiemelt közszolgálati tartalmakkal. A műsor a csatorna egyik zászlóshajója, amely a 
könnyed köntösben fajsúlyos tartalmakat is képes eljuttatni a nézőkhöz, teljesítve ezzel a 
közszolgálati szórakoztatás legfontosabb küldetését. Dióssy Klári és stábja 3+1 vendéggel beszéli 
ki az élet nagy dolgait minden hétköznap délután. 
Adáshossz: 50’ 
Adás: hétköznap 17:10 Duna TV 
Ismétlés: hétköznap 22:30 Duna World és hétköznap 7:30 Duna World 
 
Releváns példák a műsor 2017. első félévének témaköreiből: 
 
1. A család fontossága, gyermek- és ifjúságvédelem  

 Téma: Anya csak egy van? Nem mindig… A gyereknek csak az anyja a biztos – tartja a 
mondás, pedig a mai társadalomban sokszor már ez sem igaz. A különféle alternatív és 
mozaikcsaládok gyakoriságban lassan szinte mindenütt felülmúlják a hagyományos 
családmodellt. Számos esetben nem a vér szerinti anya neveli a gyermeket. Mikortól 
tekinthetünk valakit anyának? A terhesség kezdetétől? A gyermek érkezésétől? Vagy 
akkortól, amikor a gyermeket táplálni, nevelni, szeretni kezdi? Egy anya nem a gyermek 
puszta lététől lesz anya, hanem attól, hogy úgy is viselkedik. Az adásban örökbefogadó 
szülőkkel beszélgettek a rendkívül aktuális témáról. Vendégek: Miklósa Erika 
operaénekes; Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi tanár; Tóth Krisztina író, 
költő, műfordító; Bagi Iván humorista, előadóművész. Adás: 2017.02.01. szerda. 
 

 Téma: Elveszve – világgá ment gyerekek nyomában. Magyarországon évente átlagosan 20 
ezer személy eltűnését jelentik be a hatóságoknak, közülük mintegy 14 ezren kiskorúak. 
Ennek a jelentős össztársadalmi problémának a megoldására civil szervezetek, 
alapítványok fognak össze. Az adás a jelenség megelőzésére ösztönzött, hasznos 
tanácsokat adott arra vonatkozóan, mit tehetnek a civilek, a család és a környezet azért, 
hogy ez ne következzen be. Vendégek: Incze Zsuzsa újságíró, szerkesztő-riporter, a 
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Csellengők alapítója; Sinka Vivien az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány elnöke; 
Deliága Éva pszichológus, gyermekterapeuta; Balázs László elnök, Pest megyei Kutató-
Mentő Szolgálat. Adás: 2017.02.06. hétfő. 

 

 Téma: Hol vagytok apukák? Mi történik azokkal a 40 feletti apákkal, akik családban élnek, 
mégis azt érzik, hogy nincs szükség rájuk? Azt tapasztalják, hogy gyerekeik és feleségeik 
egyszerűen nem igénylik jelenlétüket, társaságukat. Magyarországon számos családban 
válik az apa szerepe kiüresedetté, feleslegessé, a gyerekek az édesanyjukkal tanulnak, vele 
beszélik meg a problémáikat. Az apa szerepe a pénzkeresetre és az autó karbantartására 
korlátozódik. Pedig évtizedek óta számos kutatás bizonyítja, hogy az apák és gyerekeik 
közötti korai intenzív kapcsolat érzelmileg és értelmileg is fejleszti az utódokat, jóval 
kevesebb viselkedési zavar figyelhető meg a szorosabb apa-gyerek kapcsolatban felnövő 
gyerekeknél. Vendégek: Halmos Gábor pszichológus; Dr. Tóth Frank vízilabdázó, 
gyógyszerész; Erdei Zsolt ökölvívó, edző; Kozma Orsi énekes. Adás: 2017.03.02. 
csütörtök. 

 

 Téma: Korán vagy későn, a gólya mindig boldogsággal érkezik. Sajnos rengeteg a kéretlen 
és ellentmondásos tanács annak kapcsán, mikor szüljenek a nők. Ha egy nő korán 
szeretne kisbabát, azt kérdezik, mi lesz a karrierjével? Ha idősebb korban szül, a 
kockázatokra hívják fel a figyelmét. A legtöbb esetben a fogadott prókátorok nincsenek 
tisztában a pontos életkörülményekkel, háttérrel. Az adás olyan női vendégeket mutatott 
be, akik boldogan vállaltak gyereket nem teljesen ideális helyzetekben is. Vendégek: 
Rókusfalvy Lili műsorvezető; Gábor Betti, a Desperado énekese; Pápai Erika színésznő; 
Apáti Bence az Operaház magántáncosa, balettművész. Adás: 2017.03.06. hétfő. 

 

 Téma: Ásó, kapa, nagyharang. Amerikából indult hódító útjára a ”Hiszünk a házasságban” 
mozgalom, majd 1983 óta február második vasárnapja lett a házasság világnapja. Tény, hogy 
a házasságkötések száma rohamosan csökken Európában. Hazánkban a KSH adatait 
alapul véve 1980-ban 80.331, tíz évvel később, 1990-ben 66.405, ismét tíz évvel később, 
2000-ben 48.110 házasságkötés történt. 2013-ban pedig csak 36.986 házasságkötést 
regisztráltak. A világnap célja a házasság népszerűsítése, annak bizonyítása, hogy igenis 
létezik jó, biztos, működőképes házasság. Vendégek: Orbán Nóra terapeuta; Kökény Bea 
kézilabdaedző; Szalay Krisztina színésznő; Ladoniczki Dániel műsorvezető, 
ceremóniamester. Adás: 2017.02.15. szerda. 

 

 Téma: Nagycsaládosok különös élete. Mindig meglepődünk, ha háromgyerekes családdal 
találkozunk, arról nem is beszélve, ha 4-5-6 vagy még annál több gyermeket nevelnek a 
szülők. Vajon miként lehet a figyelmet ennyifelé megosztani, hogyan lehet elindítani hat 
gyermeket egyszerre iskolába, óvodába? Hogyan ünneplik a nagycsaládi eseményeket, a 
Mikulás napját, a karácsonyt? Milyen nehézségek adódhatnak az életükben, amelyekről 
érdemes beszélni? Vendégek: Bárdos Júlia művészettörténész, 6 gyermekes édesanya; 
Lackfi Margit tanuló, Lackfi Dorottya tanuló, Lackfi János író, költő, műfordító. Adás: 
2017. 12.06. 

 
2. Fogyatékkal élők megjelenése a műsorban 

 Téma: Sorsfordítók, avagy az akarat diadala. Gyakran hajlamosak vagyunk a legkisebb 
problémát is felfújni, és ahelyett hogy megoldanánk, inkább belemerülünk. Az adás 
vendégei azok közé a kevesek közé tartoznak, akik kitartásukkal, akaratukkal és hitükkel a 
legnehezebb helyzeteken is – úgy tűnik – játszi könnyedséggel emelkednek felül. Valóban 
olyan egyszerű lenne ez az út, ami a küzdelmekről, álmokról és akaratról szól? Vendégek: 
Etter András kerekes székes versenyző; Baráth Péter mesteredző; Ironman; Gurisatti 
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Gyula paralimpikon sportlövő, búvárúszó világbajnok; Lengyel Zsófi látássérült 
paratriatlonista. Adás: 2017. 02.07. kedd. 

 
3. A keresztény kultúrkör alapértékei, egyházi ünnepeink 

 Téma: Szerzetesek világnapja. II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította a szerzetesek 
világnapjává február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Ezen alkalomból 
beszélgettek a műsorban különböző rendek elöljáróival, tagjaival küldetésükről, 
gondolataikról, tanácsaikról. Vendégek: Vitális Gábor SDB plébános, tartományfőnöki 
vikárius; Korzenszky Richárd bencés szerzetes, pedagógus; Madassery Benvin Sebastian 
SVD atya; Szabó Ráhel OP nővér, teológus. Adás: 2017.02.02. csütörtök. 
 

 Téma: A reformáció napja. 1517. október 31. Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét 
a wittenbergi vártemplom kapujára, reformok sorozatát elindítva az élet minden területén. 
Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A 
reformáció nem pusztán a 16. század emléke, hanem mindannyiunk közös öröksége, 
melynek nélkülözhetetlen eleme a megújulás. A reformáció 2017-es jubileuma arra keresi 
a választ, milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban. Vendégek: Pintér 
Béla zenész; Kónya Ábel képzőművész; Lackfi János író, költő, műfordító; Bényi Ildikó 
műsorvezető. 

 
4. Környezetvédelem, tudomány, innováció 

 Téma: Magyar találmányok, szellemi hungarikumok. A magyarok világszerte híresek 
találmányaikról, újításaikról, kreatív ötleteikről, sorolni lehetne nagy felfedezéseiket, amik 
mai napig az emberiség javát szolgálják. A meghívottak olyan érdekes találmányaikról 
meséltek, amelyek híre már ismertté vált a világban. Vendégek: Losonczi Áron építész, az 
üvegbeton feltalálója; Farkas József innovatőr; Várkonyi Péter kutató mérnök, a Gömböc 
egyik alkotója; Farkas Anna tervezőgrafikus. Adás: 2017.01.12. csütörtök. 

 
5. Az anyanyelvi kultúra ápolása 

 Téma: Édes anyanyelvünk. Lényeges szempont például a média világában, hogy a 
nyelvhasználat kiejtés szempontjából is egységes legyen? Vagy inkább büszkének kellene 
lennünk arra, hogy milyen sokszínűen beszéljük a magyar nyelvet, mindezt úgy, hogy 
mindenki megért mindenkit? Az adás nem elsősorban nyelvészeti szempontból közelítette 
meg a témát, hanem a tájszóláshoz kapcsolódó érzelmekről, az elfogadásról és nyelvi 
értékeinkről szólt. Vendégek: Csézy, énekesnő; Benkó Fruzsina népdalénekes; Kerekes 
Vica színésznő; Both Miklós zenész, énekes. Adás: 2017.03.13. hétfő. 

 
6. Oktatás, készségfejlesztés 

 Téma: Élménypedagógia. Reál vagy humán beállítottságú-e a gyermekünk? Ha őszinték 
akarunk lenni, kevesen szerettük igazán a matematikát, a kémiát, a fizikát vagy a biológiát. 
Van, akiket egész életükben kísért ez a rossz élmény. Vajon hogyan lehet ezeket a 
tantárgyakat megszerettetni a diákokkal? Az adás vendégei igazán különleges, izgalmas 
órákat tartanak, amiket a fiatalok egyenesen imádnak. Vendégek: Dr. Szerényi Gábor 
biológiatanár; Németh István matematikatanár; Nagy Gergő Zoltán vegyész; Pántyáné 
Kuzder Mária fizikatanár. Adás: 2017.01.16. hétfő. 

 
Maradj talpon! 
Az ország népszerű, tudásalapú vetélkedője az idei évben nagy változáson ment keresztül. A 
játékvezető Gundel Takács Gábor helyét Héder Barna vette át a nagy felemelkedésekkel és nagy 
zuhanásokkal tarkított, egyszerre szórakoztató és edukatív műsorban. 
Adáshossz: 52’ 
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Adás: hétköznap 19:35 Duna TV 
Ismétlés: hétköznap 21:30 Duna World 
 
Tóth János 
A közmédia IrReality Show-ja, a Munkaügyek 2016-ban véget ért. A Tóth János c. sorozat a 
Munkaügyek spin off folytatása, vagyis legnépszerűbb karakterének utóéletével foglalkozik. A 
szituációs komédia hazai nagyágyúi által írt epizódok és Mucsi Zoltán kiváló színészi játéka nagy 
sikert arattak a fiatalabb nézők körében is. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: csütörtök 20:30 Duna TV 
Ismétlés: szombat 16:25 Duna TV, szombat 22:55 Duna World 
 
Szerencsehíradó és Szerencse Szombat 
A Szerencsehíradó házigazdái, Galán Géza műsorvezető és Nyiri Zsuzsanna, a Szerencsejáték 
Zrt. háziasszonya hetente jelentkeznek utcai játékokkal, a szerencsejáték legfrissebb híreivel, 
valamint egy közérdekű bejátszóval is eleget tesznek a közszolgálati feladatoknak. Pl. a június 15-
ei adásban az „Adj egy ötöst” program keretében felső tagozatos és középiskolás diákokat 
hangoltak a fogyatékossághoz való értő és érző viszonyulásra. Egy esélyegyenlőségi nap során 
próbálhatták ki a vakon táncolást, a kerekesszékben haladást, a fehér bottal való tájékozódást, míg 
a november 16-ai adásban a SINOSZ és a Szerencsejáték Zrt. támogatói viszonyán keresztül a 
jelnyelv elfogadtatása volt a fő téma. A Szerencse Szombat a szerencsejáték témakörének fő 
médiaeseménye látványos showműsorral és az elmaradhatatlan heti számhúzással. 
Adáshossz: 10’ ill. 50’ 
Adás: csütörtök 16:45 ill. szombat 18:40 Duna TV 
 
Önök kérték 
Hosszú évek óta népszerű heti műsor, amely címének megfelelően a nézők kéréseire, kívánságaira 
épül. Vannak állandóan visszatérő elemei, amelyek a 50+ korosztálynak kedveznek, és olyan 
megújulási irányok, amelyek a fiatalabb nézőket is érdekelhetik. Már internetes felületen is lehet 
például produkciókat kérni a televízió gazdag archívumából. A műsor értékes kulturális és 
szórakoztató kínálatában megtalálhatóak operett, musical, opera részletek, magyar nóták, 
sanzonok, versek, és állandó rovatként humoros jelenetek a magyar kabaré kiválóságainak 
tollából. Gyakran köszönt vendéget is a stúdióban a népszerű műsorvezető, Bényi Ildikó. A 
műsor nemzeti, egyházi ünnepekhez vagy születésnapokhoz kötődően aktuális műsorszámokkal 
szolgál.  
Adáshossz: 52’ 
Adás: kedd 20:25 Duna TV 
Ismétlés: péntek 20:00 DW, szombat 04:05. DW, vasárnap 15:20 DW  
 
Hogy volt?! 
A műsor hangulatos időutazás, melyben hétről hétre egy-egy népszerű, közismert művész – 
főként színész vagy zenész –, társulat, illetve zenekar munkásságát ismerhetjük meg. A kitűnő 
műsorvezetők segítségére vannak a stúdióba meghívott pályatársak, kollégák, barátok és rokonok, 
akik kötetlen beszélgetés formájában idézik meg a múlt érdekes és humoros eseményeit. Közben 
a témához kapcsolódó bejátszókat láthatunk a televízió gazdag archívumából, olykor különleges, 
soha nem látott felvételeket. A visszaemlékezéseken és beszélgetéseken keresztül egyfajta 
kortörténeti dokumentum minden egyes összeállítás, melyben nemcsak egy életmű, hanem maga 
a korszak is megelevenedik. Ezáltal nemcsak a középkorú és idősebb korosztályt szólítja meg, 
hanem a fiatalabbak számára is szórakoztató, érdekes tartalmakat kínál a műsor. 
Adáshossz: 52’ 
Adás: vasárnap 17:00 Duna TV 
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Ismétlés: hétfő 01:30 Duna World, hétfő 20:00 DW, kedd 4:05 DW, szombat 15:20 DW 
   
Magyarország, szeretlek! 
Egy játékmester, két népszerű személyiségekből álló csapat, mókás csapatkapitányok, 
valamint zöldbe és pirosba öltözött drukkerek – ezek a tartozékai az ismert vetélkedőműsornak, 
amely vasárnaponként szórakoztatja töretlen sikerrel a nagyérdeműt. A műsor házigazdája Szente 
Vajk, két csapatkapitánya pedig nyárig Kraszkó Zita, majd Rátonyi Krisztina és Harsányi Levente. 
Háromfős csapataik tagjai közismert színészek, művészek, sportolók vagy televíziós 
személyiségek. A legkülönbözőbb humoros kérdéseken és feladatokon keresztül kerül közelebb a 
néző Magyarország kultúrájának, szokásainak, lakosainak megismeréséhez. Szórakoztató 
formában bővül tudása hazánk földrajzi adottságaitól híres költőink életén át a könnyűzene 
slágereinek felismeréséig. A produkció ugyanakkor aktuális tartalmakat, ünnepeket, eseményeket 
is bemutat. 
Adáshossz: 75’ 
Adás: vasárnap 19:35 Duna TV 
Ismétlés: szerda 19:30 DW, csütörtök 03:40 DW 
 
Fábry 
Hosszú évek óta szórakoztatja a televízió képernyőjén a nézőket Fábry Sándor. Műsora 
a klasszikus esti talkshow műfajára épít, meghívott vendégei mellett zenei betétek, stand up 
percek és együttesek színesítik a produkciót. A legnépszerűbb művészek vagy sportolók mellett 
gyakran helyet kapnak a műsorban fontos értékeket közvetítő személyiségek is, akik kevésbé 
ismertek, de munkásságuk meghatározó jelentőségű. A közszolgálati célok vagy a közmédia 
szándékainak megvalósítására is alkalmas a műsor programajánlók, bemutatók segítségével. 
Adáshossz: 75’ 
Adás: kéthetente csütörtök 21:00 Duna TV 
Ismétlés: kéthetente szombat 21:35 Duna World  
 
Bagi Nacsa Show 
Bagi Iván és Nacsa Olivér az elmúlt években a humor legkülönbözőbb műfajaiban bizonyították 
tehetségüket. Jellegzetes duójuk a műsor alapja, átváltozó képességük mellett megcsillogtatják a 
show műfaj minden elemét, és kiemelt szerepet kap podukcióikban a zene. Minden adásnak 
több vendége van, ami lehetőséget ad a humoron kívül egy-egy fontos esemény, születésnap vagy 
siker bemutatására és megünneplésére. Az általános emberi viselkedés kifigurázásától az aktuális 
hírek ironikus interpretálásán át egy népszerű vers vagy dal humoros előadásáig minden belefér a 
szórakoztató show-műsorba.  
Adáshossz: 75’ 
Adás: kéthetente csütörtök 21:00 Duna TV 
Ismétlés: kéthetente szombat 21:30 Duna World és szombat 01:30 Duna World 
  
Noé barátai 
Ahogyan a műsor címe is sejteti: állatokról és állatszerető emberekről szól a szombatonként 
jelentkező magazin. Rátonyi Krisztina műsorvezető rendszeresen ellátogat a fővárosi és vidéki 
állatkertekbe, a gondozók segítségével bemutatva az aktuális érdekességeket. A műsor változatos 
témakörű rovataiban gazdára találhatnak a kis kedvencek, hasznos információk derülnek ki a 
háziállatok mellett az egzotikus állatok tartásáról, valamint népszerű személyiségek mutatják be 
saját állataikat. Minden részben megszólal az állatorvos: különböző betegségekről és a megelőzés 
fontosságáról beszél. Az állatvédelmen, a közösségi értékek hangsúlyozásán keresztül fontos 
közszolgálati értékeket közvetít a műsor. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: szombat 11:00 Duna TV 
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Ismétlés: vasárnap 10:00 Duna World, szerda 13:40 DW, szombat 03:40 DW 
  
Rúzs és selyem 
A heti rendszerességgel jelentkező, valóban „trendi” műsor fő célja, hogy bemutassa a fiatal, 
kreatív magyar divattervezőket és munkáikat. A hazai ruhatervezők és iparművészek mellett 
helyet kapnak a magazinban a kiegészítő ruhadarabok készítői, valamint az öltözködéshez 
köthető ritka és érdekes mesterségek is. Emellett bemutatókról, divateseményekről tudósít, 
a kulisszatitkokról is fellebbentve a fátylat. A műsor a magyar divatélet feltérképezése mellett 
bepillantást enged a nemzetközi divatvilágba is. Témájával és dinamikus ritmusával nemcsak a 
hölgyeknek lehet érdekes, hanem mindenkinek, aki kíváncsi életünk ezen 
meghatározó szegmensére. 
Adáshossz: 26’ 
Adás: vasárnap 12:50 Duna 
Ismétlés: vasárnap kb. 15:00, péntek kb. 13:45 DW, szombat kb. 10:10  
 
A Dal + Eurovízió 
A műsor állandó csúcspontja a hazai könnyűzenei életnek, hiszen a legnagyobb nézői bázishoz 
ezen a felületen keresztül ér el a szakma. A megújult, Caramel, Zséda, Freinreisz Károly és Both 
Miklós alkotta zsűri a közönséggel közösen választotta ki Pápai Joci Origo című dalát. A dal 
májusban a kijevi döntőben bekerült Európa legjobb dalai közé, 12. helyezést elérve.   
Adáshossz: 120’ 
Adás: szombat 19:30 Duna TV/DW (párhuzamosan) 
Ismétlés: vasárnap 2:30 Duna World, vasárnap 10:50 DW 
 
Virtuózok 
A magyar fejlesztésű formátum, a komolyzenei hangszeresek tehetségkutató műsorának 3. évada 
került megrendezésre a közmédia képernyőjén. Az elképesztő tehetségű fiatalokat felvonultató, a 
tartalmas zenei műfajokat és tételeket bemutató versenysorozatot ismét kiemelkedő nézői 
figyelem kísérte, miközben rengeteg tizenéves számára mutatott nívós alternatívát a kereskedelmi 
televíziókban futó tehetségkutató műsorokkal szemben. 
Adáshossz: 120’ 
Adás: péntek 19:30 Duna TV 
Ismétlés: vasárnap 03:20 DW, 11:10 DW 
 
Egyedi műsorok a Duna TV-ben 
Az idei évben folytatódtak a sikeres televíziós sorozatok. Új epizódokkal jelentkezett a Csak 
színház és más semmi című színészekről szóló, könnyed fikciós sorozat és a fiatalok nyári, Balaton-
parti életét bemutató Egynyári kaland is. Ismét megtalálta a közmédia Magyarország szépét, az ország 
kiemelkedő szépségkirálynő választással foglalkozó műsorában és megrendezte a Petőfi Zenei 
Díjátadót is. 
 
M2 – Petőfi TV 
Az M2 esti sávjában főleg fiatalokat megszólító, a kulturális élettel és a kortárs könnyűzene 
színvonalas, értékeket közvetítő szegmenseivel foglalkozó Petőfi TV idén is színes kínálattal 
jelentkezett. A megszokott műsorelemek mellett rengeteg egyedi tartalommal nyújtott naprakész 
szórakozást az éjszakai élet kedvelőinek a csatorna. Így kerültek képernyőre a Művészetek 
Palotájából közvetített produkciók (MR2 Akusztik+ a Müpából és MR2 Szimfonik+ a Müpából). 
 
Duna World 
A csatorna fő küldetése a külhoni magyar közönség igényeinek kiszolgálása, így a világ számos 
pontján élő magyar közösség számára is elérhető időpontban sugározza műsorait. A közszolgálati 
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adók legfrissebb műsorainak ismétlése és a televízió archívuma adja a műsorfolyam vázát; kiemelt 
programtervezési szempont a nemzeti identitástudat megerősítése. A kulturált és minőségi 
szórakoztatás fontos eszközei a naponta játszott magyar filmek, tévéjátékok és 
dokumentumfilmek, valamint a tematikus műsorrészek (például magyar történelmi évfordulókhoz 
kapcsolódóan). 
 

Rádió 
 
Petőfi Rádió 
2016-ban sikeresen lezajlott a csatorna arculatváltása. Az új műsorok, a változatos, sokszínű zenei 
kínálat, a kapcsolódó online felületek egyaránt megtalálták a célközönségüket. A műsorok nagy 
teret hagynak a hallgatói interaktivitásnak. A hallgatók a műsorok többségének aktív résztvevőivé 
válnak, hozzászólásaikkal folyamatosan alakítva a műsorok menetét, így fokozatosan a saját 
igényeikre hangolva a csatornát. Novemberben a csatorna új szlogent kapott, így a Petőfi Rádió 
az „Életed ritmusa” helyett a „A Te slágered!” lett. 
 
Talpra magyar 
A csatorna reggeli műsorának állandó műsorvezetője Harsányi Levente. Az adások naponta két 
aktuális témát dolgoznak fel, amelyeket a műsorvezetők szakértők és hallgatók bevonásával 
igyekeznek minél több nézőpontból megvilágítani. A témák elsősorban a közösségi 
médiafelületeken, illetve a hírekben szereplő napi aktualitások köré csoportosulnak, minél 
szélesebb teret engedve a közszolgálati szempontok megvalósulásának. A gyermek- és 
ifjúságvédelem közvetve többször is szerepelt a műsorban. Az ORFK bűnmegelőzési csoport 
munkatársával például arról beszélgettek, hogyan kell megtanítani a gyerekeket, hogy ne menjenek 
el idegenekkel. Foglalkoztak nyári táborokkal, az érettségivel, szakdolgozatírással, 
gyerekneveléssel, a szülő-gyermek kapcsolatokkal. A környezetvédelem, tudomány és innováció 
világába olyan témák kapcsán nyerhettünk betekintést, mint az e-autók, az okos otthonok, a 
robotok, vagy a NASA bejelentése a földszerű bolygókat tartalmazó naprendszer felfedezéséről. 
Májusban az adóbevallásokról beszéltek, könyvelő segítségével felhívva a figyelmet a 
legfontosabb közérdekű információkra. Februárban, az egyre közkedveltebb Valentin-nap tájékán 
a házasság, a társkeresés témáját járták körbe. A jelentősebb viharkárokról szóló híradásokat 
követően azok megelőzéséről, illetve a különféle biztosításokról beszéltek, és a vadkár kérdését is 
szakértők bevonásával vizsgálták meg. A műsorban kiemelt szerepet játszott a sport és az 
egészséges életmód is. Dietetikusok, orvosok és pszichológusok segítségével boncolgattak olyan 
témákat, mint az egészséges étkezés, a függőség, életmódváltás, védőoltások, a stressz levezetése, 
az alváshiány, az uralkodó szépségideálok, a homeopátia vagy a diáksport. Rendeztek jótékonysági 
akciót az SOS Gyermekfalu javára, szóba került a tisztelet, az illemszabályok betartása, a szép 
magyar beszéd. Gyakori beszédtémát szolgáltatott a munkaerőpiac, visszatérő téma volt az 
álláskeresés, az állásinterjú, a hiányszakmák, illetve a férfi-női szakmák. A napi témák mellett a 
műsornak állandó rovatai is vannak. A Kitalálós játékkal filmpremierekre lehet jegyet nyerni. A 
hallgatói részvételt erősítette a Janó zenél rovat, melynek keretében Kardos-Horváth János a nézők 
által beküldött szavakra élőben improvizált egy dalt a stúdióban. Visszatérő elemei a műsornak a 
dalpremierek, melyek kapcsán ismert magyar zenészek a műsorban debütáló, új dalaikról 
mesélnek.  
Adáshossz: 176’ 
Adás: hétfőtől péntekig, 6:00 
  
Eszembe jutottál 
Az Iller Bálint vezette műsor központi eleme az üzenetküldés, elsősorban a hallgatói 
interaktivitásra épít. A zenét nagyjából háromdalonként szakították meg a műsorvezető 
megszólalásai. Az év második felében a műsorvezetői megszólalások ritkultak, és a hangsúly – a 
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csatorna arculatához igazodva (Petőfi Rádió – a Te slágered!) – még erőteljesebben a zenére került. 
Az üzeneteket általában a műsorvezető tolmácsolja, de nem ritkák a hallgatói telefonok sem. Az 
adásokban helyet kapnak a napi műsorokon átívelő játékok, a közérdekű információk, a 
folyamatosan frissülő közlekedési hírek is.  
Adáshossz: 147’ 
Adás: hétfőtől péntekig 10:00 
 
Petőfi Összes 
A prime time zenei kínálatban a Petőfi Összes az adó egyik leghallgatottabb műsora. A zenei 
kínálatban az aktuális hazai és külföldi újdonságok mellett megjelentek a ’90-es évek kereskedelmi 
rádiós slágerei is. A műsor legnépszerűbb eleme a minden hétköznap megjelenő „Hét Sztárja” 
nyereményjáték-sorozat, melyben a dalfelismerés után minden 5. helyes sms-t küldő hallgató nyer. 
Az interaktív műsorfolyamban a hallgatókat gyakran megszólította a műsorvezető, aki 
folyamatosan reflektált a hallgatói kommentekre, és gyakran telefonon keresztül is bevonta őket a 
műsorba. Augusztus 14-től átalakult a prime-time clock, megritkultak a műsorvezetői 
megszólalások: a korábbi 6-7 megszólalást felváltotta az óránkénti 5 prózai tartalom.  
Adáshossz: 147’ 
Adás: hétfőtől péntekig 13:00 
 
Egész úton hazafelé 
A délutáni adásfolyamban az aktuális heti „petőfis témák” mellett helyet kaptak a könnyed 
bulvártémák is. Új elemként jelent meg a dalok rövid felkonferálásaiban az elhangzó dalok 
videoklipjeinek és a megtekintések számának említése. Érdemes kiemelni az Arany János-emlékév 
alkalmából a zenészekkel készített mini interjúkat, melyek remekül kiegészítették a műsor prózai 
tartalmait. Nyár végétől itt is megváltozott a clock szerkezet, kevesebb megszólalás volt 
tapasztalható egy órában.  
Adáshossz: 147’ 
Adás: hétfőtől péntekig 16:00 
 
Minek nevezzelek 
Az év első felében a műsorsáv első óráját friss dalpremieres előadókkal/zenészekkel készített 
telefonos és stúdióinterjúk töltötték ki. Az elhangzott felvételeket a műsorvezető a hallgatói 
visszajelzések alapján osztályozta, mindezt friss zenei hírekkel és aktualitásokkal fűszerezve. A 
második órában a műsorvezető a hazai zenei élet kulcsfiguráival beszélgetett a stúdióban. A 
második félévtől, július 17-től kezdve már nem készültek interjúk a dalpremierek kapcsán és 
megszűntek az értékelések is – ezen műsorrészek helyét vette át a korábban csak a második 
órában játszott portrészerű beszélgetések kétórás kibővített változata. A műsor struktúrájának 
változása óta több aktuális, az adott vendéghez kapcsolódó zeni anyag is bekerült a műsorokba. 
Kiemelkedő volt a veronai buszbaleset áldozataira megemlékező, január 23-ai nemzeti gyásznap 
alkalmából készült rendhagyó adás. A vendégek kiválasztása, a téma feldolgozása és a zenék 
szerkesztése egyaránt kellő alázattal igyekezett hozzájárulni a tragédia feldolgozásához. Húsvét 
hétfőjén a műsor vendége Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, 
folklórkutató és előadóművész volt, aki rendkívül élvezetesen mesélt a húsvéti szokásokról. A 
hazai zenei élet szereplőivel folytatott pályaösszegző beszélgetések színesek, érdekesek és lényegre 
törőek voltak. 
Adáshossz: 106’ 
Adás: hétfőtől péntekig 19:00 
 
Rontom Bontom 
A műsor zenei szerkesztője hétköznap három, szombaton pedig öt órás zenei mixeket készített, 
amelyek összefoglalták a rádió nappali zenei kínálatát és az adott naphoz illeszkedő tematikus 
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zene legjavát, valamint a csak ebben a műsorfolyamban szereplő remix újdonságokat. A szombati 
műsor első két órájában a műsorvezető mellett a zenei szerkesztő különböző rovatokban mutatta 
be különböző zenei stílusok és korszakok kiemelkedő slágereit. 
Adáshossz: 172’; 272’ 
Adás: hétfőtől péntekig, 21:00; szombat 19:00 
 
Hétvége Petőfivel 
Bár a Péczeli Dóra által vezetett hétvégi műsorban egyértelműen a zenéé a főszerep, a hatórás 
műsorfolyamban a dalok mellett bőven elférnek mini-interjúk, közéleti-, kulturális-, tudományos 
hírek, információk is, így az adásokban számtalan közszolgálati téma helyet kapott. A 
témafelhozatal rendkívül sokoldalú volt, az interjúalanyok sorában megszólalt színész, énekes, 
filmes szakértő, feltaláló, éghajlatkutató, angoltanár, muzeológus, és szakács is. Somogyi Zoltán, 
az állatmentő szolgálat elnöke a felelős állattartásról beszélt, Faár Tamara muzeológus a húsvéti 
népszokásokat elevenítette fel, Hodász András atya szintén a húsvét ünnepének csodájáról 
mesélt. Kump Edina hulladékcsökkentési specialista a környezetvédelem mellett szólalt fel, Mika 
János éghajlatkutató a klímaváltozás hátterét és folyamatát világította meg. Moós Gergely, a 
Dagadt Köcsög futóklub alapítója az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekre válaszolt, 
Klausz Melinda, közösségi médiaszakértő pedig a közösségi tér tudatos, felkészült használatához 
adott tippeket. A fogyatékkal élőkkel szembeni előítéleteket próbálta eloszlatni Lukoviczki Réka, 
aki egy autóbalesetben vesztette el a lábát, ám azóta már konferenciákon és saját blogon keresztül 
igyekszik bátorítani sorstársait. A „Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezésű rendezvénysorozatról 
Novák Péter fővédnök beszélt, míg a házasság hetének arcai, Madarász Isti és Kerekes Mónika a 
házasság értékeire hívták fel a figyelmet. Falus Dániel fejlesztő egy új magyar találmányról, az 
okos csengőről beszélt, Kele Dóra pedig az instaVers rejtelmeibe avatta be a hallgatókat. 
Érdemes még kiemelni a Kárpáti Ágnessel készült interjút is, aki a Gyermekvilág-Ágyszínház 
Alapítvány önkénteseként végzett munkájáról, a Tűzoltó utcai Gyermekkórház onkológiai 
osztályán átélt tapasztalatairól mesélt, míg Pinkóczi Diána mentőkutya-vezető, a Mentőkutyás 
Szervezetek Országos Szövetségének főtitkára a mentőkutyák kiképzésébe és mindennapjaiba 
avatta be a hallgatókat.  
Adáshossz: 318’ 
Adás: szombat, vasárnap 6:00 
 
Petőfi 40-es, Európai 40-es slágerlisták 
A szombat-vasárnapi, négyórás műsorsávban mind a petőfis, mind az európai slágerlisták legjobb 
40 dala szerepelt teljes hosszában. Elhangzottak a legfrissebb információk napjaink kedvenceiről, 
kiderült, melyik dal a hét legnagyobb előrelépője, és melyik a hét nagy vesztese. Mindemellett a 
hallgatók ízelítőt kaptak a korábbi évek slágerlistáinak kedvenceiből is. 
Adáshossz: 212’ 
Adás: szombat, vasárnap, 12.00 
 
Hétvégén eszembe jutottál  
A műsorra a kötetlenség és frissesség volt jellemző. A műsorvezető a rövid beszélgetéseknél 
egyből megtalálta a közös hangot a betelefonáló, üzenetküldő hallgatókkal, legyen szó játékról 
vagy vidám, olykor akár komolyabb témákról. A rövid megszólalásokban a hétvége szabadidős 
témái és mozis játékok játszották a főszerepet.   
Adáshossz: 159’ 
Adás: szombat, vasárnap 16:00 
 
Dalra magyar 
A vasárnaponként jelentkező műsorfolyam öt órán keresztül kizárólag magyar előadókkal és 
zenékkel jelentkezett, este hét órától éjfélig. A feltörekvő tehetségek és a már befutott zenészek 
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mellett a műsor a határon túli előadóknak is megjelenési lehetőséget biztosított, rengeteg friss és 
visszatekintő dalpremierrel, stúdióbeszélgetéssel és interjúval fűszerezve. A műsor magában 
foglalta a 22 órakor kezdődő Akusztikot, valamint a 23 órától elhangzott Eleven koncertműsorokat 
is. A havonta jelentkező Saját zenéd rovatba a hallgatók szép számmal küldtek be pályamunkákat, 
ezekből a rádió munkatársai mellett külső zenei szakemberek választották ki havonta a legjobbnak 
ítélt felvételt. A győztes dal és az előadó bemutatkozási lehetőséget kapott a műsorban.  
Adáshossz: 272’ 
Adás: vasárnap 19:00 
 
Kitelepülések 
 
V. Nagy Futam (május 1.) 
A Petőfi Rádió a május 1-jén megrendezett Nagy Futamról 10 és 17 óra között egy Erzsébet 
téren felállított látványstúdióból jelentkezett. A mikrofonok mögött a Talpra magyar stábja, azaz 
Harsányi Levente, Peller Mariann, Kardos-Horváth Janó, a Rontom bontom házigazdája, Meggyesi 
Gábor és a Hétvégén eszembe jutottál műsorvezetője, Sipos Dávid Günther várta a versenyre 
látogatókat, számtalan mini-interjúval és a rendezvény kulisszatitkaival színesítve a napi 
adásfolyamot.  
 
Nyereményjátékok 
 
Mézes hetek (február 6-14.) 
A Valentin-napot megelőző játékban a hallgatók komoly ajándékokért versengtek egymással. A 
nyertes hallgató lánykérését a hallgatók élő adásban kísérhették figyelemmel.   
 
Petőfi Zenei Díj 2017 játék 
A játék során 8 db belépőt sorsoltak ki a Telekom VOLT Fesztivál első napjára, a Petőfi Zenei 
Díjátadóra. 
 
Állandó játékok 
A csatorna számos állandó játékkal igyekezett aktív részvételre buzdítani a hallgatókat, melyek 
gyakorlatilag a teljes napi adásfolyamon átívelnek. Ilyenek a A nap kérdése; A Hét Sztárja játék; a 
Mozis hétvégék; a Kitalálós és a Kitalálós extra. 
 
Események 
 
A Dal 2017 
Január 9-től A Dal 2017 versenyben szereplő pályaművek akusztikus verziói alkották a Minek 
nevezzelek című műsor gerincét. A Dal 2017 Akusztik versenyét Benji nyerte.  
Februárban A Dal 2017 döntősei lehetőséget kaptak, hogy hosszabban is bemutatkozzanak a 
műsorban. 
 
Nagy-Szín-Pad! 2017 
Március 13-tól a Minek nevezzelek műsor második órájában bemutatkoztak a Nagy-Szín-Pad! 2017 
tehetségmutató korábbi éveinek versenyzői, valamint az idei versenyben résztvevő produkciók 
képviselői és a rendezvény szervezői. A verseny résztvevői a Talpra Magyar c. műsorban is 
visszatérő vendégek voltak.  
 
Eurovízió 2017 
A Petőfi Rádió műsorai az Eurovíziós dalverseny gyakorlatilag teljes menetét végigkövették, a dal 
kiválasztásától kezdve egészen a döntőig. A műsorkészítők a nézőket az indulók gyakori 
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szerepeltetésével és különböző játékokkal igyekeztek bevonni a dalverseny izgalmába. Pápai Joci 
számos műsorban kapott szereplési lehetőséget, legújabb dalát és karrierjét a csatorna a 
dalversenyt követően is figyelemmel kísérte.  
 
Ünnepi adásfolyam március 15-én 
A Minek nevezzelek műsorban rendhagyó adás hangzott el, melyben számos, az ünnephez 
kapcsolódó hazai dal és előadó kapott helyett. 
 
A magyar költészet napja (április 11.) 
Április 11-én, a magyar költészet napja alkalmából hazai előadók tolmácsolásában minden órában 
megzenésített versek csendültek fel. Az ünnep alkalmából a Minek nevezzelek című műsor is 
egyedi, dedikált zenei válogatással készült.  
 
Tavaszi hajtás (május 8-22.) 
A Tavaszi hajtás című nyereményjáték keretében a tavalyi évhez hasonlóan ismét útra kelt a Petőfi 
Rádió stábja, hogy megtalálja az ország legjobb munkahelyét. A nyereményjátékba rengeteg 
munkahelyet beneveztek, melyeket a Petőfi Rádió műsorvezetői végiglátogattak. A Petőfi Live-on 
a legjobb ötfős csapatra szavazhattak a hallgatók. Az eredményhirdetést május 22-én tartották, a 
Talpra magyar c. műsorban. 
 
Medvenap (május 2.) 
A Petőfi Rádió Talpra magyar c. műsorában május 2-án kapott helyet a medve-barát nap. A műsor 
vendége volt Kuli Bálint, a Veresegyházi Medvepark vezetője, illetve Szilágyi István 
állatkoordinátor, akik az otthon mindennapjairól meséltek. A beszélgetés során bemutatták a park 
lakóit is, akik közül néhányan még a stúdióba is ellátogattak. 
 
Petőfi Zenei Díj 2017 (június 26.) 
A Petőfi Rádió és a VOLT Produkció közös díját idén második alkalommal, nyolc kategóriában 
ítélték oda. Az életműdíjat Demjén Ferenc kapta. A jelölés alapját a Petőfi Rádión 2016. március 
1. és 2017. március 1. között legtöbbet játszott 150 magyar dal képezte, közülük választotta ki a 
kategóriák öt-öt jelöltjét a zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, 
koncert- és fesztiválszervezőkből álló kétszáz fős szakmai testület. A jelöltekre június 20-ig 
lehetett szavazni a petofilive.hu oldalon, majd a szakmai testület is újra voksolt. A végeredményt a 
szavazatok összessége adta. Az eseményt a Petőfi Rádió és TV egyaránt élőben közvetítette. 
 
Arany János-emlékév (augusztus 14.) 
Augusztus 14-én élőben jelentkezett a műsor Zamárdiból, a Strand Fesztiválról, a Petőfi Pontról, 
ahol az Arany János-emlékév kapcsán Aranyszáj néven futott nyereményjáték. 

 
Volt Fesztivál 2017, Sziget Fesztivál 2017 és Strand Fesztivál 2017 
A három fesztivál ideje alatt rendszeresen hangzottak el kedvcsináló bejelentkezések a 
programhelyszínként funkcionáló Petőfi Pont-ról. A Petőfi összes és az Egész Úton hazafelé c. 
műsorokban elhangzó nyereményjátékokban a fesztiválok sztárjainak koncertjeire lehetett jegyet 
nyerni. 

Dal-nap (november 10.) 
November 10-én, pénteken a Petőfi Rádió tematikus nappal tekintett vissza a dalválasztó show 
korábbi évadaira. Déltől este hétig óránként szólalt meg a rádióban egy-egy korábbi Dal győztes: 
Rúzsa Magdi, Wolf Kati, ByeAlex, a Compact Disco, Freddie, Kállay Saunders András és Pápai 
Joci. Az előadók arról beszéltek, hogy milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak a 
verseny során. Természetesen győztes dalaik is adásba kerültek. 
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Kossuth Rádió 
A Kossuth Rádió műsorai közül a Rádiókabaré és a Kabarématiné tartozik a Szórakoztató 
Főszerkesztőség hatáskörébe. A csatorna nagy múltú szórakoztató műsorai hétvégére kínálnak 
igényes szórakozást a hallgatóknak.  
 
Rádiókabaré  
A Rádiókabaré 2017-ben sem hazudtolta meg magát, és a szakma színe-javát felvonultatta. A 
megszokott arcok mellett idén is lehetőséget kaptak a fiatalabb generáció képviselői. A 
kabaréjelenetek stand-up jellegű fellépésekkel és zenés betétekkel váltakoztak, színes, változatos 
tartalommal szórakoztatva az élő felvételekre ellátogatókat és a rádióhallgatókat.  
Adáshossz: 53’ 
Adás: szombat 13:07 
 
Kabarématiné 
A Kabarématiné az Archívum legjobb kabaréjeleneteibe kínált bepillantást. A Zsoldos László 
kitűnő műsorvezetésével keretbe foglalt műsor a korábbi szórakoztató műsorok legnépszerűbb 
jeleneteit elevenítette fel.  
Adáshossz: 23’ 
Adás: szombat és vasárnap 9:07 
 
Dankó Rádió 
A 2012-ben alakult  Dankó Rádió műsorstruktúrája folyamatos finomhangoláson ment keresztül. 
Az adó zenei tematikus alapját a hungarikumnak számító operett és magyar nóta alkotja. 
Programján tematikusan és vegyesen hallhatók a különböző zenei műfajok: magyar nóta/népies 
műdal, magyar operett, magyar és magyarországi nemzetiségi népzene, autentikus és megújuló 
magyar nyelvterületről származó cigányzene. A napi 24 órában jelentkező rádiócsatornán a zenei 
folyamot hírek, hírműsorok szakítják meg a Kossuth Rádió szerkesztőinek gondozásában.  
A rádiós piacon egyedinek számító Kettőtől ötig – kívánságműsor olyan közönséget szólít meg széles 
merítésű zenei stílusaival, melyet más rádióadó nem. Szeptembertől új adásokkal bővült a 
csatorna műsorstruktúrája, ezzel színesebbé, változatosabbá vált a kínálata. . 
 
Túl az Óperencián  
A műsor középpontjában az operett műfaja áll, az első és egyetlen színházi műfaj, amely elnyerte 
a hungarikum címet. Nagy Ibolya szerkesztő-műsorvezető e titulust respektálva választja ki 
hétről-hétre a műsor vendégeit és témáit. A közismert személyiségek közt az elmúlt időszakban 
megfordult Szirtes Tamás rendező, színigazgató, Hegyi Barbara és Balla Eszter színművészek, 
Tokody Ilona operaénekes is, valamint Földes Tamás, az Operettszínház művésze. A műsor nem 
titkolt szándéka az, hogy a műfaj jeles képviselőit személyes vallomásra késztesse, életútjukat, 
céljaikat a hallgatók elé tárja, mindeközben bepillantást engedjen a színházak kulisszatitkaiba is. A 
színes, rövid beszélgetések változatossá és élvezhetővé teszik az összeállításokat. Az adások az 
igényes tartalmi válogatásnak köszönhetően szórakoztatóak, ugyanakkor az anyanyelvi kultúra 
ápolásának szellemében készülnek.  
Adáshossz: 56’ 
Adás: naponta 9:04 
Ismétlés: 18:04 
 
Kettőtől ötig  
A 2015. április 27-én indult kívánságműsor repertoárjában az adóra jellemző összes zenei műfaj 
megtalálható: nóta, operett, népzene, világzene és örökzöld dallamok. A műsorban jelentős a 
hallgatói aktivitás: rendszeresen hallhatók élő vagy álélő telefoninterjúk az adásokban, emellett 
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elhangzanak az aktuális évfordulók, ünnepek. A műsor formátuma alkalmas nagyobb volumenű 
kezdeményezésekre, különféle társadalmi eseményekre való reagálására is, pl. a húsvéti nagyhéten 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes emlékezései tették különlegessé az adásokat. A másik ilyen 
különleges kezdeményezés a május 30-ai Gregorián- és népénekes mise közvetítése volt, melyet a rádió 
a budapesti Bazilikából sugárzott. Szeptembertől a műsor új címe Szív küldi szívnek, az adás 
további paraméterei változatlanok. 
Adáshossz: 168’ 
Adás: naponta 14:04 
 
Húzd csak prímás és Jó ebédhez szól a nóta 
A két műsor fókuszában a magyar nóta, népies műdal, nemzetiségi népzene és a magyar 
cigányzene áll. Összeállításaikban hangsúlyozottan szerepel a kisebbség, illetve a határon túli 
magyarság zenei kultúrája. E két műsor összeállításai folyamatosan frissülnek a Dankó Klubnak 
és a rendszeres „dalgyűjtésnek” köszönhetően. 
 
Húzd csak prímás 
Adáshossz: 266’ 
Adás: naponta 2:00, 10:04, 11:04 
 
Jó ebédhez szól a nóta 
Adáshossz: 86’ 
Adás: naponta 12:30 
Ismétlés: 4:43 
 
Népek dalai – folkzene 
A műsor új szerkesztő-műsorvezetőkkel bővült Szabó Tamás és Leirer Tímea személyében, ezzel 
friss, új hangvétel érezhető az adásokon. A világzenei műsor tartalmilag is frissült, a prózai rész is 
hosszabb, szórakoztatóbb lett. A világzenei műsoron belül két új rovatot is indítottak: hetente 
bemutatnak egy-egy magyar formációt – pl. Kerekes Band, Etno Rom, Makám – illetve 
különböző országokat ismertetnek meg zenéiken, kultúrájukon keresztül – pl. Algír, Jamaica, Dél-
Afrika. Az országhatárokon átívelő zenés műsor, a legkiválóbb népzenei és világzenei 
válogatásokkal jelentkezik nap, mint nap, programajánlóval bővítve kínálatát. 
Adáshossz: 180’ 
Adás: naponta 21:00 
 
Tudta-e? – népzenei szótár/ a népzenéről öt percben 
Az új műsor szeptemberben indult Sebő Ferenc szerkesztésében, műsorvezetésével. Naponta egy 
alkalommal jelentkezik reggel, aznap délutáni ismétléssel. Szórakoztató, egyben informatív „zenei 
szótár” prózai résszel kiegészülve. Témaválasztása változatos, eredeti hangbejátszásokkal, 
illeszkedő zenékkel. 
Adáshossz: 5’ 
Adás: naponta 8:52 
Ismétlés: 16:52 
 
A népzene világából magazinműsor 
Szombatonként jelentkező új műsor, mely három különböző műsort „takar”, ezek egymást 
váltogatva hallhatók ugyanabban a műsorsávban.  
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Népzene itthonról  
Havi két alkalommal szórakoztatja a hallgatóságot a műsor. Érdekes, informatív információkkal 
látja el a hallgatókat, különleges zenei betétekkel tűzdelve, egyben zenetörténeti tudást is 
gyarapítva.  
 
Népzene a Kárpát-medencéből  
A műsor alcíme legendás lemezek; havonta egy alkalommal jelentkezik. Éri Péter és Vasvári 
Annamária új műsora a hagyományőrzésről szól, a táncház-mozgalom énekeseit, zenéit és 
zenészeit törekszik bemutatni. Az adások jól hasznosítják az archívumban fellelhető népzenei 
kincseket, például legvirtuózabb táncunkat, a kalotaszegi legényest és a lassú csárdást-szaporát is 
megismerhették a hallgatók az adásokból. 
 
Sárarany  
Vasvári Annamária új műsora, szintén havi egy alkalommal jelentkezik; témája a népzene hatása 
az alkalmazott és kortárs művészetekre. A ’70-es évek elejétől fél évszázad kultúrájából, hazai és 
külföldi művészek, zenészek alkotásaiból merít. Az adások változatosak, színesek stílusukban és 
témaválasztásukban egyaránt, a musicaltől a színházi rendezésekig. Rendhagyó megközelítésben 
volt szó a Kormorán együttesről, Demjén Ferencről vagy a Kispál és a borzról, valamint 
különleges „zenetörténeti óra” keretében Emír Kusturica filmjeiről és Goran Bregovic ezekhez írt 
zenéiről.  
Adáshossz: 53’ 
Adás: szombatonként 10:04-10:57 
 
Vasárnapi népzene magazinműsor 
A hét utolsó napján hallható magazin szintén három különböző műsort „rejt” magában.  
 
Pátria-visszhang – népzene gramofonlemezeken, havonta egy alkalommal jelentkező adás. 
Szántó Zoltán szerkesztő-műsorvezető sok érdekes, a népzenékhez, népzenegyűjtéshez 
kapcsolódó történettel szórakoztatja a hallgatóságot, különleges zenei tartalmakkal színesítve a 
műsort. 
 
Jöttömbe, jártomba – portréműsor, sok zenével, programajánlóval. A műsor első vendége Berán 
István volt, aki mesélt a Méta együttesről, a TÉKA újságról, a táncházmozgalomról, 
táncháztalálkozóról, népi kézművességről.  
 
Válogatás archívumokból  
Az adások a Bartók- és a Kossuth Rádió archív népzenei műsoraiból válogatnak, különleges zenei 
betétekkel. A műsorokból a hallgatók megismerhették például a 20 éves Szeredás együttest is, 
lemezeikről különleges válogatást hallhattak betyárdalokból, betyárballadákból. 
Adáshossz: 53’ 
Adás: vasárnaponként 10:04 
 
A Dankó Extra, exkluzív válogatás a Muzsikáló Budapest és a Dankó Klub hanganyagaiból. A 
Muzsikáló Budapest műsorai igazi zenei csemegékkel mutatkoztak be a hallgatóságnak. A tizenkét 
alkalommal, tizenkét különböző étteremből jelentkező adások, olyan helyekre látogattak el, ahol 
Budapest legkiválóbb cigányzenekarai élőben szórakoztatják az odalátogatókat, a hamisítatlan 
magyar cigányzenétől, a musical vagy jazz slágereken át, a klasszikus melódiákig.  
Adáshossz: 53’ 
Adás: szombat-vasárnap 11:04 
  



 
 

191 

 
Egyéb események, kitelepülések 
Május 28-án Mányban rendezték meg a Dankó Klub nyilvános rádiófelvételét, ebből az 
alkalomból két adás készült.  
Szeptember 16-17-én a magyar népdal napja alkalmából a Jó ebédhez szól a nóta című műsort 

élőben sugározta a rádió Martonvásárról. November 5-én, Tatabányán tartottak Dankó Klubot, a 

műsorban fellépett Budai Beatrix, Szász Kati, Újvári Marika, Egri József, Tarnai Kiss László. 

December 7-én az év utolsó nyilvános rádiófelvételére került sor Mátyásföldön, ebből az 

alkalomból szintén két adás készült.  
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2.8. SPORT FŐSZERKESZTŐSÉG 

 

Bevezető 
 
A közmédia tematikus csatornája, az M4 Sport napi 24 órában sugározza a legváltozatosabb 

műsorokat. A főszerkesztőség legfontosabb feladata az élő közvetítések, magazinműsorok, 

stúdióbeszélgetések, hírműsorok megrendelése, felügyelete, átvétele, a rögzített műsorok utolsó 

áttekintése és az esetleges nyelvhelyességi, kép- vagy hangtechnikai, tartalmi illetve helyesírási 

hibák, bakik kijavítása.  

A főszerkesztőség felügyeli a közmédia rádiós sportműsorait is, ezek esetében elsősorban 

témajavaslatokkal, illetve heti értékelések megfogalmazásával járul hozzá ahhoz, hogy a rádiós 

sportműsorok továbbra is magas színvonalat képviseljenek.  

A főszerkesztőség feladata a közmédia egyéb televíziós csatornáin alkalmanként megjelenő 

sportközvetítések megrendelése, felügyelete is. Ilyen helyzet akkor fordul elő, amikor 

eseménytorlódás miatt egy adott időpontban az M4 Sport mellett egy másik csatorna is 

sporteseményt közvetít azért, hogy a közmédia teljesíthesse a szerződésekben vállalt 

kötelezettségeit.  2017-ben legtöbbször a Duna World volt az ún. „kisegítő csatorna”, de a Duna 

TV nézői is láthattak élő sportközvetítéseket, és az M1 csatorna is jelentkezett különkiadású, 

speciális sportműsorokkal. A konkrét eseteket az M4 Sport ismertetése előtt részletezi a 

beszámoló.   

 

Televízió 

 

M1 

VB-Extra  
A hírcsatorna rendszeresen jelentkező sporthír-rovatain kívül 2017 júliusában egy különkiadású, 

speciális műsorfolyammal jelent meg az M1-en, mégpedig a hazai rendezésű vizes világbajnokság 

kapcsán. A nézők a vb ideje alatt, július 14-30. között rendszeres napi összefoglalót kaptak az 

eseményekről.  

Adáshossz: 21’ 
Adás: július 14., péntek, 19:05-19:26 
 

Duna TV 

A közszolgálati csatorna sem maradt ki az év legnagyobb hazai rendezésű sporteseményének 

közvetítés-sorozatából, de nem eseménytorlódás miatti „besegítő-csatornaként”, hanem a nagy 

érdeklődésre való tekintettel, igazi közszolgálati adóként, gondolva a határon túli magyar nézőkre 

is. Ennek megfelelően a Duna is élőben közvetítette a vizes vb ünnepélyes nyitó- és 

záróünnepségét, valamint a vb utolsó napján a Parlament előtt zajló óriás toronyugrás döntőjét.  

 
Vizes vb 2017, megnyitó ünnepség stúdióbeszélgetéssel  
Adáshossz: 170’ 
Adás: július 14. péntek, 20:20-23:10 
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Vizes vb 2017, óriás toronyugrás, döntő   
Adáshossz: 45’ 
Adás: július 30. vasárnap, 21:10-21:55 
Vizes vb 2017, záróünnepség  
Adáshossz: 110’ 
Adás: július 30. vasárnap, 21:55-23:45 
 

F1, Hungarian GP, 1-2-3. szabadedzés  
A július második felében naponta reggeltől estig tartó vizes vb közvetítése hatalmas feladatot rótt 

a közmédiára, amely a szokásosnál is nagyobb terjedelemben közvetítette a július utolsó 

hétvégéjére eső magyarországi Forma 1-es világbajnoki futamot is. A sportesemény-torlódás miatt 

a Duna csatornára kerültek az F1 Magyar Nagydíjának szabadedzései. 

Adáshossz: 130’, 105’ és 75’ 
Adások: július 28. péntek, 09:40-11:50 és 13:50-15:35, valamint július 29. szombat 10:50-12:05 
 
kisBajnok  
Az élő közvetítések alkalmi megjelenése mellett 2017 őszétől egy kimondottan sport témájú 

magazinműsor is rendszeresen látható a Duna csatornán. Az M4 Sport egyik legszínvonalasabb 

magazinműsora, a fiatalok sportjával foglalkozó, hetente egyszer 50 percben jelentkező kisBajnok 

került a Dunára. Az adott epizód premierje továbbra is az M4 Sporton van, majd egy héttel 

később azt a Duna megismétli – a műsor természetesen a Duna nézői számára is hasznos 

tartalmakat kínál, hiszen nem konkrét eseményösszefoglaló, hanem időtálló témákat feldolgozó, 

szakmai hátteret bemutató, portrékkal jelentkező összeállítás.     

Adáshossz: 52’ 
Adás: szeptember 02. szombat 09:25-10:17 
 

Duna World 

A Duna Aréna ünnepélyes megnyitója  
A 2017 júliusában megrendezett magyarországi vizes világbajnokságra felépített Duna Aréna 

ünnepélyes megnyitójára május 27-én került sor, és mivel az esemény időpontjában az M4 Sport a 

monacói F1-es vb-t sugározta, az Aréna-átadót a Duna World csatornán közvetítette élőben a 

közmédia.   

Adáshossz: 40’ 
Adás: május 27. szombat, 14:25-15:05 
 
A Duna TV kapcsán említett hatalmas érdeklődést figyelembe véve a Duna World is élőben 

közvetítette a vizes vb ünnepélyes nyitó- és záróünnepségét, valamint a vb utolsó napján, a 

záróünnepségen a Parlament előtt zajló óriás toronyugrás döntőjét.  

 
Rövidpályás úszó Európa-bajnokság, Koppenhága 
December közepén ismét élő úszóközvetítés volt látható a Duna World csatornán. A 

koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokságot az M4 Sport közvetítette, de két alkalommal 

is eseménytorlódásra került sor (ekkor rendezték a labdarúgó FIFA Klubvilágbajnokság második 

elődöntőjét, illetve a döntőjét). Az adott napokon is szurkolhattunk a magyar úszóknak, mert az 

Eb eseményei átkerültek a Duna Worldre. 

Adás: december 13. szerda, 17:00-18:50 és december 16. szombat, 16:50-19:15 
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Labdarúgó Európa-liga, selejtező, 1. mérkőzés, Ferencváros – Jelgava (lett) 
Adáshossz: 130’ 
Adás: június 29. csütörtök 18:30-20:40 
 
Labdarúgó Európa-liga, selejtező, 1. mérkőzés, Videoton – Balzan (máltai) 
Adáshossz: 130’ 
Adás: június 29. csütörtök 20:40-22:50 
 
Az úszás mellett a labdarúgás került át több alkalommal is erre a csatornára. Június 29-én az M4 
Sport a labdarúgó Konföderációs Kupa egyik elődöntőjét közvetítette élőben, de a nézők nem 
maradtak le a magyar csapatok ugyanerre a napra kisorsolt Európa-liga selejtezőjéről sem, a 
Ferencváros és a Videoton találkozója (utóbbi csapat esetében a visszavágó is) a Duna World 
segítségével kapott nyilvánosságot.  
 
Labdarúgó Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó, Midtjylland (dán) – Ferencváros  
Adáshossz: 125’ 
Adás: július 20. csütörtök 18:55-20:50 
 
Labdarúgó Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó, Videoton – Nomme Kalju (észt) 
Adáshossz: 120’ 
Adás: július 20. csütörtök 20:55-22:55 
 
Labdarúgó Európa-liga, selejtező, 3. forduló, Bordeaux (francia) – Videoton  
Adáshossz: 145’ 
Adás: július 27. csütörtök 20:00-22:25 
 

A sorozat lebonyolítási szabályrendszerének köszönhetően ebben a szakaszban 4, ún. kieséses 

fordulót rendeznek: a párharc győztesei a következő körbe jutnak, a kieső számára véget ér a 

nemzetközi idény. Miután az FTC és a Videoton is sikerrel vette az első akadályt, újabb 

mérkőzések vártak a csapatokra, ez pedig azonnali konkrét adástervezést igényelt – természetesen 

a szerkesztők előre felvázolják maguknak a lehetséges terveket. A júliusban zajló magyarországi 

vizes világbajnokság miatt a labdarúgó Európa-liga selejtezőinek második fordulójában is a Duna 

Worldre „költözött” az FTC, amelynek a dán Midtjylland elleni idegenbeli mérkőzését 

közvetítette élőben a csatorna. A Videoton esetében az észt Nomme Kalju elleni találkozó került 

képernyőre, majd az FTC búcsúja után, az egyedüli magyar csapatként állva maradt Videoton 3. 

körös mérkőzése a francia Bordeaux ellen – ezt a párharcot a Videoton elveszítette, így további 

adásmódosításra nem volt szükség.  

 
Labdarúgó NB I, Haladás – Debrecen  
Adáshossz: 120’ 
Adás: július 22. szombat, 20:25-22:25 
Labdarúgó NB I, Újpest – Ferencváros  
Adáshossz: 155’ 
Adás: július 23. vasárnap, 17:45-20:20 
Labdarúgó NB I, Haladás – Diósgyőr és Bp. Honvéd – Balmazújváros  
Adáshossz: 280’ 
Adás: július 29. szombat, 17:45-22:25 
Labdarúgó NB I, Videoton – Újpest  
Adáshossz: 150’ 
Adás: július 30. vasárnap, 17:45-20:15 
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GÓÓÓL, a labdarúgó NB I gólösszefoglalója  
Adáshossz: 30’ 
Adás: július 30., vasárnap, 20:15-20:45 
 
És még mindig foci! A júliusi „sportőrület” miatt a hazai labdarúgó-bajnokság mérkőzései is 
feltűntek a Duna World-ön. Július végén két találkozót, közte a nagy rangadót, az UTE-FTC 
meccset, a hónap utolsó hétvégéjén pedig újabb 3 élvonalbeli mérkőzést, illetve a forduló 
gólösszefoglalóját láthatták a nézők a közmédia „ideiglenes sportcsatornáján”.   
 
Az EYOF ünnepélyes megnyitója  
2017-ben a vizes vb mellett Magyarország volt a házigazdája a XIV. Nyári Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztiválnak, az EYOF-nak. A győri eseménysorozat felvezetéseként a Duna World 

élőben közvetítette a nyitóünnepséget.  

Adáshossz: 160’ 
Adás: július 23., vasárnap, 20:25-23:05 
 

A közmédia természetesen rengeteg, a fentiekhez hasonló élő sporteseményt közvetít, ezeket az 

eseményeket azért érdemes kiemelni, mert nem az M4 Sportra, hanem általában a Duna Worldre 

kerültek, így biztosítva azt, hogy a nézők ne maradjanak le egyetlen fontos nemzetközi, illetve 

magyar érdekeltségű nemzetközi eseményről sem.  

 

M4 Sport 

A legtartalmasabb és legnépszerűbb hazai sportcsatorna  
Mivel a hazai televíziós piacon több tematikus sportcsatorna is szerepel (Sport1, Sport2, SportM, 
DigiSport1, DigiSport2, DigiSport3, Eurosport1, Eurosport2, Spíler TV), és ezek fontos 
nemzetközi, illetve magyar érdekeltségű sporteseményeket sugároznak, még értékesebb a 
közmédia 24 órás tematikus csatornájának, az M4 Sportnak a töretlenül felfelé ívelő népszerűsége. 
Amellett, hogy az M4 Sport eleget tesz az indulásakor vállalt kötelezettségeinek, folyamatosan 
bővíti a kínálatát, és olyan hazai szakági szövetségeknek vagy sportágaknak biztosít megjelenést, 
amelyeket az előbb említett kereskedelmi sportcsatornák mellőznek, hanyagolnak, elsősorban 
azért, mert nem látnak bennük fantáziát, egészen pontosan üzleti lehetőséget.  
Az M4 Sport viszont 2017-ben is műsorra tűzte a legfontosabb és hazánkban is népszerű 
nemzetközi eseményeket, amelyek közül természetesen az első helyen kell megemlíteni a hazai 
rendezésű vizes világbajnokságot, majd a Forma 1-et, a labdarúgó Konföderációs Kupát, a 
labdarúgó Bajnokok Ligáját, a labdarúgó UEFA Európai Szuperkupát, a labdarúgó 
Klubvilágbajnokságot, vagy éppen a tollaslabdázók Super Series-sorozatát. Természetesen a 
legtöbb nemzetközi eseményen magyar sportolóknak, versenyzőknek is lehetett szurkolni, ezeket 
szinte kivétel nélkül a közmédia sportcsatornáján, az M4-en lehetett figyelemmel kísérni.  
A teljesség igénye nélkül, íme a legfontosabb ilyen sportesemények: az első helyen további két 
hazai rendezésű verseny, a budapesti cselgáncs-világbajnokság és a győri Nyári Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál – az EYOF. Ezeken kívül az atlétikai világbajnokság, a birkózó-világbajnokság, 
az öttusa-világbajnokság, a férfi és a női kosárlabda Európa-bajnokság, a női röplabda Európa-
bajnokság, a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, majd világbajnokság, az alpesi 
sívilágbajnokság, a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság, a szabadtéri atlétikai világbajnokság, a 
WTCC-futamok, azaz a túraautó-világbajnokság, a kamionos Európa-bajnokság, a Red Bull Air 
Race futamai, a cselgáncs Európa-bajnokság, a birkózó Európa-bajnokság és világbajnokság, a 
tornászok Európa-bajnoksága, a súlyemelők Európa-bajnoksága, a ritmikus gimnasztika Európa-
bajnokság, a gyorskorcsolyázók és a rövidpályás gyorskorcsolyázók világeseményei, az EBEL, 
vagyis az osztrák jégkorong-bajnokság (amelynek egyik szereplője a legjobb magyar együttes, a 
Fehérvár AV 19), az asztaliteniszezők World Tour-sorozata, a férfi vízilabda Bajnokok Ligája, a 
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női vízilabda Világliga, a női röplabda CEV-kupa, a férfi röplabda CEV-Európa-liga, az öttusázók 
Világkupa-sorozata, a vívók Grand Prix-sorozata,  Európa-bajnoksága és világbajnoksága, a kajak-
kenu Európa-bajnokság és világbajnokság, a tollaslabda világbajnokság, a minifoci (kispályás 
labdarúgás) világbajnokság, a kick-box Világkupa, a strandlabdarúgó-világbajnokság, és végül, de 
nem utolsó sorban – a budapesti díjugrató Világkupa, amely a felújított Nemzeti Lovarda 
nyitóeseménye volt.  
 
Labdarúgó vb-selejtező 
Magyarország – Portugália   
Adáshossz: 195’ 
Adás: március 25. szombat, 20:00-23:15 
 
Labdarúgás, nemzetközi barátságos mérkőzés 
Magyarország – Costa Rica   
Adáshossz: 165’ 
Adás: november 14. kedd 19:45-22:30 
 
A Magyar Labdarúgó-szövetség sajtótájékoztatója  
Adáshossz: 20’ 
Adás: november 06. hétfő 16:00-16:20 
 
A magyar válogatottak Eb- vagy vb-selejtezőit is az M4 Sport közvetítette, így a nézők nem 
maradtak le a női asztalitenisz Eb-selejtezőkről, a női kézilabda vb-selejtezőkről, a férfi kézilabda 
Eb-selejtezőkről vagy éppen a férfi kosárlabda-válogatott vb-selejtezőiről sem.  
2016-hoz hasonlóan, 2017-ben is a közszolgálati sportcsatorna közvetítette a 2018-as labdarúgó-
világbajnokság selejtezőinek magyar mérkőzéseit, 2017 első félévében a Portugália-Magyarország, 
illetve az Andorra-Magyarország találkozó került képernyőre, valamint a Magyarország-
Oroszország felkészülési mérkőzés, ezután következtek az őszi vb-selejtezők és további 
felkészülési mérkőzések, mint pl. az év utolsó válogatott meccse, a Costa Rica elleni összecsapás. 
A meccsek után az aznapi selejtezők gólösszefoglalója zárta a napot, illetve a találkozók 
felvezetéseként minden esetben előző nap, élő stúdióműsorral jelentkezett az M4 szerkesztősége, 
ezen kívül a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtótájékoztatóit is élőben közvetítette a sportcsatorna.  
 
Labdarúgó U17-es Európa-bajnokság, negyeddöntő 
Magyarország – Törökország    
Adáshossz: 110’ 
Adás: május 12. péntek 17:20-19:10 
 
Labdarúgó U19-es Európa-bajnoki selejtező 
Magyarország – Svédország    
A felnőtt válogatott találkozóin kívül az M4 Sport megjelenést kínált a fiataloknak is, hiszen 
élőben közvetítette a 17 és a 21 éven aluliak (U17, U21) felkészülési mérkőzéseit, Eb-selejtezőit, 
Európa-bajnoki meccseit. 
Adáshossz: 135’ 
Adás: november 10. péntek 16:40-18:55 
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Labdarúgás, női vb-selejtező 
Magyarország – Ukrajna    
A fentiek után természetes, hogy a magyar női labdarúgó-válogatott sem maradt „láthatatlan”, az 
M4 Sport a női felkészülési mérkőzéseket is, valamint a világbajnoki selejtezőket is élőben 
közvetítette.  
Adáshossz: 130’ 
Adás: november 24. péntek 14:45-16:55 
 
Játékoskijáró (a labdarúgó NB I aktuális fordulójának felvezető műsora) 
A hazai bajnokságok és kupasorozatok közül kiemelkedik a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás, 
amelyet különleges körítéssel tálal az M4, hiszen az NB I, vagyis az első osztályú bajnokság 
minden mérkőzését teljes egészében közvetíti, fordulónként hármat élőben, a többi mérkőzést 
felvételről, a fordulók előtt felvezető műsort láthatnak a nézők, a fordulók után pedig 
gólösszefoglalót.  
Adáshossz: 54’ 
Adás: május 26. péntek 22:00-22:54 
 
Labdarúgó NB I, OTP Bank Liga 2016-2017, utolsó forduló 
Budapest – Honvéd – Videoton FC – élő közvetítés 
Ferencvárosi TC – Újpest FC – felvételről  
Góóól – 1. rész  
Adáshossz: 155’/90’/70’ 
Adás: május 27. szombat 18:30-00:15 
 
MLSZ Rangadó Gála  
A bajnokság lezárásaként és méltó keretbe foglalásaként az M4 közvetítette a Magyar Labdarúgó-
szövetség idényzáró gáláját.   
Adáshossz: 75’ 
Adás: május 28. vasárnap 21:00-22:15 
 
Labdarúgó NB II, Merkantil Bank Liga 2016-2017 – élő közvetítés 
Puskás Akadémia FC – Balmazújváros  
A közmédia sportcsatornája a közszolgálati feladatainak ellátására törekszik, így nem csupán az 
élvonalra áldoz, hanem a másodosztályra is: a hazai televíziózás történelmében egyedülálló 
módon a labdarúgó NB II minden fordulójából egy mérkőzést élőben közvetített az M4.   
Adáshossz: 115’ 
Adás: május 28. vasárnap 18:50-20:45 
 
Labdarúgó Magyar Kupa 2016-2017 – a döntő élő közvetítése 
Ferencvárosi TC – Vasas FC  
Az első és másodosztályú bajnokság mellett a Magyar Kupa a legfontosabb sorozat a hazai 
labdarúgócsapatok számára, ezeket a mérkőzéseket is az M4 közvetítette.  
Adáshossz: 205’ 
Adás: május 31. szerda 18:00-21:45 
 
A labdarúgás mellett a legfontosabb hazai bajnokságok küzdelemsorozata is az M4 segítségével 
jutott el a tévénézőkhöz: jégkorong ERSTE Liga/Magyar Kupa, futsal NB I/Magyar Kupa, 
strandlabdarúgó-bajnokság, női és férfi vízilabda ob I/Magyar Kupa, férfi és női kosárlabda NB 
I/Magyar Kupa, férfi és női kézilabda NB I/Magyar Kupa, férfi és női röplabda NB I/Magyar 
Kupa, tollaslabda ob, a birkózók Magyar Nagydíja, a Tour de Hongrie (Magyar Kerékpáros 
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Körverseny), női labdarúgó NB I, illetve a nem feltétlenül bajnoki sorozatnak számító, de nagy 
érdeklődésre számot tartó Magyar Profi Ökölvívó Gála-sorozat (a Felix Promotion által 
szervezett események) élő közvetítése és a kajak-kenusok vb/Eb-válogató versenyei.     
 
További élő közvetítések és érdekességek 
A napi 24 órában sugárzó M4 Sportcsatorna rendszeres élő közvetítései mellett ki kell emelni 
azokat a műsorokat, amelyek nem egy bajnoki, Eb-, vb- VK- vagy GP-sorozat részeiként jelentek 
meg, és kuriózumnak számítanak.  
 
Brazília – Kolumbia jótékonysági labdarúgó-mérkőzés 
 Adáshossz: 135’ 
Adás: január 26. csütörtök 00:30-02:45 
 
M4 Sportcsillagok Gálaestje  
 Adáshossz: 195’ 
Adás: január 12. csütörtök 19:00-22:15 
 
Labdarúgó FIFA Gála 
Érdekesség, hogy az illetékesek döntése alapján megváltozott a nemzetközi labdarúgó-szövetség 
Év Legjobbja-választásának menete, ezért ebben az évben nem egy, hanem két FIFA-gálát 
rendeztek, az M4 Sport mindkettőt élőben közvetítette.  
Adáshossz: 110’ és 90’ 
Adás: január 09. hétfő 18:20-20:10; október 23. hétfő 20:30-22:00 
 
Stadionavató, barátságos labdarúgó-mérkőzés, Szombathely 
Haladás – NK Osijek (Eszék) 
Az év végén ünnepélyes keretek közt, egy délvidéki csapat elleni barátságos mérkőzéssel avatták 
fel az új szombathelyi labdarúgó-stadiont, az M4 Sport ezt az eseményt is élőben közvetítette.  
Adáshossz: 155’  
Adás: november 08. szerda 20:00-22:35 
 
Irány a vizes vb! – élő stúdióműsor 
Minden idők legfontosabb hazai rendezésű sporteseménye a 17. FINA vizes világbajnokság, 
amelyet az M4 Sport közvetített, és amelyet az értékének megfelelően vezetett fel az év első 
felében. Február 24-én a közmédia sportcsatornája élőben közvetítette a világbajnokság vízilabda-
tornájának sorsolását, április 19-22. között az úszók nyílt magyar bajnokságát, majd június 1-4. 
között az úszók Budapest Nagydíját, azt az eseményt, amely nem csupán az úszók, hanem a 
szervezők és a televíziósok világbajnoki főpróbája is volt.  
A közvetítések mellett az M4 élő stúdióműsorokkal is hangolt a vébére: március 19-én indult a 
heti rendszerességgel jelentkező Irány a vizes vb! című adás, amely a világbajnokság kezdetéig 
szolgált hírekkel, elemzésekkel, helyzetjelentésekkel, múltidézéssel.  
Adáshossz: 60’ 
Adás: március 19. hétfő 20:00-21:00 
 
Bajnokaink – dokureality a vizes világbajnokságról 1. rész  
A felvezetést két exkluzív, saját gyártású műsor-sorozat tette teljessé, az egyikben azokat a 
jelenlegi magyar sztárokat mutatta be az M4, akiktől a budapesti világbajnokságon újabb érmeket 
várhatunk, a másikban pedig a vizes sportok egykori magyar legendáit ismerhettük meg Bajnokok 
a múltból címmel – ez utóbbi sorozat július 1-től indult.     
Adáshossz: 50’ 
Adás: június 01. csütörtök 19:55-20:45 
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Vizes vb 2017, első nap 
Az esemény jelentőségéhez méltó és színvonalas felvezetés után következett a közvetítés azzal a 
megjegyzéssel, hogy házigazdaként, a közmédia volt az esemény ún. „host broadcaster”-e, vagyis 
a helyi műsorszórója, az MTVA közvetítését vették át világszerte. A nemzetközi jel biztosítása 
mellett természetesen a magyar nézők kiszolgálása volt a legfontosabb, mert a legutóbbi, 
Kazanyban megrendezett vizes világbajnoksággal ellentétben, a hazai környezet jóval nagyobb 
teret és lehetőséget biztosított a közmédia riportereinek, szerkesztőinek, kommentátorainak. 
Ennek megfelelően július 14. és július 30. között, vagyis a magyarországi vizes világbajnokság két 
hete alatt (a beszámolóban korábban már vázolt M1, Duna és Duna World-ön kívül) az M4 
Sporton naponta 14-16 órában jelent meg a vb élő közvetítések, összefoglalók, illetve ismétlések 
formájában.       
Adáshossz: összesen 14 óra 
Adás: július 14. péntek 10:00-03:00 között 
 
Vizes Masters vb 2017 – napi összefoglaló 
A sportszakmai és televíziós sikertörténet után egy újabb kihívás következett, hiszen augusztus 7-
20. között Magyarország rendezte az egykori „vizes sportolók” világversenyét, a Masters vb-t is, 
és ez az esemény is képernyőre került az M4 Sportnak köszönhetően – érthető módon kisebb 
terjedelemben, napi félórás összefoglalók formájában. 
Adáshossz: 30’ 
Adás: augusztus 16. szerda 19:00-19:30  
 
Legjobb úszóink decemberben, a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnoksággal búcsúztatták az 
évet, az M4 Sport ezt az eseményt is élőben közvetítette (mint korában jeleztük, eseménytorlódás 
miatt két nap versenyei a Duna World-re kerültek), akárcsak a verseny főpróbájának tartott 
százhalombattai országos bajnokságot.  
 
A zsúfolt és eseménydús nyár újabb főszereplője, az EYOF következett. A XIV. Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai fesztiválnak Győr volt a házigazdája, és az M4 Sportnak köszönhetően azok 
sem maradtak le a legfontosabb történésekről, akik nem tudtak a helyszínen szurkolni a 
magyaroknak. A közszolgálati sportcsatorna hétfőtől szombatig naponta 2x45 perces 
összefoglalókkal számolt be a versenysorozatról.  
 
Cselgáncs-világbajnokság 2017, Budapest 
A hazai rendezésű világesemények sorát 2017-ben a budapesti cselgáncs-világbajnokság koronázta 
meg, újabb kihívás elé állítva a közmédiát. A vizes vb-hez hasonlóan erről a versenyről is az 
átlagosnál bővebb terjedelemben számolt be az M4 Sport, amely augusztus 28. és szeptember 03. 
között naponta kétszer jelentkezett többórás közvetítéssel. 
Adáshossz: 210’, 110’ 
Adás: augusztus 28. hétfő 09:50-13:20 és 15:50-17:40 
 
Tenisz Davis Kupa, a Világcsoportba jutásért  
Magyarország – Oroszország 
2017 első félévében az M4 Sport több rangos hazai rendezésű nemzetközi teniszversenyt is 
közvetített, februárban előbb a férfiak ATP Challenger tornájának küzdelmei, majd a nők WTA 
tornájának mérkőzései kerültek képernyőre, mintegy megágyazva az április utolsó hetében 
megrendezett férfi ATP World Tour 250 Series Hungarian Open tenisztornának. Az esemény a 
rendező-házigazda Magyar Tenisz Szövetség és a tornát végig élőben közvetítő M4 sport számára 
is mérföldkőnek számított, hiszen Magyarország először rendezett ATP World Tour versenyt! A 
teniszezők ezzel nem lőtték el az összes puskaport, hiszen férfi Davis Kupa-csapatunk bejutott a 
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Világcsoportba, azaz a legjobb 16 válogatott közé. Az oroszok elleni háromnapos párharcot, 
amelyet nem csak a sportsajtó nevezett el „csodának”, az M4 Sport élőben közvetítette.  
Adáshossz: 220’, 60’ és 170’ 
Adás: szeptember 15. péntek 16:00-19:40 

szeptember 16. szombat 16:30-17:30 
szeptember 17. vasárnap 16:35-19:25 

 
A felsorolt közvetítések mellett a közszolgálati sportcsatorna további érdekességekkel is szolgált, 
például azzal, hogy olyan utánpótlás-eseményekről is közvetített, amelyek gyakorlatilag soha nem 
kerülnek képernyőre a többi kereskedelmi sportcsatornán.  
Az M4 Sportnak köszönhetően nyilvánosságot kapott a beszámolóban korábban részletesen 
kiemelt U17-es és U21-es magyar labdarúgó-válogatott, amelyeknek az Eb-selejtező mérkőzéseit, 
illetve az Európa-bajnoki meccseit is élőben közvetítette az M4, akárcsak a 17 éves klubcsapatok 
számára kiírt labdarúgó Puskás Suzuki Kupa helyosztóit. Részletes összefoglalók készültek a 
tollaslabda nyílt magyar junior bajnokságról és a 23 éven aluli birkózók Európa-bajnokságáról is.  
 
Történelmi jelentőségű élő közvetítések – határon túli magyar sportesemények a 
közszolgálati sportcsatornán 
 
Szlovák labdarúgó NB I  
Dunaszerdahely – Slovan Bratislava – élő közvetítés 
A közmédia április 8-án újabb történelmi adással kedveskedett a magyar sportszerető nézőknek 
azzal, hogy élőben közvetítette a szlovák labdarúgó bajnokság rangadóját Dunaszerdahelyről. Az 
év végén kijelenthetjük, hogy a fenti közvetítés mérföldkőnek számított és nem kakukktojásnak, 
ugyanis a DAC több mérkőzését is élőben közvetítette az M4 Sport – összesen négy találkozó 
került képernyőre. 
Adáshossz: 135’ 
Adás: április 08. szombat 15:15-17:30 
 
Román labdarúgó NB I  
Sepsiszentgyörgy – Astra Ploieşti – élő közvetítés 
A szomszédos országokban körülnézve, az ősszel induló labdarúgó-idény másik érdekessége az 
volt, hogy miként tud helytállni a román élvonal újonca, a székelyföldi Sepsiszentgyörgy. A 
közmédiának köszönhetően nem csak híradásokból, hanem élő közvetítések segítségével 
kísérhettük figyelemmel az erdélyi gárda szereplését; 2017 őszén összesen 3 alkalommal került 
Magyarországon is képernyőre a Sepsiszentgyörgy.  
Adáshossz: 140’ 
Adás: október 15. vasárnap 16:55-19:15 
 
A magyarországi és az összmagyar érdeklődésre számot tartó labdarúgó-közvetítések bevezetése 
mellett a közmédia egy másik sportágban is példa nélküli műsorral lepte meg a nézőket, amikor 
augusztus 09-12. között élőben, illetve felvételről közvetítette a SZÉKELYKÖR 2017 
elnevezésű, Székelyföldön megrendezett nemzetközi országúti kerékpárversenyt. 
 
Élő stúdióműsorok  
Az M4 Sport erőssége abban rejlik, hogy a folyamatosan rendelkezésre álló stúdiólehetőséggel és 
persze adásidővel élve minden élő közvetítés előtt, alatt és után stúdióvendégekkel, azonnali 
reagálásokkal tudja felvezetni, elemezni és „lecsengetni” az adott eseményt, vagy élőben 
jelentkezni a legfrissebb hírekkel.  
 
 



 
 

201 

Sportreggeli – élő stúdióműsor  
2017-ben azonban egy újabb fejezettel bővült az M4 kínálata: hétköznaponként egy 70 perces élő 
műsor jelentkezik, amelyben a meghívott stúdióvendégekkel meg lehet tárgyalni a lehető 
legfrissebb témákat, fel lehet vezetni az aznapi vagy a közelgő eseményeket/közvetítéseket, és 
vissza lehet tekinteni a közelmúlt történéseire is.   
Adáshossz: 70’ 
Adás: január 04. hétfő 06:50-08:00 
 
A Sportreggeli mellett természetesen folytatódik az M4 régebbi élő stúdióműsor-sorozata, a 
hétfőnként jelentkező és a hétvége eseményeit kiveséző Sport7fő is.  
 
A szellemi vagy testi fogyatékkal élők sportjának jelenléte az M4-en 
 
Speciális Olimpia Téli Világjátékok – összefoglaló  
Az imént említett élő stúdióműsorokban, a Sportreggeliben és a Sport7főben természetesen a hazai 
sportélet minden képviselője teret és lehetőséget kap, így a szellemi vagy testi fogyatékkal élők 
sportja is, de az M4 Sport nem csak ily módon figyel erre a területre: a 2016-ban közvetített 
Paralimpia után 2017-ben egy újabb nagy esemény került a közszolgálati sportcsatorna 
képernyőjére. Március 30-án a Speciális Olimpia Téli Világjátékok eseménysorozatáról láthattak egy 
részletes összefoglalót a nézők.  
Adáshossz: 25’ 
Adás: március 30. csütörtök 11:25-11:50 
 
Magazinműsorok – egyre szélesedő kínálat  
Az M4 Sport 2017-ben is folytatta az öt látvány- és a 16 kiemelt sportág széleskörű bemutatását, 
amelynek köszönhetően a sportszövetségek havi vagy heti rendszerességgel jelentkezhetnek 
magazinműsorral (Röpte – tenisz, Ziccer – kosárlabda, Két Váll – birkózás, CHI – harcművészetek, 
Lendület – torna, Hajime – judo, Startfejes – úszás, Élen állunk – korcsolya, Skipper – vitorlás, 
Sakkaréna – sakk, En Garde – vívás, Pegazus – lovassportok, Bringasport – kerékpár, illetve 
asztalitenisz, golf, jégkorong, evezés, strandkézilabda, öttusa), de lehetőséget kapnak a 
bemutatkozásra a  szabadidősportok is (Pecatúra, Kerékpártúra, Szabadidő), valamint egy újabb 
szellemi sport, az ulti is.  
2017-től a fiatalok sportjával már nem csak a Jövünk! utánpótlás-magazin foglalkozik, hanem a 
heti rendszerességgel jelentkező UP kézilabda utánpótlás-magazin is.  
A legnépszerűbb magyar klub, a Ferencváros életét továbbra is a hetente jelentkező Fradi TV 
mutatja be, a legismertebb és legjobb magyar labdarúgó nevét viselő fociakadémia mindennapjait 
pedig a havonta jelentkező Puskás Akadémia című magazinműsor kíséri figyelemmel.  
2017 májusától a keleti régió is lehetőséget kap, hiszen elindult a Diósgyőri VTK-t bemutató, 
kéthetente látható Napos Oldal című magazinműsor.  
 
Múlt és jelen egy időben – Gulyás László beszélgetése Csík János kézilabdaedzővel  
Amint azt a vizes vb felvezetése kapcsán már említettük, a külső gyártású magazinok mellett az 
M4 saját gyártású magazinokat is készít. A sportcsatorna egyik állandó műsoreleme a Múlt és jelen 
egy időben, amely – a címben foglaltaknak megfelelően – időutazásos beszélgetésekre hívja a 
nézőket, akik rég vagy ritkán látott sportlegendáink élményeit hallhatják, láthatják, élhetik át újra.  
Adáshossz: 26’ 
Adás: június 14. szerda 13:00-13:26 
 
Kossuth Rádió  
A közmédiában megjelenő sportműsorok a Kossuth Rádióban hangzanak el, a Sportvilág című 
adásokban, amelyekben a sportszerkesztőség hírek, tudósítások, közvetítések, interjúk, 
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beszámolók, összeállítások vagy éppen élő stúdióbeszélgetések segítségével tájékoztatja a 
sportszerető hallgatókat.  
 
Sportvilág – közvetítés a Veszprém – PSG férfi kézilabda BL-elődöntőről 
Az adott műsorstruktúrába foglalt rendszeres időpontokon kívül a sportszerkesztőség néha külön 
műsoridőt kér, hogy beszámolhasson olyan fontos eseményekről, amelyek nem a Sportvilág 
műsorideje alatt zajlanak, de amelyek széles körű érdeklődésre tartanak számot. 2016-ban az 
Olimpia, vagy a labdarúgó Európa-bajnokság idején több hétig tartó szerkezetváltásra volt 
szükség, 2017-ben a hazai rendezésű vizes világbajnokság kapcsán kellett a megszokottól eltérő 
műsorrendet kialakítani, természetesen egyeztetve és figyelembe véve azoknak a kollegáknak az 
észrevételeit, akiknek a műsora ilyen esetekben tolódik, vagy elmarad. 
2017 első félévében a női, majd a férfi kézilabda Bajnokok Ligája Final Four kapcsán kellett előre 
tervezni és műsorrendet egyeztetni, ez különösen a férfi BL esetében volt fontos, mivel az 
esemény a pünkösdi hétvégére esett, ráadásul az, hogy a magyar csapat vasárnap a délutáni 
bronzmérkőzésen, vagy az esti döntőben lesz érdekelt, csak egy nappal előtte, a szombati 
elődöntő után derült ki. A mindenre kiterjedő egyeztetésnek köszönhetően az adott napokon az 
eredménynek megfelelő menetrend szerint szólaltak meg a műsorok, az előre tájékoztatott 
hallgatók pedig nem maradtak le sem a sporteseményről, sem kedvenc műsoraikról.  
Adáshossz: 120’ 
Adás: június 03. szombat 15:05-17:05 
 
Sportvilág – közvetítés a Győr – Vardar Skopje női kézilabda BL-döntőről 
A női BL-ben hasonló módon zajlott az egyeztetés, itt viszont végül a vasárnapi menetrend is 
változott, mert a Győr bejutott a döntőbe. 
Adáshossz: 100’ 
Adás: május 07. vasárnap 17:50-19:30 
A két fenti esemény rádiós közvetítésének jelentőségét növelte, hogy a közmédia nem 
rendelkezett a televíziós jogokkal, így csak a Kossuth Rádión keresztül tudta tájékoztatni a 
sportrajongókat.  
 
Sportvilág – közvetítés a Portugália – Magyarország labdarúgó vb-selejtezőről  
Adáshossz: 150’ 
Adás: március 25. szombat 20:30-23:00 
 
Sportvilág – közvetítés az Andorra – Magyarország labdarúgó vb-selejtezőről  
Adáshossz: 130’ 
Adás: június 09. péntek 20:40-23:00 
 
A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezőit, illetve a felkészülési találkozókat, így a jövő évi 
világbajnokság házigazdája, vagyis az Oroszország elleni barátságos mérkőzést is élőben 
közvetítette a Kossuth Rádió.  
 
Sportvilág – közvetítés a Magyarország – Oroszország labdarúgó-mérkőzésről  
A műsortervezés kapcsán érdemes kiemelni, hogy a Sportvilág szerkesztősége nem kért 
indokolatlanul több műsoridőt a felkészülési meccs esetében, hiszen mivel nem tétmérkőzésről 
volt szó, csak a 21:05-kor amúgy is elkezdődő Sportvilág időpontjában kapcsolódott be a 
közvetítésbe, és csak a 21:30-on átnyúló időre kért műsormódosítást. 
Adáshossz: 85’ 
Adás: június 05. hétfő 21:05-22:30 
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A válogatott labdarúgó-mérkőzések és a kézilabda BL-meccsek mellett a labdarúgó NB I 
közvetítése, a Körkapcsolás c. műsor sem maradt el: a közmédia legnépszerűbb rádiós sport 
megjelenése szintén műsormódosításokat igényelt.  
A bajnoki labdarúgó-mérkőzések mellett még egy különkiadással kedveskedett a szerkesztőség a 
hallgatóknak, hiszen a Kossuth Rádió élőben közvetítette a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét is.  
 
Sportvilág – közvetítés a Videoton – Partizan Beograd labdarúgó EL-selejtezőről  
Az utóbbi években labdarúgó-csapataink nem tudják kiharcolni az őszi szereplés jogát a 
nemzetközi porondon, ezért is volt különös jelentősége az Európa Liga selejtezőjének 
rájátszásában megrendezett Videoton – Partizan párharc visszavágójának, hiszen székesfehérvári 
siker esetén a magyar együttes további hat mérkőzést játszhatott volna az EL-ben, a 
csoportkörben. A találkozó fontosságát érzékelve, a Kossuth Rádió élőben közvetítette a meccs 
második félidejét, újabb műsorváltozást igényelve – a Videoton egyébként utolsó magyar 
csapatként elbúcsúzott a sorozattól, hiszen elvesztette a párharcot és nem jutott tovább.  
Adáshossz: 55’ 
Adás: augusztus 24. csütörtök. hétfő, 21:05-22:00 
 
Az év legfontosabb hazai sporteseményének, a vizes világbajnokságnak a rádiós közvetítésével 
hatalmas feladatot oldott meg sikerrel a szerkesztőség, amely a televíziós kollégákkal ellentétben 
nem számolhatott egy különálló, tematikus, napi 24 órás csatorna (ld. M4 Sport) adta 
lehetőségekkel. Alaposan át kellett vizsgálni a vb menetrendjét, meg kellett tippelni, hogy melyik 
sportág, melyik szakaszában várható magyar siker, és a legfontosabbnak tartott események 
közvetésére külön műsoridőt kellett igényelni. A szerkesztőség 6 oldalas közvetítési menetrend-
javaslatot állított össze, benne a továbbjutástól függő menetrend-variációkkal, és ennek alapján 
valósította meg a kéthetes közvetítés-folyamatot, biztosítva, hogy a rádióhallgatók se maradjanak 
le a magyar sikerekről. Előfordult, hogy egy úszódöntő vagy vízilabda-mérkőzés kapcsán az 
esemény alatt hallható Krónikában kellett soron kívül bejelentkezni, vagy a Határok nélkül c. 
műsorban, vagy éppen a Családi sáv alatt. A sportos kollégák teljesítménye mellett ki kell emelni a 
többi terület együttműködő, megértő, segítőkész és profi hozzáállását is. 
 
Sportvilág – közvetítés a kajak-kenu világbajnokságról  
A fentiek után következett a kajak-kenusok világbajnoksága, amelyről szintén élő közvetítésekkel 
számolt be a Kossuth Rádió, lényegesen könnyebb megvalósíthatósággal, mint a vizes vb esetén. 
Két döntős nap, két délelőtt, sportos hétvége – persze műsorváltoztatással. 
Adáshossz: 115’ és 38’ 
Adás: augusztus 26. szombat 10:05-12:00 és augusztus 27. vasárnap 12:22-13:00 
 
A budapesti cselgáncs-világbajnokságon is jelen volt a rádiós sportszerkesztőség, de ezúttal nem 
kellett külön műsoridőt igényelni, hiszen naponta 2-3 magyar versenyző állt tatamira, és a kieséses 
rendszernek köszönhetően nem lehetett előre tudni, hogy melyikük hány körön jut túl, szerepel-e 
a délutáni programban – utólag kiderült, hogy sajnos a magyar versenyzők nem tudtak igazán 
nagy teljesítményt nyújtani ezen a vébén. A helyszínen lévő riporter így felvételre közvetítette a 
sorsdöntő pillanatokat, és a menetrend szerinti Sportvilág műsorokban bejátszotta ezeket, 
kiegészítve – az általában – csalódott versenyzőnkkel készített interjúval.  
 
Sportvilág  
Az élő vagy éppen álélő közvetítések mellett a napi Sportvilágokban exkluzív, érdekes interjúk 
hangzottak el, hiszen a szerkesztőség továbbra is arra törekedett, hogy az eleve adott témák 
mellett megtalálja azokat a szereplőket, versenyzőket, sportembereket, hősöket, akik ritkábban, 
vagy egyáltalán nem jelentek meg a rádióban. A teljesség igénye nélkül: így fedezhették fel a 
hallgatók újra Klampár Tibort, vagy ismerhették meg a dopping-elleni harc részleteit, az egykori 
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hoki-csodakapus, Szuper Levente jelenét, Risztov Éva vagy éppen Fa Nándor visszavonulásának 
okait, hogy csak néhányat említsünk a számos érdekes és példaértékű sportesemény, illetve 
sporttéma közül. A kiemelt adásban az egykori szenzációs sprinter, a világbajnoki negyedik 
helyezett Kovács Attila a sporteredményeiről és a civil életéről is érdekesen mesélt a riporternek.  
Adáshossz: 20’ 
Adás: január 11. szerda 19:05-19:25 
 
Sportvilág  
A fentieken kívül a hallgatók megismerhették a tüdőtranszplantáltak Kilimandzsáró-
meghódítását, és közelebb kerülhettek legjobb parasportolóinkhoz, akik rendszeresen teret, illetve 
hangot kapnak a Kossuth Rádió sportműsoraiban. Kiemelésre méltó két példaértékű interjú: az 
egyik főszereplő a 15 éves Konkoly Zsófia úszó, a riói paralimpia bronzérmese, a magyar 
paralimpiai csapat legfiatalabb résztvevője; a másik pedig Kálmán Edgárné Judit, aki egyedül 
gondoskodik a dobóatléta-parasportoló lányáról, Kálmán Krisztináról, a riói paralimpia hatodik 
helyezettjéről.  
Adáshossz: 25’ 
Adás: november 12. vasárnap 20:30-20:55 
 
Arcvonások – Nagy Bujdosó Nóra   
A rádiós sportszerkesztőség tagjai nem csak az ún. saját műsoraikba készítenek interjúkat. Így 
például az Arcvonások című portréműsorban rendszeresen hallhatók sportolókat bemutató 
epizódok is, és jobban megismerhetjük pl. a kosárlabdázó Nagy Bujdosó Nórát, a ritmikus 
sportgimnasztikázó Sinkó Andreát vagy az Aradon született BEK-győztes edzőlegendát, Jenei 
Imrét. 
Adáshossz: 25’ 
Adás: november 21. kedd 14:05-14:30; ismétlés 23:10-23:35 
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3. ONLINE IGAZGATÓSÁG 
 

1. Összefoglaló 

A 2016-os évhez képest kevesebb kiemelt médiaesemény ellenére a 2017-es évben a közszolgálati 
média online portfóliója további látogatószám növekedést tudott elérni. Ebben az évben a 
kiemelt események kezelése mellett a portfólió több elemének újragondolása, finomítása volt a 
terület célja a felhasználói élmény további javítása érdekében.  

Az év során a vállalati weboldalak megújítása is elkezdődött, melyek egy része így már az egységes 
tartalommenedzsment rendszer részét képezik. A 2018-as évben tovább folytatódik ezek 
integrálása. Az integrálás során a funkciók bővítésére is sor kerül a design megújításán és a 
biztonság növelésén túl. 

Az év folyamán több fejlesztés a médiavagyon hatékonyabb kezelését és a felhasználókhoz 
történő biztonságosabb továbbítását célozta. Ennek keretében bevezetésre került a videó 
tartalmak szalagos mentése, a szerkesztőségi munkát segítő videóvágó rendszer és a kijátszás 
biztonságát megalapozó, nemzetközileg elismert DRM szolgáltatás, melynek implementálásához a 
teljes multimédia kijátszó alrendszer megújítása volt szükéges. 

A folyamatos finomhangolások eredményeként a portfólió átlagos havi látogatottsága (egyedi 
felhasználók tekintetében) a 2016 évi átlaghoz képes 7,18%, a 2016. decemberi adathoz képest 
10,56% növekedést ért el. 

 

2. Látogatottsági eredmények 

A 2017-es évre kitűzött cél a portfólió havi egyedi látogatószáma tekintetében 1,5 millió volt, 
melyet sikerült elérni. A januártól novembereig terjedő időszak átlagos havi egyedi látogatószáma 
1 509 413 úgy, hogy a havi rekord látogatószám 1,67 millió (RU, 7. hó). Ezzel az eredménnyel a 
DKT (Digitális Közönségmérési Tanács) piaci rangsora alapján a közszolgálati média online 
hálózata 14-17. helyen található. A javuló tendenciát mutatja, hogy a jobb helyezéseket október és 
november hónapban érte el a közmédia. A 2018-as évben további 8-10%-os egyedi látogatószám 
növekedés várható. 
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MTVA Portfólió és weboldalak egyedi látogatók (RU) 

 

 

MTVA Portfólió és weboldalak oldalletöltések (PV) 
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3. Webfejlesztések és mobilapplikációk 

FINA 2017 vizes vb aloldal és mobilapplikáció 
Új önálló tartalmi aloldal készült a Budapesten rendezett FINA vizes világbajnokság idejére. A 
látogatók az aloldalon minden információt megtalálhattak a vizes világbajnoksággal kapcsolatban: 
események és versenyek időpontjait, helyszíneket, amelyekhez útvonaltervező segítsége is igénybe 
vehető volt. A résztvevő csapatok és egyéni versenyzők külön adatlapokat kaptak, és a 
helyszínekről is minden információ elérhető volt. Az M4sport.hu oldalon éremtáblázat és 
menetrend widget került elhelyezésre, amelyen nyomon követető volt a világbajnokság minden 
versenyszámának állása, valamint részletes éremtáblázat is helyet kapott. A szokásos online 
tartalmak mellett (cikkek, hírek videók) élő adás is elérhető volt, az extra stream csatornáknak 
köszönhetően a párhuzamosan futó események is megtekinthetőek voltak. Az M4sport FINA 
aloldala az M4sport mobilapplikációból is teljes funkcionalitással elérhető volt, mindhárom mobil 
operációs rendszerről (Android, iOS és Windows Phone). 
 
Funkcionalitás 

 teljes értékű reszponzivitás a webes felületen 

 útvonaltervező az események helyszíneihez 

 menetrend táblázat és widget 

 csapat és versenyző adatlapok 

 élő M4sport stream, valamint az extra csatornák segítségével minden esemény 
megtekinthető volt 

FINA látogatói adatok: 

 

 

FINA vizes vb 2017 – 
M4Sport.hu Streamek – BECSLÉS 

 
M4 Sport.hu  M4 extrák 

 

egyedi 
felhasznál
ó 

oldalletölté
s 

felhasznál
ó 

megtekinté
s 

felhasznál
ó 

megtekinté
s 

2017.07.14 114 910 277 275 86 308 118 234 N/A N/A 

2017.07.15 123 716 397 125 100 423 133 141 3 460 5 250 

2017.07.16 122 106 497 029 139 092 201 885 17 718 25 852 

2017.07.17 105 376 282 353 78 206 112 500 7 428 9 346 

2017.07.18 89 805 223 025 72 364 102 301 5 414 7 473 

2017.07.19 118 053 294 517 109 566 170 884 8 052 11 814 

2017.07.20 111 525 258 744 90 852 127 165 4 798 6 714 

2017.07.21 103 674 250 730 51 408 142 526 5 151 12 567 

2017.07.22 76 390 194 472 35 365 89 612 4 343 9 712 

2017.07.23 114 592 431 423 66 944 208 606 10 266 28 778 

2017.07.24 133 333 413 434 89 920 301 414 8 852 17 687 

2017.07.25 115 924 344 529 93 533 300 992 5 257 11 277 

2017.07.26 134 204 382 407 89 278 271 253 7 974 14 740 

2017.07.27 126 258 389 763 114 206 376 976 2 009 3 145 

2017.07.28 129 151 367 427 82 438 232 251 7 850 15 502 

2017.07.29 167 969 558 343 157 507 556 847 11 418 20 991 
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2017.07.30 225 523 919 503 127 907 355 741 24 086 76 912 

 
m4sport.hu közönség mtv4live live/extra1-4 

Forrás: Google Analytics Google Analytics: MTVA Player Global/csatorna 
 

 

Alkalmazások 

 

Android iOS Windows Phone 

 

munka
menet 

képernyőme
gtekintés 

munkam
enet 

képernyőmegt
ekintés 

munkam
enet 

képernyőmegt
ekintés 

2017.07.14 4 098 20 716 1 218 4 608 957 3 409 

2017.07.15 5 321 24 042 2 118 5 750 1 912 7 246 

2017.07.16 7 654 37 969 2 308 8 377 1 498 5 696 

2017.07.17 4 782 22 235 1 473 5 286 879 3 621 

2017.07.18 4 285 20 390 1 415 5 250 886 3 369 

2017.07.19 6 102 29 448 2 040 7 272 1 267 4 579 

2017.07.20 5 984 27 652 2 057 7 134 1 124 4 145 

2017.07.21 6 751 32 065 2 389 9 149 1 333 4 851 

2017.07.22 5 842 26 506 1 884 6 335 1 105 4 065 

2017.07.23 11 495 56 489 4 122 17 033 1 837 6 478 

2017.07.24 12 682 62 225 4 785 19 625 2 173 7 940 

2017.07.25 12 554 59 318 5 549 21 679 1 989 6 920 

2017.07.26 11 688 53 792 5 355 18 745 1 834 6 541 

2017.07.27 12 019 59 572 5 352 19 281 2 007 6 450 

2017.07.28 9 985 42 345 4 148 13 635 1 786 5 949 

2017.07.29 15 186 77 226 7 281 26 009 2 681 8 359 

2017.07.30 12 573 57 793 5 101 16 765 2 190 7 279 

 

Forrás: Google Analytics – M4 Sport Mobil/OS 

 
 
Boxutca weboldal és alkalmazás funkcionális bővítése 
A hazai Forma-1-es eseményeket, híreket közlő applikáció a magyar futamra megújult. Új 
megjelenést kapott, áttekinthetőbb és informatívabb kezelőfelület készült. Csapat és versenyző 
valamint pálya adatok kerültek frissítésre. A versenynaptár bővült a legtöbb funkcióval. A pályáról 
minden információ elérhetővé vált. A szabad edzés, időmérő edzések és a futamok időpontjai is 
megtekinthetőek lettek, valamint a közvetítések kezdete előtt értesítés kérése is lehetővé vált a 
mobilapplikációban.  

Az élő adás is megújult, az alkalmazásból folyamatos stream is elérhető, mely „felcsukható” így a 
közvetítés megszakítása nélkül is hallgatható a böngészés mellett. A mobilapplikáció frissítésével 
párhuzamosan a webes felület is frissítésen esett át, a hírek és a versenynaptár a 
mobilapplikációval azonos funkcionalitást kapott.  

Funkcionalitás 

 webes felület és megújult mobilapplikáció 

 versenynaptár oldalon értesítés kérése a közvetítések kezdetéhez 

 futamok helyszínén várható időjárás a három versenynapra 

 megújult pontverseny felület és versenynaptár eredményjelzés 

 megújult stream közvetítés 
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AranyCore DJ bajnokság oldala 
Az MTVA DJ versenyt hirdetett Arany János születésének emlékévében. Az ehhez szükséges 
aloldal biztosít felületet a lebonyolításra. Az oldalon a jelentkezőknek lehetőségük van regisztrálni 
és a versenyre jelentkezni az elkészült dalok feltöltésével. Ezzel párhuzamosan az MTVA az 
admin felületre beérkező jelentkezőkkel felveheti a kapcsolatot, és elbírálhatja a beérkezett 
dalokat. Elbírálás után, amennyiben az megfelelt a játék kiírásának, az aranycore.hu weboldalon 
elérhetővé teszik, bárki számára meghallgatható és megosztható formában. Az oldalon lehetőség 
van a három „zenei alap” meghallgatására valamit letöltésére, amihez a jelentkezőknek a zenét kell 
komponálni. 

Funkcionalitás 

 felhasználók számára:  
o regisztráció 
o a versenyre történő jelentkezéshez saját zeneszám feltöltése 
o mások által beküldött dalok meghallgatása 
o dalok megosztásának lehetősége 
o ÁSZF, játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató megtekintése, letöltése 

 admin funkciók 
o a jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvételhez adatok megtekintése (a jelentkező 

tölti fel regisztrációkor) 
o a beérkezett dalok meghallgatása, engedélyezése 
o tartalmi beállítások, játékszabályzat és dokumentumok szerkesztése 

Magyarország Szépe 2017 műsoroldal és applikáció 
2017 májusában indult a Magyarország Szépe műsorhoz kapcsolódó Médiaklikk műsoroldal, 
illetve a Médiaklikk Plusz mobilapplikáció. 

A műsoroldal a korábbi évekhez hasonlóan a Médiaklikken kapott helyet, a 
www.mediaklikk.hu/magyarorszagszepe aloldalon.  

Applikáció forgalmi statisztika (2017. május 18. -június 18.) 

Felhasználók Munkamenetek 
Képernyő-
megtekintések 

3 242 19 982 117 390 

 

  

http://www.mediaklikk.hu/magyarorszagszepe
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Platformok közötti megoszlás (Forrás: Google Analytics) 

Operációs rendszer 
Képernyő-
megtekintések 

Megoszlás 
% 

Android 37 701 32% 

iOS 76 807 65% 

Windows Phone 2 941 3% 

TOTAL 117 449 
  

Webes műsoroldal eredményei 2017. május 18. -június 18. (Forrás: Gemius Prism) 

RU (egyedi 
felhasználók) 

Látogatások 
PV 
(oldalmegtekintések) 

147 144 165 078 221 897 

 

A műsorhoz kapcsolódó szimpátiaszavazás az applikációban és a webes oldalon is futott, az 
összes leadott szavazatszám meghaladta a 24 000-et. 

Egy regisztrációhoz kapcsolódóan lehetőség volt több szavazatot is leadni – ezzel a felhasználók 
éltek is, fejenként átlagosan 5,2 db szavazatot adtak le a szavazás ideje alatt. 

 

  TOTAL Műsoroldal Applikáció 

Összes regisztráció                    4 974               3 645             1 329     

Hagyományos regisztráció                    1 151                  688                463     

Facebook regisztráció                    2 900               2 352                548     

Google regisztráció                       899                  588                311     

Twitter regisztráció                         24                    17                     7     

 

BEÉRKEZETT SZAVAZATOK SZÁMA 

Beérkezett szavazatok száma összesen      24 239     

  MOSZ oldalon/appban regisztrált userek által leadott 
szavazatok száma      21 878     

Korábban regisztrált userek által leadott szavazatok 
száma        2 361     

  Webes szavazatok        8 872     

Applikációban leadott szavazatok száma      15 367     

A Dal 2017 
Műsoroldal létrehozása a MédiaKlikk.hu alatt. 

A Dal 2017 főbb funkciói: 

 applikáción és weboldal keresztül történő szavazás 

 adás-összefoglaló, percről percre cikk 

 önálló, élő online Facebook sztárchat Buda Mártonnal 

 backstage videók, interjúk (próbákon, élő adás alatt folyamatosan) 
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 exkluzív saját videók  

 A Dal videóblogger: az egyik szerkesztő beépült a versenyzők közé és barátként, 
bizalmasként mutatta be őket. Ezt követően a produkcióval és a kijevi követséggel 
közösen kiírásra került egy pályázat, amire egy hónapon keresztül lehetett jelentkezni. A 
pályázat során keresték a dal bloggerét, aki Freddie-vel kiutazott a versenyre Kijevbe, 
hogy exkluzív tudósítást készítsen A Dal 2017 weboldal felhasználóinak.  

 
A Dal 2017 eredmények: 
A weboldalt és az élő közvetítés online: 

 
Január Február Március 

RU (egyedi 
felhasználók) 

142 080 179 353 5 933 

A Dal 2018 jelentkezési oldal 
2018-ra sikerült megszerezni adal.hu domain nevet, így a jelentkezési és műsoroldal az idei évtől az 
adal.hu domain néven lesz elérhető a médiaklikk-es aloldal helyett. 
 
A tavalyi évhez képest a produkcióra történő jelentkezés online mederben történt a korábbi 
postai úton történő jelentkezéshez képest. Ennek eredményeként elkészült: 

 A Dal jelentkezési felülete, 

 illetve a hozzá kapcsolódó adminisztrációs felület 
 
Az oldal lehetőséget biztosított minden jelentkező számára az összes produkcióhoz kapcsolódó 
információ digitális feltöltésére. Az adminisztrációs felületen a szerkesztők minden lényeges 
információt megtalálhattak, kereshettek, illetve lehetőséget biztosított a felület a jelentkezési 
problémák kezelésére is (pl. visszaigazoló email üzenetek újbóli kiküldése, adatlapok exportálása 
stb.) 
 
Az online jelentkezés nagyban megkönnyítette az adminisztrációs feladatokat mind szerkesztői, 
mind pedig felhasználói oldalról. 
 
A jelentkező oldalhoz készült egy külön authentikált előzsűri felület is. A felületre a jogosultsággal 
rendelkező előzsűri tagok beléphettek és a beérkezett pályaműveket online meghallgathatták egy 
online lejátszó segítségével. A felületen minden egyes pályaművet csak egyszer lehetett 
meghallgatni az előzsűri tagjainak. 
 
Eredmény: 

 Több mint 350 beérkezett és validált jelentkező 

 Egyszerűsödött adminisztrációs feladatok 

A Dal 2018 műsoroldal 
A 2017-es évtől eltérően A Dal 2018 műsoroldalhoz új koncepció került kidolgozásra. A koncepció 
lényege egy olyan megoldás kialakítása a tartalmak megjelenítésére, amely sokkal nagyobb 
szabadságot biztosít az oldal létrehozásánál. A különböző tartalmi elemeket az oldalon widgetek 
jelenítik meg, amelyek úgy működnek, mint a lego kockák. Ezáltal egy megfelelő jogosultsággal 
rendelkező felhasználó könnyen össze tud rakni bármilyen elrendezésű oldalt a tartalmi 
szempontok figyelembe vételével. 
Az oldal arculatilag is megújult, letisztultabb és fiatalosabb megjelenést kapott. 
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A műsoroldalhoz természetesen teljesen új adminisztrációs felület is készült, amelyben 
létrehozhatók: 

 cikkek 

 galériák 

 videótartalmak 

 emberekhez kapcsolódó adatlapok 
 

A fenti tartalmi elemek létrehozásán kívül az adminisztráció rendszerben: 

 kezelhetjük a menü tartalmát, 

 kialakíthatunk különböző oldalelrendezéseket, 

 szabályozhatjuk a listázó dobozokban megjelenő tartalmak megjelenítési módjait, 

 tartalomajánló dobozokat hozhatunk létre, 

 hirdetéseket kezelhetünk, 

 jogosultságokat kezelhetünk, 

 felhasználókat menedzselhetünk, 

 azonnali preview képpel rendelkező oldal/címlap szerkesztő.  

Facebook Instant Article 
A social média által nyújtott lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében fejlesztésre került a 
CMS-ben elérhető tartalmak Facebook Instant Article verzióinak elérhetősége. Ennek 
segítségével a Facebook oldalakat kezelő szerkesztők, a Facebook felületén eldönthetik, hogy a 
weboldalon elérhető tartalmat szeretnék megosztani vagy annak Facebook Instant Article 
verzióját. 
 
A Facebook Instant Article fő előnye, hogy az ilyen formában megosztott tartalmak akár tízszer 
gyorsabban jelennek meg a hagyományos mobilra optimalizált oldalaknál is. 
 
A szerkesztők visszajelzése alapján, a Facebook Instant Article típusú megosztásoknál: 

 csökkent a visszafordulási arány 

 több közösségi interakció érkezett a posztokra 
 
A fejlesztés a portfólió összes termékénél elérhető lett. 

Petőfi Zenei Díj 
A Petőfi Zenei Díj idén is megrendezésre került, amelyre a Petőfi Live-on dedikált aloldal készült. A 
Petofilive.hu/petofizeneidij aloldalon a felhasználók tájékozódhattak a jelöltekről, azok 
munkásságáról, továbbá regisztrációt követően szavazhattak is. 
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Leadott szavazatok száma 2017.05.15. – 06.20. 

Regisztráció típusa Leadott 
szavazatszám 

Emailes regisztráció 3 994 

Facebook belépés 10 608 

Twitter belépés 94 

Google belépés 2 730 

 

A Petőfi Zenei Díj aloldalhoz tartozó Gemius Prism forgalmi adatok az alábbiak (2017.05.15. -
06.20.) 

PV 
(oldalmegtekintések) 

Látogatások 

128 803 79 260 

Petőfi Live – Tavaszi hajtás (2017. május) 
2017. májusban ismét elindult a Tavaszi Hajtás játék a Petőfi Rádióban, melynek webes 
megjelenítéséhez egy aloldalt készítettünk a Petofilive.hu/tavaszihajtas aloldalon. 

A felhasználók a belépést követően szavazhattak a kiválasztott munkahelyre, illetve az adott 
munkahelyhez tartozó leírást és vonatkozó hanganyagot is meghallgathatták. 

A Tavaszi Hajtás aloldalhoz tartozó Gemius Prism forgalmi adatok a következők: 

PV 
(oldalmegtekintések) 

Látogatások 

104 985 64 044 

Vállalati oldalak megújítása 
A corporate oldalak megújítása során a cél az MTVA arculatához illeszkedő, a kor 
követelményeinek megfelelő design-al, funkcionalitással és biztonsággal rendelkező oldalak 
létrehozása, amelyek kiszolgálják a tartalmi szerkesztőség oldaláról felmerülő igényeket is. 
Eredmény: 
http://media-akademia.hu/ 
http://www.mtva.hu/ 
http://www.dunamsz.hu/?lang=hu_hu 
 
A vállalati weboldalak megújítása a 2018-as évben is folytatódik. 
 
URL struktúra 
A 2017 novemberében megvalósított fejlesztés során a közmédia siteok URL struktúrái 
egységesültek. Az új felépítésnek köszönhetően nemcsak átláthatóbbá és olvashatóbbá válnak az 
URL-ek, de a webanalitika is jelentős mérföldkőhöz érkezett. 

Korábban az oldalak látogatottságát site-szinten összesítve lehetett vizsgálni, elkülöníteni csak a 
címlapot, a listázó oldalakat, illetve egy-egy konkrét tartalommegjelenítő oldalt. Az új struktúra 
ezzel szemben lehetővé teszi minden cikknél és egyéb tartalommegjelenítő oldalnál a megfelelő 
kategória / alkategória megjelenítését is. A tartalmi felelősök ezáltal monitorozhatják az egyes 
rovatok teljesítményét, sőt, összevethetik azt a konkurens site-ok releváns tartalmi egységeivel. 

http://media-akademia.hu/
http://www.mtva.hu/
http://www.dunamsz.hu/?lang=hu_hu
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Híradó.hu design tervezés 
A szerkesztőségi és a főszerkesztői igények alapján, illetve a versenytársak és nemzetközi 
híroldalak trendjei alapján koncepcionálásra került a Híradó oldal redesignjának terve. 
 
A fő szempont egy informatív, funkcionálisan a kor igényeinek megfelelő, új felhasználói réteget 
is megcélzó, de mindemellett a jelenlegi felhasználói tábor igényeit is figyelembe vevő megjelenés 
tervezése volt. 
 
A fentiek eredményeként elkészült a Híradó összes oldalának új, reszponzív (desktop, tablet, 
mobil) megjelenése. Kidolgozásra kerültek továbbá új megjelenések és extra funkciók (pl. 
regisztráció) a változatosabb tartalommegjelenítés és a felhasználói élmény növelése érdekében. 
 
CMS rendszer megújításának koncepciója, specifikáció 
A szerkesztőségi és főszerkesztői igények indokolttá tették a jelenlegi CMS adminisztrációs 
rendszer felülvizsgálatát. Az egyeztetések során az a döntés született, hogy a jelenlegi rendszer 
korlátainak meghaladásával egy teljesen új alapokra helyezett rendszer kialakítása szükséges a 
felmerült technikai és funkcionális igények kiszolgálására. 
 
A koncepció célja: 

 Stabil és biztonságos rendszer létrehozása 

 Nemzetközi és hazai benchmarkok alapján is gyors rendszer 

 A szerkesztőségi igényeknek megfelelő funkcionalitású rendszer 

 UX/UI figyelembe vétele backend és frontend oldalon is 

 Harmadik feles keretrendszer korlátainak magunk mögött hagyása 

 Modularitás, funkcionális szabadság szerkesztői és MTVA oldalról 

 Több szintű jogosultság kezelése 

 Multiplatform kiszolgálás, működés (minden funkció minden oldalon elérhető legyen egy 
fejlesztés keretében) 

 Frissíthetőség (technológiai és biztonsági oldalról egyaránt) 

 Költséghatékony fejleszthetőség, bővíthetőség 

 Optimalizált, skálázható architektúra kialakítása 

 Költséghatékony üzemeltethetőség 

 Cross platform – gyors, biztonságos kommunikáció, kiszolgálás a portfólióelemek között 
az interfészeken keresztül 

 Korszerű megoldások frontend és backend oldalon 

 Egységes, portfólióelemek közötti media directory kezelés 

 SEO, Google AMP és Facebook Instant Article optimalizáció, kompatibilitás 

 Hirdetési zóna kezelés CMS-en belül 

 Tartalomajánlási algoritmusok kialakítása 

 Médiatartalmak védelmének elősegítése, tartalmak illetéktelen eltulajdonításának 
megnehezítése 

 
A koncepcióalkotás indokoltsága: 

 A jelenlegi rendszert kiszolgáló Wordpress motor elavult (élesben WP v3.6.1 (2013.09) 
←→ elérhető WP v4.8 (2017.06)), amely a funkcionalitás hiányosságai mellett biztonsági 
kockázatot is jelenthet. 

 Az évek során a forráskódban alkalmazott egyedi módosítások nem teszik lehetővé az 
egyszerű verziófrissítést. 

 A portfólió jelenlegi tartalomszámának kezelésénél, a felhasználószám és a szerkesztőség 
funkciók kiszolgálásánál elértük a Wordpress alapú rendszer határait. 
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 Az előremutató, hozzáadott értékkel rendelkező, korszerű megoldásokról és 
megjelenésekről sok esetben le kell mondanunk a keretrendszer határai miatt, Frontend és 
Backend oldalon egyaránt. 

 A szerkesztőségi oldalról felmerülő új funkciók implementálása a fentiek miatt nehézkes, 
erőforrás és tőkeigényes. 

 Kitettség, mivel mindennapos szerkesztői feladatok (pl. menüpont átnevezése) 
elvégzéséhez a fejlesztőcég bevonása szükséges. 

 A szerkesztőségi felületek funkciói nincsenek a folyamatokhoz igazítva (UX/UI), ezáltal 
csökken a hatékonyság (lassú működés, bonyolult megoldások). 

 A portfólió elemeit jelenleg 4 különböző funkcionalitású CMS rendszer szolgálja ki. 

 A jelenlegi rendszer nem multiplatform rendszer, ezáltal a portfólióelemek azonos tudásra 
hozása költségigényes. 

 A jelenleg működő rendszer fejlesztése, bővítése, átírása csak minimális javulást 
eredményezne közel azonos költségek mellett. 

 A jelenlegi rendszer nem költséghatékony üzemeltethetőség, architektúra szempontjából. 
 
Eredmény: 
A kijelölt célok alapján elkészült egy új CMS rendszer specifikációja. 
 
4. Egyéb alkalmazásfejlesztések 

Holnap tali! mobilalkalmazás fejlesztése 
2017 novemberében a Holnap tali! sorozathoz kapcsolódóan elindult a Holnap tali! mobilalkalmazást.  
Az applikáció fő célja az volt, hogy a sorozat célcsoportja (14-18 éves korosztály) plusz egy csatornán 
legyen megszólítva. A sorozat a televízióban és online is fut, ill. a weben különböző extra tartalmakkal is 
találkoznak a nézők, ez egészült ki egy újabb platformmal.  

Az alkalmazásban az online is elérhető cikkek, videók, galériák, blogok és vlog videók mellett 
exkluzív, kizárólag az applikációban elérhető tartalmak is megtalálhatók. Ide tartoznak például a 
szereplők adatlapjai, az események, valamint a forgatási helyszínek térképes keresője is. 

A koncepció kialakításakor cél volt, hogy a felhasználókat minél több, interaktív funkció 
ösztönözze az applikáció újbóli használatára, ezért is kerültek be az alábbi lehetőségek: 

 Kérdezz kedvenc szereplődtől! – a szereplő adatlapon lehetőség van a karaktert alakító 
színésztől kérdezni. Az elküldött kérdések a CMS-ben gyűlnek össze, ezek kiváló plusz 
tartalmaknak adhatnak alapot, pl. Kérdezz-felelek cikkek, videók, Tudtad-e? típusú 
cikkek/videók. A tapasztalat azt mutatja, hogy a felhasználók örömmel használják ezt a 
funkciót, eddig több mint 130 kérdés érkezett be a szereplőkhöz. 

 Selfiezz velünk! – a felhasználó betölt az alkalmazásba egy tetszőleges fotót készülékéről, 
majd ezt követően különböző matricákat (stickerek), emojikat, feliratokat helyezhet el 
azon. Az elkészült képet elmentheti a telefonjára és megoszthatja a fotót a közösségi 
oldalakon. 

 Szavazás: az alkalmazás egyik legfontosabb funkciója a szavazás, melyet változatosan 
tudnak használni a szerkesztők. A SunCity musicalhez kapcsolódóan zajló színházi 
szavazás mellett bármely egyéb kérdés feltehető az applikációban, a szavazat elküldését 
követően pedig a felhasználók akár a pillanatnyi állást is láthatják (adminból állítható, 
hogy az eredmény publikus-e). 

A fent említett színházi szavazás a SunCity interaktív musical egyik pillére, így rendhagyó módon, 
az előadás előtt a nézőket nem készülékük kikapcsolására kérik meg, hanem épp ellenkezőleg: a 
szavazás ugyanis kizárólag az applikációban zajlik. A nézők voksukkal egy történetszál 
kimenetelét tudták befolyásolni. 
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Az applikáció használata regisztrációhoz kötött, amely hagyományos emailes regisztráció mellett 
Facebook, Twitter és Google belépéssel is lehetséges. Az alkalmazás publikálását követő egy 
hónapban több mint 3300 felhasználó regisztrált. 

Applikáció letöltések száma (2017.12.17-ig) 

Platform Letöltések száma 

iOS 1 328 

Android 2 013 

Windows Phone 24 

Összesen 3 365 

 

Regisztrációk száma (2017.12.17-ig) 

Típus Regisztrációk száma 

Emailes regisztráció 1 255 

Facebook belépés 1 700 

Twitter belépés 9 

Google belépés 406 

Összesen 3 370 

 

Holnap tali! alkalmazás forgalmi statisztika, forrás: Gemius Prism 

2017.11.13-12.17. 
RU (egyedi 
felhasználók) 

Látogatások 
PV 
(oldalmegtekintések) 

Android 2 175 8 368 55 635 

iOS 1 442 4 601 41 178 

Windows Phone 65 198 1 206 

Összesen 3 682 13 167 98 019 

 
5. Szerkesztőségi munkafolyamatok támogatása 

Videókivágó rendszer 

2017-ben belső erőforrásból került létrehozásra egy belső hálózaton elérhető webalkalmazást a 
megnövekedett mennyiségű videóklipp feldolgozásának segítésére. 

A rendszer célja, hogy az élő adás szegmentált rögzítéséből a szerkesztők a lehető legrövidebb idő 
alatt képesek legyenek részleteket kivágni és azokat a CMS rendszerbe és a weboldalakra 
feltölteni. 

Ezt oly módon érjük el, hogy a rendszer támogatja a rögzített, már kimeneti formátumban 
elérhető szegmenseket a műsorújságban meghatározott műsorszámok kezdési és vég időpontja 
szerint megnyitni, vagy a kijelölt szegmenseket egyként kezelni. A megnyitott műsorelemen vagy 
timeline-on képes: 

 képkocka pontos gyors keresésre 

 kezdő és vég időpontok kijelölésére 

 szegmensek hozzáadására vagy törlésére 

 előnézeti kép mentésére 
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A megnyitott műsorelemet transzkódolás nélkül képes összeilleszteni, így az vágás nélkül a tároló 
írási sebességével menthető a CMS feldolgozási helyére. 

Vágás esetén a rendszer csak azokat a szegmenseket küldi transzkódolásra, melyekben a vágás 
történt. Ezen szegmensek elkészülte után a teljes műsorelemet tartalmazó szegmeseket 
összeilleszti az összes kimeneti formátumban. A feldolgozás sebessége így drasztikusan csökken 
más videóvágási módokhoz képest. 

A szoftverhez továbbá két transzkódoló erőforrást rendeltünk, így a feldolgozás idejét tovább 
csökkentettük. 

A kész rendszert mind az újságírók (szkriptelésre), mind a videó szerkesztők (vágásra) használják. 

 

 

 

Új Média Dashboard webanalitikai felület létrehozása 

2017 augusztusában szintén belső erőforrásból elkészült az Új Média belső webanalitikai 
rendszere, amely egyetlen felületen jeleníti meg a különböző rendszerek adatait. A dashboarddal 
célunk az volt, hogy egyszerűsödjön az online portfólió analitikai adatainak lekérése. A főként 
vezetők által használt riportok, ill. a számukra fontos mutatók összegyűjtésével került kialakításra 
a dashboard riportstuktúrája.  

A kiindulási pont az volt, hogy vezetői szinten nincs szükség napi rendszerességű 
mélyelemzésekre, összetettebb riportokra, ezért azok a riportok kerültek be a rendszerbe, amelyek 
a legfőbb mutatókat tartalmazzák. 

A portfólió és site-szintű látogatottsági statisztika mellett (RU, PV, Visits, TTS (oldalon töltött 
idő) konkurenciafigyelés is bekerült, ill. a látogatottsági adatok változását mutató riport is. 

A felületen jelenleg Gemius Prism, ill. DKT Ola adatok találhatók, egyes riportoknál mindkét 
rendszer adatai rendelkezésre állnak, ezeknél az adatok forrása változtatható. 



 
 

218 

Az adatok táblázatos formában és grafikonon is megjelennek. A riportokban különböző 
szűréseket végezhetők el, így az egyéni (és előre megadott) dátumtartományok beállítása mellett 
az alábbiakat is lehet paraméterezni: 

 Diagram típusa: oszlop vagy vonaldiagram közül választhatunk 

 Külföldi / belföldi vagy az összes adatra tudunk szűrni 

 Platformszűrés: az adatokat tudjuk PC / mobil / tablet platformokra szűrni 

 A riportoknál ki tudjuk választani, hogy mely siteok adataira vagyunk kíváncsiak: egy 
sitera, több sitera, vagy akár egy portfólió szintű, összesített adatra. 

 Hosszabb időtáv esetén lehetőség van az X tengely felosztás állítására, így a napi adatok 
helyett a jobb vizualizáció érdekében heteket, illetve hónapokat is tudunk vizsgálni. 

 

6. Stream Biztonság és VoD archiválás 

DRM rendszer 
Az MTVA tartalmi struktúrájának változása, valamint a megnövekedett internetes sugárzási joggal 
rendelkező műsorok, kimelt események száma megkövetelte az internetes kijátszás biztonságának 
újragondolását.  
A még 2016-ban elkezdett felmérés és specifikálás után ebben az évben bevezetésre került egy 
korszerű, nemzetközi viszonylatban is elfogadott digitális jogkezelő rendszer. 
 
A tervezés és bevezetés során az alábbi tényezőket kellett figyelembe venni: 

 A költségek csökkentése érdekében csak azon műsorelemek kijátszása történjen DRM 
védelemmel, melyeknél erre az MTVA-nak szerződéses kötelezettsége van 

 Ezen műsorelemeknél a DRM alkalmazása a lehető legkevésbé csökkentse a felhasználói 
élményt 

 A lehető legtöbb platformon, böngésző és eszközverzión elérhetőek maradjanak a DRM-
mel védett tartalmak is 

Olyan megoldás került rendszerbe, amely megfelel ezen követelményeknek. 

Az első két pont megoldására a rendszer a folyamatos élő közvetítés kijátszása során egyetlen 
lejátszó interakcióval képes a DRM által nem védett tartalomról a titkosított tartalomra váltani 
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majd vissza. A védelem nélküli tartalom végén a lejátszás megáll és a player automatikusan frissül, 
majd automatikusan elindul a további lejátszás. Egyes mobil eszközökön (az autoplay funkció 
hiánya miatt) a felhasználónak kell újraindítani a lejátszást. 

A platformok kiválasztása során fő szabályként a felhasználók körében legalább 5%-os 
penetrációval rendelkező gyártó/OS verzió/böngésző variációkat tekintettük támogatandóknak.  

Figyelembe véve azon eszközöket is, melyek semmilyen módon nem támogatják a DRM védett 
tartalmakat, összességében kb. 94%-os lefedettséget értünk el. 

A DRM rendszer bevezetése során konszolidáltuk számos kijátszó komponens kódját, amivel 
jelentős javulás volt tapasztalható a stream biztonság és performancia terén (Geoblockolás 
pontossága és performanciája, stream beágyazás tiltása, stream redirektor alkalmazása). 

HSM archiváló rendszer 

A korábbi tapasztalatok alapján a feldolgozott média tartalmak kezelésének egyszerűsítésére és 
gyorsítására kialakítottuk az online médiatár folyamatos szalagos mentését. A bevezetés kezdetéig 
a legjobb minőségű priofillal, azt követően pedig mind az öt kijátszaható profillal folyamatos 
mentést készítűnk a Broadcast IT HSM rendszerére. A mentés teljesen automatizált, a mentett 
tartalmak a CMS rendszerben így továbbra is elérhetőek maradnak. A teljes profil set-tel 
rendelkező műsorszámok így már újrafeldolgozás nélkül, pár gombnyomással visszaállíthatóak a 
weboldalakon. A szerkesztőknek továbbá lehetőségük van a tartalmak letöltésére további 
foldolgozás céljából. 

7. Teletext és feliratozás 

Broadcast műsorok akadálymentesítése 
2017-ben csaknem teljes egészében akadálymentessé váltak a közszolgálati csatornák műsorai a 
siketek és nagyothallók számára.  Az M1, az M2, az M3, az M4 és az M5 csatorna valamennyi 
műsora – beleértve a konzerv, felvételről sugárzott műsorszámokat és az élő adásokat, 
közvetítéseket is – teljes egészében akadálymentesekké váltak.  

A Duna csatorna valamennyi felvételről sugárzott műsora, valamint a filmek és a sorozatok 

akadálymentessé váltak. Az élő műsorokat, például a Család-barátot, a tematikus napok műsorait, 

valamint a szerencsejátékokhoz kapcsolódó műsorokat (Szerencseszombat, Keno-sorsolás, Skandináv 

lottó sorsolása) összefoglaló feliratokkal látták el, a publikálók élőben feliratoztak.  

Az M1 hírcsatorna műsorainak többségét automata beszédfelismerővel feliratoztuk. A nyelvi 

modell frissítésének köszönhetően híradók, hírek, időjárás jelentések esetében átlagosan 92-94 

százalékos a felismerési arány. A háttérműsorok esetében pedig átlagosan nagyjából 80-86 

százalékos. Összességében elmondható, hogy a gépi feliratok több és pontosabb információt 

tartalmaznak, mint a kézzel, élőben gépelt feliratok. A beszédfelismerő emberi kontroll mellett 

működik. Azokban az esetekben – például zajos helyszíni bejelentkezéseknél vagy 

szinkrontolmácsos sajtótájékoztatóknál – amikor a túl nagy atmoszféra zavarja a felismerést, 

összefoglaló feliratokkal látjuk el a műsorszámokat, a publikálók hallás után realtime írják a 

feliratokat. 

Az M2, az M3 és az M5 csatornák valamennyi műsora akadálymentessé vált.  Az M2-n a mesék és 
a gyerekműsorok mellett a Petőfi TV felvételről sugárzott koncertközvetítéseit, valamint filmjeit 
és sorozatait is feliratokkal láttuk el. A hetente hatszor jelentkező Én vagyok itt című élő műsort 
pedig a publikálók hallás után realtime feliratozták. Az M5 csatornán a felvételről sugárzott 
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műsorok, valamint filmek és a sorozatok mellett akadálymentesítettük az élő műsorokat is. Ez 
utóbbiakat, például a Kulturális híradót, az Ön is tudja vetélkedőt vagy a Hétvégi belépő című műsort 
pedig ugyancsak összefoglaló feliratokkal láttuk el, a publikálók hallás után írták a feliratokat. Az 
élő operaközvetítések esetében az előzetesen rendelkezésre álló szöveget szakértő segítségével 
tördeltük, majd élőben soronként publikáltuk.  
 
Az M4 csatornát ugyancsak teljes egészében akadálymentesítettük 2017-ben. A felvételről 
sugárzott, vagy ismételt műsorokhoz srt-fájlok (feliratfájlok) készültek, az élő közvetítéseket pedig 
összefoglaló feliratokkal akadálymentesítettük, a publikálók hallás után írták a feliratokat. Így 
valamennyi sportközvetítés, köztük a kiemelt események, mint például a hazai rendezésű vizes 
világbajnokság, elérhető volt a siketek és nagyothallók számára is. Szeptember végétől az élő 
sportműsorok többségénél is alkalmazzuk az automata beszédfelismerőt.  
 
Az automata beszédfelismerő szoftver fejlesztésére az MTVA, a Budapesti Műszaki Egyetem 
valamint a Speechtext Kft. között 2014-ben létrejött kutatási és fejlesztési együttműködést a felek 
2017-ben lezárták. Jelenleg az MTVA közbeszerzési eljárás keretében beszerzett automata 
beszédfelismerő szoftverét használjuk.  A rendszer által használt beszéd-felismerési modellek az 
MTVA műsorainak sajátosságaira lettek adaptálva a lehető legjobb felismerési pontosság elérése 
érdekében. A modellek több mint egymillió szót ismernek.  
 
A beszédfelismerő szoftvert a negyedik negyedében a fejlesztőkkel együtt tovább optimalizáltuk. 
A beszéd-felismerési modellt frissítettük a sport tematikájú műsorokra is. Csaknem 800 órányi 
videót és leiratot adtunk át a fejlesztőknek, amelyeket felhasználva frissítették a modellt. Ezáltal a 
különböző sportágakat figyelembe véve 10-27 százalékos relatív javulás mérhető a felismerési 
arányban. Így a sportműsorok esetében a felismerési arány jelenleg átlagosan 70-80 százalék körül 
alakul. A hírműsorokhoz mért nagyobb eltérés a lényegesen több idegen nyelvű névből adódik. 
Összességében azonban elmondható, hogy a sportműsorok esetében is érthető és értelmezhető 
feliratok jelennek meg a képernyőn az automata beszédfelismerő által.  
 
Az automata beszédfelismerő használatának kiterjesztésével, valamint a munkafolyamatok 
átszervezésével a napi feliratozásban részt vevők számát is sikerült optimalizálni. 2016-hoz 
viszonyítva a publikálásban és az élő feliratozásban naponta két fővel kevesebben vettek részt 
2017 végén.  
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4. MTI IGAZGATÓSÁG 

 

Belpolitikai Szerkesztőség 

A Belpolitikai Szerkesztőség 2017-ben 31 443 anyagot állított elő. A javítások száma 321, a 
hibaigazítások száma 35 volt. A szerkesztőség 41 pontosítást adott ki, továbbá 3 alkalommal 
kényszerült hír visszavonására.  

Az újságírók mindhárom hatalmi ág eseményeiről, folyamatairól, történéseiről kiegyensúlyozottan 
tudósítanak, mindazonáltal az Országgyűlés tevékenysége kiemelt figyelmet kap. A parlament 
munkájáról 2017 egészében is nagyszámú, több mint 1000 anyagban számolt be a szerkesztőség, 
szakpolitikai témáknál a társszerkesztőségek – elsősorban a Gazdasági Szerkesztőség – 
munkatársaival közösen.  

Az elmúlt évek tendenciájának megfelelően nagy teret kaptak a hírkiadásban a perek, illetve az 
igazságszolgáltatásról szóló hírek. A már folyó kiemelt ügyek mellett júniusban elindult a 
parndorfi ügyként ismertté vált esetnek, a 71 ember halálát okozó bűnszervezet tagjainak a 
tárgyalása; szintén júniusban a Kúria hozott harmadfokú döntést a Sukoró-ügyben; 
szeptemberben pedig jogerős ítélet született a Hagyó-perben. Novemberben a Kúria kimondta: 
törvénysértő volt, hogy a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a röszkei közúti átkelőnél 
2015 őszén történt tömegzavargás ügyében első fokon terrorcselekmény bűntette miatt 
elmarasztalt Ahmed H. ítéletét, és új elsőfokú eljárást rendelt el.  

Az igazságszolgáltatást érintő hírek sorát gyarapították az új kódexekről szóló anyagok is. Az új 
közigazgatási perrendtartás jelentősen szélesíti a bírósághoz fordulás lehetőségét és a 
közigazgatási bírói döntések végrehajtásánál megnyitja az utat a közigazgatási szervet, illetve akár 
annak vezetőjét sújtó bírságolás előtt. A Magyarországon először önálló törvényben szabályozott 
közigazgatási perrendtartás életbelépésével nem csupán a hatóságok döntései, határozatai 
támadhatók meg bíróságon, hanem az általában közigazgatási feladatokat ellátó szervek 
közigazgatási cselekménye, amely a polgárok jogait, kötelezettségeit érinti. Az eljárások gyorsabbá 
és szakszerűbbé válását célozza a január 1-jén életbe lépett új polgári perrendtartás. Az új eljárási 
törvény a perindítási szakban az eddiginél jóval szigorúbban meghatározott részletes, alapos 
kereset és ellenkereset elkészítését írja elő. 

Az Alkotmánybíróság (AB) összetétele 2017-ben nem változott. A testület nagy súlyú, 
közérdeklődésre számot tartó döntésének tekinthető az ideiek közül többek között – időrendben 
– a közigazgatási perrendtartásról, az ásotthalmi önkormányzati szabályozásról, a bírák 
nemzetbiztonsági ellenőrzéséről, a nemzeti földalapról, a Natura 2000-ről, az állami 
foglalkoztatottak nyugdíjáról és a közmunkások diszkriminációjáról szóló határozat. 

Meghaladta a százat az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának munkájáról szóló hírek száma. 
Ezekben a szerkesztőség beszámolt a sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés elrendelésének 
gyakorlatáról éppúgy, mint a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről, az örökbefogadás 
szabályairól, a környezeti károk, kockázatok rendezéséről, a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatásáról, az önkormányzatoknak településképi rendeleteinek megalkotásáról vagy a hajléktalan-
ellátásról. Kiadta az MTI, hogy februárban megválasztotta az Országgyűlés Bándi Gyula 
környezetjogászt, egyetemi tanárt a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsman-
helyettesnek. 
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Részletesen foglalkozott a szerkesztőség – más szerkesztőségekkel együtt – az Állami 
Számvevőszék (ÁSZ) tevékenységével, több mint száz híranyagban ismertetve az ÁSZ fontosabb 
jelentéseit, valamint a vizsgálatokat érintő társadalmi, politikai vitát. 

Változatlanul nagyon fontos szerepet játszik a szerkesztőség összteljesítményében a megyei 
tudósítói hálózat, amelynek tagjai kiterjedt kapcsolatrendszerüknek köszönhetően minden érdemi 
helyi ügyről értesülnek, azokról haladéktalanul tudósítanak. A hálózat személyi állományában 
három változás történt: belső átcsoportosítással oldódott meg a Heves megyei tudósító pótlása, 
távozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei másodtudósító, és – másodtudósítói pozícióba – 
visszatért a korábbi Jász-Nagykun-Szolnok megyei tudósító. 

A szerkesztőség igyekszik minél sokrétűbben bemutatni a magyar társadalom életét, valamint a 
civil szerveződések szerepét. A nemzeti hírügynökség az országos és regionális 
kezdeményezéseknek is teret tud adni. Az Országos Sajtószolgálaton (OS) keresztül minden 
bejegyzett civil szervezet évente 15 anyagban adhat hírt közösségi életéről, akcióiról.  A 
közérdeklődésre számot tartó közleményeket a hírkiadásban is feldolgozza a szerkesztőség. 

A tartalmat tekintve a hírügynökség számára az előző évekhez hasonlóan, most is a törvényhozás 
munkájának ismertetése volt az egyik legfontosabb feladat. A hírkiadásban hangsúlyos részt 
foglalnak el a politikai pártokkal kapcsolatos hírek, kiemelten a pártpolitikusok megszólalásai, 
illetve a kormányzat tagjainak megnyilvánulásai.  

Tekintettel arra, hogy az MTI munkáját a közszolgálatiság határozza meg, amelynek az intézmény 
kézikönyve szerint a legfőbb jellemzője a tárgyilagosság, a kiegyensúlyozottság, a tényszerűség és 
a pártatlanság, a politikai álláspontok közvetítésében a szerkesztőség a képviseleti demokrácia 
szabályait követve, elsősorban a parlamenti választásokon elért eredmények alapján súlyoz. 
Eszerint az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok nagyobb súlyt kapnak a hírkiadásban, 
őket követik a parlamenti képviselőcsoporttal nem, de képviselettel bíró pártok. Az állami 
szervek, más szervezetek és természetes személyek közérdekű, a nyilvánosság számára 
jelentőséggel bíró közleményeinek a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz történő továbbítása 
céljából az OS is rendelkezésre áll – ami nem zárja ki, hogy a közlendő nem kerül be az MTI 
hírfolyamába. 

A Belpolitikai Szerkesztőség az ismertetett elvek alapján tájékoztatott 2017-ben is a frakcióval 
rendelkező pártok legfőbb döntéshozó fórumainak tanácskozásairól, amelyek jórészt már a 2018-
as választások jegyében zajlottak: a Fidesz, az MSZP és a Jobbik egy-egy kongresszust tartott, az 
LMP-nek négy ilyen fóruma volt a múlt évben. Az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltet is 
választottak, igaz, hogy a szocialisták jelöltje vissza is lépett. 

Az MTI beszámolt arról, hogy az Országgyűlés március 13-án a rendszerváltás óta hetedik 
alkalommal választott köztársasági elnököt. A Fidesz-KDNP a hivatalban lévő államfőt, Áder 
Jánost jelölte újra, az ellenzék – a jelöltet nem állító Jobbik kivételével – Majtényi László volt 
ombudsmant, az Eötvös Károly Intézet elnökét támogatta. A Fidesz-KDNP jelöltje 131 
szavazatot kapott a titkos voksoláson, a baloldali ellenzék által támogatott jelöltre 39-en 
szavaztak, így Áder János maradt az államfő. 

A hazai közéleti témák közül kiemelt szerep jutott 2017-ben is az oktatási, valamint az 
egészségügyben zajló átalakításoknak, mindazonáltal a migráció továbbra is vezető téma maradt. 
Ehhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a kormány kétszer indított nemzeti konzultációt a 
bevándorlást is érintő témakörben. Az „Állítsuk meg Brüsszelt!” szlogenű, május végén zárult 
konzultáció részvételi rekordot hozott: az összesítés szerint 1 millió 680 ezren mondták el 
véleményüket. Az idei második nemzeti konzultáció november 24-én zárult és a „Soros-tervről” 
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szólt. Több mint 2 millió 300 ezren vettek részt benne.  A szerkesztőség mindkét 
kezdeményezésről több száz anyagban számolt be. 

A nemzeti konzultációkon kívül is kiemelt téma maradt 2017-ben is az illegális bevándorlás, a 
szerkesztőség mintegy 1300 anyagot számlál ebben a témában. Ennek az anyagfolyamnak jelentős 
hányadát adják a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának, Bakondi Györgynek a 
megszólalásai. A migráció témájában a Külpolitikai Szerkesztőség mellett a Belpolitikai Szerkesztőség is 
rendszeresen beszámolt a visegrádi négyek egyeztetéseiről és álláspontjának alakulásáról, továbbá 
a nyugat-balkáni migrációs útvonalon elhelyezkedő országoknak nyújtott magyar rendőri 
segítségről.  

Az oktatási rendszer folytatódó átalakítását továbbra is kiemelt feladatként kezelte a Belpolitikai 
Szerkesztőség – együttműködve a Gazdasági Szerkesztőséggel. Rendszeresen beszámolt a szerkesztőség 
az oktatási fejlesztési programokról, egyebek mellett a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében megvalósuló létesítményekről: új tantermek, iskolák, tanuszodák, 
valamint tornatermek átadásáról. A megszokott rutinnal kezelte a hírügynökség az érettségi és a 
felvételi ügyét. Többletfeladatot adott 2017-ben a külföldi egyetemeket érintő jogalkotás, és az 
ahhoz kapcsolódó politikai véleménynyilvánítás közvetítése. Folytatta a szerkesztőség a 
pedagógus életpálya kialakításának bemutatását, teret adva a pedagógusbérekről szóló politikai 
vitáknak. 

Az egészségügy területéről beszámolva a szerkesztőség több száz hírt adott az új tudományos-
szakmai eredményekről éppúgy, mint az ágazat költségvetésének alakulásáról, az országos 
járványok kezeléséről és következményeiről, valamint az infrastrukturális fejlesztési 
programokról, és az ahhoz kapcsolódó politikai vitáról. Külön feladatot adott a szerkesztőségnek 
a veronai buszbaleset sérültjeinek ellátásáról, állapotáról való tájékoztatás, amely – a rendőrségi 
eljárást is beleértve – az év közepéig tartott. 

A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából, illetve az ahhoz kapcsolódó emlékévvel az 
MTI több szerkesztősége, köztük a Belpolitikai Szerkesztőség is nagy erőforrásokat mozgósítva 
foglalkozott. Az erről szóló hírfolyam – amely csaknem száz hírt számlál – januárban indult a 
Művészetek Palotájában, és október végén, a Papp László Budapest Sportarénában zárult. 

Az egyházak törekvéseinek bemutatása ezen túlmenően is kiemelt helyett kapott a hírkiadásban, 
és a területet érintő kormányzati aktivitásról is visszatérően beszámolt a szerkesztőség. A nagy 
ünnepeket megelőzően külön, de a korábbi évek tapasztalatait felhasználva készül fel az MTI az 
átlagosnál nagyobb feladatok ellátására – így volt ez 2017-ben is. Mindezek mellett olyan – 
elsősorban persze diplomáciai – esemény is munkát adott az egyházi tudósítónak, mint Benjámin 
Netanjahu izraeli miniszterelnök júliusi budapesti látogatása, amelynek alkalmával találkozott a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel is.  

A parlament Szent László-emlékévvé nyilvánította 2017-et. A határozat értelmében az 
Országgyűlés támogatta, hogy az anyaországban, a határon túl élő magyarság és a diaszpóra 
magyarsága körében olyan rendezvényeket, megemlékezéseket tartsanak, valamint olyan oktatási 
anyagokat készítsenek, amelyek hozzájárulnak a Szent László királyról való méltó 
megemlékezéshez. Egyben felkérték a kormányt, hogy állapítsa meg az emlékévhez kapcsolódó 
egyes feladatokat, és a megvalósítás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Mindezekről az MTI több szerkesztősége részletesen beszámolt. 

A Belpolitikai Szerkesztőség munkatársai – különös tekintettel a megyei hálózatban dolgozó 
kollégákra – több ezer híranyagban számoltak be az önkormányzatok működéséről, fejlődéséről, 
politikai tevékenységéről. Ezek közül – számarányukat tekintve – a legnagyobb részt a Fővárosi 
Közgyűlés eseményeiről, döntéseiről való tudósítások adták, több száz híranyaggal. 
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Az MTI az általa üzemeltetett Önkormányzati Sajtószolgálattal is teret ad magyarországi települési 
önkormányzatok, továbbá a megyei, a fővárosi és kerületi önkormányzatok, az önkormányzatok 
országos és fővárosi érdekvédelmi szervezetei, illetve a kormány híreinek, közleményeinek. A 
honlapon megjelenő tartalom – az ÖS-re történő forráshivatkozással – szabadon felhasználható 
az érdeklődő magánszemélyek, újságírók, médiumok, hivatalos és civil szervezetek, az 
önkormányzatok számára. 

Kiemelten kezeli a szerkesztőség a nemzetiségek ügyeit: a tizenhárom hazai nemzetiséget 
egységesen érintő kérdés a költségvetési források alakulása volt, az MTI ezekről bizottsági ülések, 
sajtótájékoztatók és telefonos megkeresések alkalmával adott információt.  

Az Országgyűlés nemzetiségi bizottságának üléseiről is rendszeresen készültek anyagok, az idei 
talán legfontosabb téma az ukrán oktatási törvény, illetve az arról hozott testületi döntés volt. 

A szerkesztőség beszámolt az év elején a magyarországi német önkormányzatok napján rendezett 
ünnepségről, valamint a nemzetiségi ösztöndíjak átadásáról. 

Tudósítások születtek az Országos Roma Önkormányzat közgyűléseiről, anyag készült a roma 
büszkeség napjáról, a roma holokauszt emléknapján tartott rendezvényekről. 

Téma volt a nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában, rendszeres tudósítások készültek a roma 
felzárkózásról, valamint számos anyag készült a nemzetiségi kultúra témakörében, köztük például 
a budapesti „Cigányvarázs” elnevezésű, IV. Kárpát-medencei cigányprímások és -zenekarok 
fesztiváljának gálaestjéről.  

A szerkesztőség 2017-ben is kiemelten kezelte a gyermekek védelmét, a családpolitikát, 
valamint a fogyatékkal élőkről szóló híreket. 

A gyermekek védelmének területén fontos jogszabály-módosítás volt a büntető törvénykönyv 
azon fideszes változtatása, amellyel kötelezően előírják a bíróknak, hogy amennyiben szexuális 
kényszerítés, erőszak, vérfertőzés, kerítés, prostitúcióra való kényszerítés esetén jogerősen 
elítélnek valakit, akkor mellékbüntetésként kötelesek olyan foglalkozásoktól is véglegesen eltiltani 
az érintettet, amelyek során 18 éven aluli gyermekekkel kerül kapcsolatba. Ez eddig a bíró szabad 
mérlegelésének joga volt. Egy másik kormánypárti javaslat azt a szándékot fejezi ki, hogy a 12 év 
alatti gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmény – ha hozzátartozó vagy a gyermek 
felügyeletével megbízott, illetve gondozó követi el – súlyosabban legyen büntetendő, függetlenül 
attól, hogy beleegyezéssel történt-e.  

A házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása és támogatása 
megkülönböztetett figyelmet kapott. 

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is részletesen beszámolt az MTI a kormány családokat 
támogató, már működő, illetve a közeljövőben életbe lépő intézkedéseiről: családi 
otthonteremtési kedvezmény, családi adókedvezmény, gyereket vállaló nők diákhitelének 
felfüggesztése, illetve elengedése, nagycsaládosok jelzáloghitelének mérséklése, óvoda- és 
bölcsődefejlesztések. 

Kiemelt figyelemmel követte a szerkesztőség a májusban rendezett II. Demográfiai Fórumot, 
valamint a Családok Világtalálkozóját, amelyen számos külföldi és hazai politikus és szakember 
tartott előadást, valamint Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy 2018 a családok éve 
lesz. 
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Rendszeresen beszámoltak az újságírók a családokat segítő civil szervezetek munkájáról, a Három 
királyfi, három királylány mozgalom, a Fiatal Családosok Klubja, valamint a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete eseményeiről.  

Az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében 
súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékossággal élőknek a 
médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, tekintettel a 
közszolgálati médiaszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés jogára: 

Június elsejével reklámmentes lett a közmédia gyerekcsatornája, az M2. A közmédia ezzel is meg 
kívánja óvni a gyermekeket az esetleges káros hatásoktól, a szülőket pedig a kényszerű 
vásárlásoktól, biztosítva egyúttal, hogy a szülők teljes lelki nyugalommal hagyhassák a gyerekeiket 
az M2 képernyője előtt. 

Rendszeresen beszámolt az MTI a 2023 végéig tartó, 77 milliárd forintos kiváltási projekt 
fejleményeiről, arról, hogy az európai szinten is elismert programnak köszönhetően minden 
második szociális intézményben élő fogyatékos ember családiasabb környezetbe, közösségi 
otthonba, vagy lakásba költözhet. 

Felhívta a szerkesztőség a figyelmet arra, hogy több szakterületen is egyre nagyobb a kereslet a 
fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek munkája iránt, akik minőségi 
szolgáltatásokkal, termékekkel mutatják meg képességeiket. 

Figyelemmel kíséri az MTI a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos emberek 
foglalkoztatásának elősegítésére indított hazai és uniós forrású programokat, a rehabilitációs 
foglalkoztatási projekteket. 

Beszámolt a szerkesztőség továbbá arról is, hogy közös játszóház és fejlesztőközpont épül a 
fogyatékossággal élő, köztük Down-szindrómás és tipikus fejlődésű gyerekeknek Budapesten.  

A hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az MTI felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki 
fordítson fokozott figyelmet az utcán fedél nélkül, valamint az elszigeteltségben, magányosan élő 
emberekre a hidegebb időjárás miatt. 

Rendszeresen ismerteti a szerkesztőség a szociális üdülési pályázatokat, az Erzsébet-táborokat, a 
hátrányos helyzetű csoportoknak kiírt ingyenes, vagy kedvezményes programokat.  

A gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok 
bemutatására is figyelt a szerkesztőség. 

A gyermekvédelem témáját is megkülönböztetett figyelemmel kíséri az MTI. A kormány egyik 
legnagyobb, 2020-ig tartó projektje jelenleg a gyermekvédelmi intézményekben élő gyerekek 
elhelyezése kisebb, családiasabb otthonokba. A kiváltási folyamatról folyamatosan tudósítanak az 
újságírók. 

A gyermekszegénység visszaszorítását célzó programokat is mindig ismerteti a szerkesztőség: 
integrált térségi gyermekesély programok, tanodák, kedvezményes, illetve ingyenes 
gyermekétkeztetés. 

A nemzetpolitikai témák, a külhoni magyarság hírei – immár sokéves gyakorlatnak 
megfelelően – 2017-ben is a középpontban voltak.  

Az elmúlt évben is elindult a diaszpóra és a szórványmagyarság identitását erősítő Kőrösi Csoma 
Sándor-, illetve Petőfi Sándor Program, és a Rákóczi Szövetség is meghirdette a magyar 
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iskolaválasztást célzó programját, valamint a diákutaztatási programjait. Emellett több anyag 
érintette azt is, hogy 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve volt.  

Beszámolt a szerkesztőség a nyári szabadegyetemekről is, amelyeket Tusnádfürdő mellett a 
Vajdaságban, Kárpátalján és a Felvidéken is megtartottak. 

Hírt adott az MTI a környező országokban önkormányzati, országgyűlési választások 
értékeléséről, illetve az azokra való felkészülésről.  

Többször beszámolt a szerkesztőség arról, hogy kiemelt törekvés, hogy az anyaországban, a 
Kárpát-medencében és a diaszpórában minél többen támogassák aláírásukkal a Minority SafePack 
kezdeményezést, amelynek célja az őshonos kisebbségi közösségek európai uniós jogvédelmének 
megteremtése. 

Kiemelt eseménynek számított mindezek mellett a Magyar Diaszpóra Tanács ülése és a Magyar 
Állandó Értekezlet november végén. 

Diplomácia 

A 2017-es évben diplomáciai nagyüzem volt Magyarországon. Ez megmutatkozott az év közepén 
átvett visegrádi (V4) elnökség előtt is: februárban Orbán-Putyin találkozó volt Budapesten, 
júniusban pedig magyar-osztrák államfői megbeszélést tartottak. 

A V4-elnökség keretében júliusban a visegrádi négyek vezetői az egyiptomi elnökkel tárgyaltak, és 
szintén júliusban az izraeli kormányfővel folytattak megbeszélést. Még ugyanebben a hónapban a 
visegrádi csoport külügyminiszterei Horvátország, Szlovénia és Ausztria külügyminisztereivel 
találkoztak. Augusztusban volt V4+ keleti partnerség külügyminiszteri találkozó, szeptemberben 
a visegrádi négyek Nagy-Britannia külgazdasági miniszterével tárgyaltak, októberben pedig 
V4+Nyugat-Balkán külügyminiszteri találkozót tartottak Budapesten. 

 

Gazdasági Szerkesztőség 

A Gazdasági Szerkesztőség 2017-ben 19 688 hírt készített, a fontosabb eseményekre 2068 
esetben hívta fel rövidhírrel és 69-ben gyorshírrel a figyelmet. A kiadásnak 2017-ben is a 
hitelminősítői döntések, a költségvetés tudósítása, a jelentősebb beruházások, köztük Paks 
II.bemutatása, a Brexit folyományai, a statisztikai mutatók alakulása, a fiskális és a monetáris 
döntések ismertetése adta a gerincét. 2017-re is jutott gazdasági bírósági ügy, megkezdődött 
például a Kun-Mediátor-per és rendőrségi ügy lett a Green Holidays csődjéből, de ismertette a 
szerkesztőség az MNB és a GVH és a Nébih büntető feljelentéseit, határozatait is. 

Hitelminősítés 
A 2016-os felminősítési döntéseknek köszönhetően Magyarország mind a három nagy 
hitelminősítőnél visszakerült a befektetésre ajánlott kategóriába. Bár tavaly ehhez hasonló 
jelentőségű lépést a piac nem várt, a kilátások javítása megágyazott a jövőre várt felminősítési 
döntéseknek. 130 hír született a témában, előzetesekkel, reagálásokkal. 
 
Augusztusban a Standard & Poor's, novemberben pedig a Fitch Ratings is bejelentette, hogy 
felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú futamidejű, 
devizában és forintban fennálló magyar államadósság befektetési ajánlású osztályzatának kilátását. 
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A Moody’s ugyan a soros időpontokban – márciusban és októberben – nem vizsgálta az 
adósbesorolást, ám novemberben kiadott országjelentésében megjegyezte, hogy jelentősen 
csökkent a magyar gazdaság külső sérülékenysége, és ez is a „Baa3” befektetési ajánlású, stabil 
kilátású osztályzattal nyilvántartott szuverén magyar adósprofil pillérei közé tartozik.  

Fiskális politika 
A fiskális politika bemutatásának egyik legjelentősebb esszenciája a következő évi költségvetés 
ismertetése, a tervezés folyamatának követése, a tervezet bemutatása, az előző évhez képesti 
változások súlyának, jelentőségének értelmezése. A költségvetés minden évben rövid időtávban 
nagy kapacitást igényel, szerkesztői és újságírói oldalról egyaránt. 2017-ben 81 hír foglalkozott a 
büdzsével, közvetlenül vagy közvetetten. A szerkesztőség beszámolt róla, hogy Varga Mihály 
átadta a jövő évi költségvetés tervezetét a Költségvetési Tanácsnak, a dokumentumban 4,3 
százalékos gazdasági növekedéssel, 2,4 százalékos államháztartási hiánnyal, 3 százalék körüli 
inflációval számoltak. A KT megalapozottnak minősítette a tervezetet, amely májusban került fel 
a parlament honlapjára. Hangsúlyosan, több hírben számolt be a rovat a főbb változások között 
arról, hogy a családi adókedvezmény 35 ezer forintra nő, a kiva-adó 1 százalékponttal 13 
százalékra mérséklődik, a halhús, az internet és az éttermi szolgáltatások áfája 5 százalékra 
csökken, a minimálbér az idei 15 százalék után 2018-ban további 8 százalékkal nő, a szakmunkás 
minimálbérek 12 százalékkal emelkednek. Feldolgozták a munkatársak az egyes szakterületek 
költségvetését, a központi források változását a szakminisztériumokkal, érdekképviseleti 
szervezetekkel, elemzőkkel véleményeztették. 
A rendszeres anyagok között tudósított a szerkesztőség az idei költségvetés főbb számairól, a 
kiadásokról, uniós forrásokról, hiányról, adóbevételekről. 

Fontos eleme a fiskális politikának az államadósság finanszírozása. Tavaly nagy horderejű döntést 
hozott az ÁKK, egymilliárd euró értékben bocsátott ki tízéves devizakötvényt. A papírokra 
majdnem hatszoros volt a túljegyzés a befektetők részéről, a kötvényt minden idők legkedvezőbb 
kamatával, 1,9 százalékkal bocsátotta ki a magyar állam. A kibocsátással 1,2 milliárd dollár 
összegű, rövid lejáratú, magas kamatozású papírokat vásároltak vissza, a dollárkötvények 2018-
2023 között jártak volna le. Varga Mihály decemberi bejelentése szerint 2018-ban új termék, egy 
belföldön kibocsátott eurókötvény jelenik meg a piacon, amelyet a forint államkötvény aukcióhoz 
hasonló rendszerben bocsát majd ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Barcza György, az 
ÁKK vezérigazgatója ismertette, hogy a jövőre lejáró devizaadósság összege 2,3 milliárd euró, ami 
meghaladja a tervezett 1 milliárd eurós külföldi kötvénykibocsátást, így a központi költségvetés 
devizaaránya tovább csökkenhet, a jövő év végére várhatóan 20 százalék alá mérséklődik az idei 
22 százalékról. 

NAV 
Az adóhatósággal foglalkozó cikkek is tekinthetők egy „csigolyának a gazdasági kiadás 
gerincében”, 93 anyagban szerepeltek a NAV tájékoztatói, statisztikái, kimutatásai. Óriási 
változást jelentett 2017-ben a magánszemélyeknek, hogy éves adóbevallásukat már a NAV 
készítette. Az adózási időszak előtt a szerkesztőség szakértőkkel készített anyagokban mutatta be 
az adózás menetét, a határidőket és összegezte a tapasztalatokat. Tállai András, a NAV vezetője 
rendszeresen nyilatkozott az MTI-nek a fontosabb változásokról; ezeknek az exkluzív interjúknak 
mindig nagyszámú átvétele van.   
 
Monetáris politika 
A jegybank kamatdöntő üléseit előzetesekkel, közöttük a londoni elemzők várakozásaival vezette 
fel a gazdaság, minden egyes ülés után elemzők véleményezték a jegybanki kommunikációt és a 
devizapiacon a forint mozgását bemutató anyagok – ha nem is színesítették, de – gazdagították a 
kiadást. Az alapkamat ugyan egész évben nem változott – 0,90 százalék – az MNB azonban több 
nem konvencionális eszközzel is igyekezett kiszorítani a likviditást a jegybanki betétekből, ezzel 
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ösztönözve a bankokat az erőteljesebb hitelezésre. A jegybank márciusban 500 milliárdra 
csökkentette a 3 hónapos betét második negyedév végi állományát, szeptemberben az egynapos 
jegybanki betét kamatát 10 bázisponttal mínusz 0,15 százalékra csökkentette, 75 milliárd 
forintban korlátozta a három hónapos jegybanki betét év végétől fennálló állományát és jelezte, 
hogy növelik a swapeszközök állományát. Novemberben pedig két új eszköz bevezetéséről 
döntött a monetáris tanács, az egyik program a feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű 
kamatcsere-eszköz (IRS), a másik 3 éves vagy annál hosszabb futamidejű jelzáloglevelek vásárlása, 
ami a forintban kibocsátott jelzálogállomány legfeljebb 50 százalékára terjedhet ki.   
 
Bár nem a monetáris politika része, de a rendszeres kiadás erőssége a jegybank felügyeleti 
döntéseinek, figyelmeztetéseinek bemutatása, különös tekintettel arra, hogy az MNB egyik fontos 
célja a fogyasztóvédelem erősítése. 

Ugyancsak az MNB az egyik oszlopos támogatója a pénzügyi kultúra, ismeretek terjesztésének a 
fiatalok körében, ennek megfelelően a Pénziránytű Alapítvány valamennyi programjáról 
beszámolt a terület felelőse. 

Brexit 
A külgazdasági hírek közül kiemelkedett Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének hatása, amely 
140 anyagban jelent meg. A kiadott anyagokból egyebek mellett kiderült, hogy 2016-ot ugyan 
többévi csúcsponton zárta a brit feldolgozószektor, a közgazdász szakma azonban meglehetősen 
borúlátóan ítélte meg az év elején a brit gazdaság egészének további növekedési kilátásait, attól 
tartva, hogy a globális pénzügyi válságot kísérő recesszió óta nem mért mélypontra lassul 2017-
ben a brit gazdaság növekedése; a Moody’s szerint a recesszió lehetőségét sem lehet kizárni 
átfogó megállapodás nélkül. Az egyeztetéseken fajsúlyos téma volt az uniós munkaerő helyzete, 
illetve Nagy-Britannia hozzáférése az uniós piachoz, ám a legnagyobb brit üzleti szervezetek 
vezetői nagyon aggályosnak tartják az egyeztetések lassúságát, és attól tartanak, hogy ezzel nő a 
„kemény Brexit”, a rendezetlen kilépés veszélye. A brit miniszterelnök ugyan jelezte, hogy 
London „nagyratörő” gazdasági viszonyrendszert szeretne kialakítani az Európai Unióval a brit 
EU-tagság megszűnése után, a A Standard & Poor's azonban jelezte,  nem várható olyan kilépési 
megállapodás London és az Európai Unió között, amely az EU-tagsághoz mérhető előnyöket 
kínálna a brit gazdaságnak. A belga miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy rendezetlen kiválás 
esetén nagyjából 1,2 millió munkahely szűnhet meg az EU-ban. Az év végére azonban az is 
kiderült, hogy az előrejelzések által valószínűsített több tízezernél jóval kevesebb, négyezernél 
nem sokkal több munkahelyet készülnek külföldre telepíteni a londoni City pénzügyi szolgáltatási 
szektorának cégei a brit EU-tagság megszűnése után. 
 
Paksi bővítés 
Újabb fontos szakaszaihoz érkezett január óta a Paks II. Beruházás. 70 hírben számolt be a 
szerkesztőség az éppen aktuális helyzetről, a beruházás jelentőségét mutatja, hogy 18 rövidhír is 
született a témában. Márciusban az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy magyar állami támogatást 
kapjon a fejlesztés. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) pedig kiadta a Paks II. projekt 
telephelyengedélyét, amit több környezetvédő szervezet is kifogásolt, a döntéshozatali folyamat 
átláthatatlanságára és arra hivatkozva, hogy nem készültek független ellenőrző vizsgálatok, a 
szervezetek az ügyben bírósághoz fordultak. Áprilisban Orbán Viktor bejelentette, hogy Süli 
Jánost nevezi ki tárca nélküli miniszternek a paksi atomerőmű-beruházás felügyeletére és 
irányítására. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős 
kormánybiztos többször elmondta, hogy a beruházásnál 40 százalékos magyarországi beszállítói 
arányra törekszenek. Kirill Komarov, az orosz állami Roszatom atomenergetikai konszern 
nemzetközi üzletfejlesztésért felelős első vezérigazgató-helyettese interjút adott az MTI-nek, 
amelyből kiderült, hogy bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a 
magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. Novemberben Aszódi Attila 
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bejelentette, hogy megkezdődött az első tíz, 98 millió eurós összértékű fővállalkozói számlájának 
kifizetése, és megkezdik az orosz hitel lehívását. A Paks II. projekt fővállalkozója, az orosz ASZE 
Mérnöki Vállalat Rt. kiírta a beszerzési eljárást a Paks II. Atomerőmű két új blokkja turbina-
generátor gépcsoportjainak szállítására, amelyre a szentpétervári Szilovije Masini és a GE 
Hungary Kft. jelentkezett. Decemberben az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 20 évvel 
meghosszabbította a paksi atomerőmű 4. blokkjának üzemeltetési engedélyét, így a 4. blokk 2037. 
december 31-éig üzemelhet. 
 
Beruházások 
A legnagyobb figyelmet kivívó paksi beruházás mellett több jelentős fejlesztés is elindult, 
amelyekről a szerkesztőség beszámolt. A nagyobbak között említést érdemel az autóipari 
alkatrészeket gyártó Ames Hungaria Kft. 3,5 milliárd forintos szentgotthárdi beruházása, a német 
Krones AG debreceni 15 milliárdos gyára, amelyben 500 új munkahely jön létre, a Nestlé 
húszmilliárdos állateledel-gyár bővítése és a HungaroControl el nem árult értékű, de annál 
nagyobb jelentőségű távvezérlésű toronyirányító központjának átadása Ferihegyen. Lerakták a 
Magnus Aircraft Zrt. 5,16 milliárd forintos beruházással felépülő repülőgépgyárának alapkövét a 
Pécs-pogányi repülőtéren és Palkovics László bejelentette, hogy jövő nyártól már használhatják az 
autógyártók a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első ütemeként elkészülő kör alakú pályát, 
amelynek befejezéséhez a kormány 15 milliárd forintot biztosított. 
 
Nemzetközi gazdasági hírek 
Az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat Richard H. Thaler amerikai közgazdász, a Chicagói 
Egyetem professzora kapta. Thaler a viselkedési közgazdaságtan professzora, főként a viselkedési 
pénzügyek területén elért eredményeiről ismert. Az MTI gazdasági tudósítója interjút készített 
Mérő Lászlóval a díjazott munkásságáról. 
Tíz év után először kamatot emelt a Bank of England, a brit jegybank monetáris tanácsa 0,25 
százalékponttal 0,50 százalékra növelte az irányadó rátát. A Bank of England legutóbb több mint 
egy évtizede, 2007 júliusában hajtott végre kamatemelést. A bejelentést gyorshírben közölte a 
szerkesztőség, elemzői reagálásokkal mutatva be a döntés hatását. 

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Jerome Powell jegybanki kormányzót nevezi ki 
a jegybank (Fed) következő elnökének. 

Kun-Mediátor-ügy 
Novemberben megkezdődött a karcagi álbróker, Dobrai Sándorné büntetőpere, amelyben először 
egykori cégének, a Kun-Mediátor Kft.-nek a volt munkatársait hallgatták meg a Szolnoki 
Törvényszéken. A vádirat szerint a vádlott 767 embert ejtett tévedésbe úgy, hogy kedvező 
pénzügyi befektetési lehetőséget kínált nekik, de ehelyett több mint 12 milliárd forinttal 
károsította meg őket.  
 
Rendszeres anyagok 
A szerkesztőség rendszeresen tudósít a KSH legfrissebb statisztikáiról, így novemberig 556 hír 
született a gazdasági folyamatokat tükröző mutatókról. A fontosabb indexeket előzetesekkel 
vezette fel a szerkesztőség, és a publikált adatokat elemzőkkel véleményeztette. A legjelentősebb 
makroadatok közlése – GDP, ipari termelés, infláció – helyszíni tájékoztatóval egybekötött, a 
többit a hivatal közleményéből dolgozta fel a rovat. A főbb statisztikai mutatók között 
szerepelnek a beruházások, infláció, ipari termelés, munkanélküliség, külkereskedelmi statisztika, 
turisztikai trendek, ipar és mezőgazdaság alakulását tükrözők. A magyar mellett a fontosabb 
európai, amerikai, ázsiai makroadatok is szerepelnek a kiadásban, csakúgy, mint a tőzsdeindexek, 
olajár és devizapárok értékének napi alakulása.  
Az üzemanyagok nagykereskedelmi árának változtatásáról a MOL hetente kétszer dönt. Az MTI 
saját piaci információ alapján tudósít a döntésről minden héten. 
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A napi hírkiadás részét alkotja a Budapesti Értéktőzsde forgalmának követése, az elemzői 
várakozások, a nyitás, két köztes BUX-index érték, a zárás, illetve a napi forgalom szakértői 
értékelése.  

Ugyancsak a rendszeres anyagok szerves része az EU, a magyar kormány, az MNB, a 
gazdaságkutató intézetek, illetve nemzetközi intézmények (IMF, OECD, EBRD) prognózisainak 
bemutatása. 

Az IMF tovább javította magyar növekedési prognózisát, 3,2 százalékra emelte az idei és 3,4 
százalékra a jövő évi GDP-növekedés várható értékét. Az OECD is gyorsabb növekedést vár 
Magyarországon, mint korábban, 3,8 százalékot 2017-re és 3,4 százalékot 2018-ra.   

A magyar állampapírok hozamáról, értékesítéséről az államadósság finanszírozási szerkezetének 
változásáról rendszeres információk jelennek meg a kiadásban. 2017-ben a valaha elért 
legalacsonyabb, mínusz 0,02 százalékos hozammal értékesített 12 hónapos diszkont kincstárjegyet 
(dkj), és ugyancsak negatív hozammal 3 hónapos dkj-t szeptemberben az Államadósság Kezelő 
Központ (ÁKK). Azóta a hozamok ugyan emelkedtek, de így is éppen a pozitív tartományban 
maradnak. 

A GVH döntéseiről több mint 50 anyag született, a megbírságolt cégeknek a reagálás lehetőségét 
minden esetben felajánlotta az MTI. 

A Nébih anyagai mindig nagy átvételre számíthatnak. Tavaly az év egészében 203 hír született a 
hivatal vizsgálatairól, döntéseiről, határozatairól vagy éppen figyelmeztetéseiről, ezek többsége 
egyes áruk fertőzöttségét, szennyezettségét, silány voltát ismertette. Külön figyelmet érdemelt a 
fipronillal szennyezett tojások miatti ellenőrzés és azok eredményeinek bemutatása. 

 Kitekintés a következő évre 
Az év vége rendszeres anyagai között szerepelt az ünnepekkel összefüggő speciális témák 
feldolgozása, például a hal- vagy az édességfogyasztás, a szállodai foglalások bemutatása az év 
végén vagy a karácsonyfaszezon aktualitásai. Az év végén számos anyag született a fontosabb 
2018-as adózási, illetve egyéb szabályozásai változásokról. Ezekben az anyagokban ismertette 
például a szerkesztőség, hogy 2018-ban 44 százalékról 40,71 százalékra csökken a béren kívüli 
juttatások, köztük a pénztári megoldásokhoz nyújtott munkáltatói támogatások adója,  január 1-
től a munkabérekre rakodó adóteher, a szociális hozzájárulási adó 22 százalékról, 19,5 százalékra 
csökken, ami újabb 200 milliárd forintot hagy a munkaadóknál, 5 százalékra csökken az internet, 
a sertés vágóhídi melléktermékek és a sertésbelsőségek, valamint a fogyasztási célú hal adókulcsa. 
Csökken a kisvállalati adó 14-ről 13 százalékra, és nő a minimálbér, a tavalyi 127 500 forintról 138 
ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 161 ezerről 180 500 forintra. 
 
MTI-ECO 
Az Econews szerkesztőség a korábban megszokott ütemben ad hírt angol nyelven a főbb 
magyarországi gazdasági eseményekről, illetve a magyar gazdaságra ható külső történésekről. A 
rovat év végéig havi átlagban 700-800 hírt dolgozott fel és havonta több mint 1000 táblázatot 
publikál. 
 

 

Kulturális Szerkesztőség 

A Kulturális Szerkesztőség 2017-ben több mint 13 ezer hírben számolt be a kulturális és a 
tudományos élet magyarországi és külföldi történéseiről, a hírkiadásban emellett szerepeltek a 
gasztronómiával, az állatvilággal, a természet- és környezetvédelemmel, az életmóddal kapcsolatos 
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hazai és külföldi beszámolók, valamint színes hírek is. A szerkesztőség továbbra is egyik fő 
feladatának tekintette, hogy a magyarországi események mellett a tudósítói hálózat tagjainak 
bevonásával beszámoljon a diaszpórában és szórványban élő magyarságot érintő kulturális 
rendezvényekről, ünnepségekről, fejlesztésekről, közösségépítő kezdeményezésekről, tudományos 
eredményekről, beruházásokról és érdekességekről, valamint a nagyvilágban zajló magyar 
vonatkozású történésekről.  

A szerkesztőség kiemelten foglalkozott azokkal a jelentős külföldi rendezvényekkel, amelyek 
hangsúlyos magyar részvétellel zajlottak vagy kiemelkedő magyar sikereket hoztak. Ilyen volt a 
Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale, amelynek fődíját Enyedi Ildikó: Testről és lélekről 
című filmje nyerte el, valamint az Oscar-gála, amelyen Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje 
érdemelte ki a legjobb alkotásnak járó szobrot. Enyedi Ildikó alkotása az Európai Filmdíjért is 
versenyben volt négy kategóriában, ezek közül végül a legjobb női főszereplőnek járó elismerést 
kapta meg Borbély Alexandra. 

Kiemelkedő eseménye volt a kulturális életnek a miniszterelnök júliusi bejelentése, amely arról 
szólt, hogy Magyarországnak sikerült visszaszereznie a Seuso-kincsek páratlan fontosságú, 
felbecsülhetetlen leletegyüttesének második hét darabját. A szerkesztőség utána beszámolt a teljes 
kincsleletet Budapesten és vidéken bemutató kiállításokról. 

A szerkesztőség figyelemmel kísérte az Országgyűlés szakbizottságának üléseit és beszámolt a 
kulturális és tudományos életet érintő témákról. Emellett a hazai és külhoni települési 
önkormányzatok kulturális tárgyú döntéseiről is rendszeresen beszámoltak a tudósítók. Részletes 
feldolgozásban olvashattak a felhasználók a jövő évi költségvetés tervezetének kulturális 
kiadásairól és a szerkesztőség folyamatosan figyelemmel kíséri a büdzsé irányszámainak esetleges 
változásait. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nyilatkozott arról, hogy mintegy 40 milliárd 
forint többletforrás juthat a kulturális területnek a májusban benyújtott 2018-as költségvetés 
tervezete szerint, így folytatódnak a már megkezdett kulturális beruházások, de újakat is terveznek 
indítani. Szintén az államtitkár jelentette be a Csoóri Sándor Program indulását, amelynek 
keretében 2,5 milliárd forintot osztanak szét mintegy 1400 szervezet között. A kezdeményezés 
célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek 
és népdalkörök szakmai munkájának segítése. 

A közmédia jelentős műsorfolyamaival, közösségteremtő kampányaival a hagyományoknak 
megfelelően részletesen foglalkozott a Kulturális Szerkesztőség. Tavasszal hétről hétre követte a 
Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató műsor eseményeit, egészen a június elején tartott 
döntőig. Részletesen beszámolt a költészet napja alkalmából rendezett Versmaratonról, a Nagy-Szín-
Pad című májusi tehetségmutatóról. A közmédia dalválasztó show-ja, a Dal 2017 januári és 
februári fordulóiról is folyamatosan beszámolt a szerkesztőség, majd a Kijevben májusban zajlott 
Eurovíziós Dalfesztiválról is számos anyag született; az esemény döntőjében a Magyarországot 
képviselő Pápai Joci a nyolcadik helyen végzett, az énekes a döntő után interjút is adott a 
szerkesztőségnek. Közreadta a szerkesztőség a Petőfi Zenei Díjakkal kitüntetettek névsorát, az év 
végi döntőig folyamatosan figyelemmel kísérte a Fölszállott a páva ezúttal felnőttek számára A 
hagyomány összeköt! mottóval megrendezett évadát, a Szent Mihály-napi különleges műsorfolyamot, 
a Torockón hagyományosan megrendezett Duna-nap kulturális és családi programjait, a nemzetiségi 
kultúrák napját, valamint a Jónak lenni jó! című karácsony előtti adománygyűjtő kampányt a hozzá 
kapcsolódó műsorfolyammal, amely idén a Máltai Szeretetszolgálatot segítette.  

Kiemelten kezelte a szerkesztőség a magyar kultúra külföldi bemutatását célzó rendezvényeket, 
így például a varsói tudósító aktív részvételével részletesen beszámolt a lengyelországi magyar 
évad eseményeiről, a Szentpéterváron megrendezett kulturális fórumról, a visegrádi négyek 
elnökségi feladataihoz kapcsolódó kulturális rendezvényekről, a Pécsett rendezett kétnapos 
magyarok második kulturális világtalálkozójáról. Emellett beszámolt a szerkesztőség a jelentős 
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külföldi könyvvásárokon – így a lipcsein, a frankfurtin, a göteborgin, a bolognain – történt 
magyar részvételről, valamint a Balassi Intézethez tartozó külföldi magyar kulturális központok, 
intézetek fontosabb programjairól is. Januárban folyamatosan témát adtak a szerkesztőségnek a 
magyar kultúra napja (január 22.) rendezvényei. Több tucat hírben vezette fel a szerkesztőség a 
magyarországi és a határon túli programokat, kiemelten kezelve a Balassi Intézet intézményeiben 
szervezett programokat.  

Rendszeresen hírt adott a szerkesztőség arról, hogy mely városok jelentették be pályázási 
szándékukat a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre. A december 20-ai határidőig végül hét 
város, Győr, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, Gödöllő, Eger és Debrecen küldte be 
pályázatát, közülük választják majd ki 2018-ban a nyertest. 

Foglalkozott a szerkesztőség a Kultúrházak éjjel-nappal című országos programsorozattal. 
Kiemelten kezelte a szerkesztőség novemberben a magyar nyelv napja rendezvényeit, számos 
felvezető anyag született a honi és határon túli közösségépítő, hagyományőrző és tudományos, 
nyelvészeti programokról, több anyanyelvi témájú kiadványt is bemutatott a hírügynökség. 
Tudósított a szerkesztőség az Anyanyelvápolók Szövetsége díjátadó ünnepségéről, az 
Országházban és a Balassi Intézetben szervezett szavalóversenyről, valamint közölte a Nemzeti 
Színházban rendezett Nemzeti VERSeny döntőjének eredményét. 

Sok témát adott a szerkesztőségnek a 2017-es év két kiemelkedő eseménysorozata, az Arany 
János születésének 200. évfordulója alkalmából szervezett emlékév és a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából rendezett programsorozat kulturális, tudományos része. Az Arany-
emlékév alkalmából számos programot, kiállítást szerveztek nemcsak Magyarországon, hanem a 
határokon túl is. A tudósítói hálózat bevonásával a szerkesztőség minden fontos eseményről 
beszámolt, az emlékév márciusi hivatalos kezdete óta több mint 150 híranyag született ebben a 
témában. Fontos esemény volt májusban a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany Jánost középpontjába 
állító Önarckép című kiállítása, amelyet Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitott 
meg. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem versenyt hirdetett Arany János munkáinak 
felhasználásával készülő új zeneművek alkotói számára, Gyula városa a nagyszalontai 
önkormányzattal közösen szervezett közös programokat, a Magyar Írószövetség pedig vers- és 
novellapályázatot írt ki.  

A hírek nemcsak a nagyszabású irodalmi programokra és a kiállításokra tértek ki, hanem 
beszámolt például a szerkesztőség az emlékév alkalmából meghirdetett zeneszerzőversenyről, 
arról, hogy megújul a nagyszalontai Csonkatorony, és arról is hogy, A walesi bárdok című 
költemény apropóján Cardiffban fényfestéssel tisztelegtek Arany János emléke előtt.  

A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett kulturális programokat figyelemmel kísérve a 
szerkesztőség beszámolt a megújult Bibliamúzeum átadásáról. A Reformáció Emlékbizottság 
kisfilmpályázatot és kortárs irodalmi pályázatot hirdetett. A Magyar Nemzeti Múzeumban év 
végén zárult Ige-idők című tárlatról is beszámolt a szerkesztőség, akárcsak a Menő reformáció 
címmel, egy átalakított autóbuszon országjáró útra indult tárlatról.  

A szerkesztőség folyamatosan figyelemmel kísérte a jelentős kulturális beruházásokat, így a Liget 
Budapest projekt fejleményeit, a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztését, a Magyar Állami 
Operaház felújítását, az Eiffel Bázis kialakítását, az Iparművészeti Múzeum bővítését, a Néprajzi 
Múzeum költözését. Emellett beszámolt a vidéki beruházásokról, így a debreceni Csokonai 
Nemzeti Színház, a szolnoki Szigligeti Színház és a kaposvári teátrum felújításáról is.   

Rendszeresen közölte a szerkesztőség a Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatos híreket: 
beszámolt a Pesti Vigadóban rendezett kiállításokról, a tagozatok által szervezett irodalmi 
képzőművészeti, építészeti, zenei, népművészeti és fotós eseményekről, konferenciákról, valamint 
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a 100 magyar dokumentumfilmet bemutató sorozatról. Kiemelten kezelte a szerkesztőség a 
Nemzet Művésze címek átadását. Teret szentelt a szerkesztőség a novemberben megnyílt  
Makovecz Központ és Archívumnak, amely a központot működtető MMA elnöke szerint 
lehetőséget nyújt Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész életművének megőrzésére, 
értő bemutatására. Beszámolt a szerkesztőség arról is, hogy a Városligeti fasorba, az egykori BM 
kórház épületeibe költözhet az MMA által fenntartott Magyar Építészeti Múzeum, amely a 
kormány határozata értelmében Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs 
Központtá (MÉM-MDK) bővül. Fontos hír volt, hogy együttműködési keretmegállapodást kötött 
a nemzeti filmvagyon és a mozgóképkultúra értékeinek hosszú távú megőrzése, restaurálása és 
terjesztése érdekében a Magyar Nemzeti Filmalap és a Magyar Művészeti Akadémia. Emellett 
részletesen beszámolt a szerkesztőség az MMA októberi tisztújító közgyűléséről, amelyen a két 
ciklus után leköszönt Fekete György helyére Vashegyi György karmestert választották elnökké. A 
november elején hivatalba lépett elnök interjúban vázolta terveit.  
 
A magyar tudomány híreiről, eredményeiről is folyamatosan hírt adott a szerkesztőség. A Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak nemzetközi szaklapokban megjelent publikációiról, 
jelentős kutatási eredményeiről, nemzetközi kutatócsoportokkal történő együttműködéseiről 
számos beszámoló született és több interjú is készült. Az egyik legjelentősebb magyar részvételű 
felfedezés 2017-ben a neutroncsillagok összeolvadása volt, amely a magyar tudósok által 
kidolgozott galaxistérkép segítségével született meg. A magyar vonatkozású tudományos hírek 
között fontos volt, hogy a daganatos agyi áttétek genetikájának jobb megértésén, genomikai 
elemzésén és egy ezt szolgáló szövetarchívum kialakításán dolgozik a Nemzeti Agykutatási 
Program keretében működő agymetasztázis kutatócsoport. Decemberben jelentették be, hogy 
2018-ban újabb magyar műhold állhat Föld körüli pályára. Beszámolt a szerkesztőség arról is, 
hogy mintegy 3,5 milliárd forintból újul meg az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete. 
Foglalkozott a szerkesztőség az MTA májusi tisztújító közgyűlésével is, amelyen ismét Lovász 
Lászlót választották a testület elnökévé. 

Rendszeresen szerepeltek a kiadásban a nagyobb fővárosi és vidéki múzeumok – például a 
Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, az Iparművészeti 
Múzeum, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Természettudományi Múzeum, a 
Magyar Mezdőgazdasági Múzeum, a Várkert Bazár, a szegedi Reök-palota és Móra Ferenc 
Múzeum, a hódmezővásárhelyi Emlékpont, a debreceni Déri Múzeum és MODEM, a pécsi 
Zsolnay Negyed kiállítóhelyei és a Janus Pannonius Múzeum, valamint a szentendrei múzeumok 
– kiállításai. Természetesen a kisebb múzeumok, galériák érdekes kiállításairól is készültek 
figyelemfelkeltő anyagok, emellett a határon túli magyar kiállítóhelyek és a világ nagy 
múzeumainak tárlatai is helyet kaptak a kiadásban. A rendkívül népszerű, hatalmas tömegeket 
vonzó Múzeumok éjszakája budapesti, vidéki, sőt határon túli rendezvényeit a hagyományoknak 
megfelelően sok érdekes anyagban harangozta be a szerkesztőség. Ugyanígy történt a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat esetében is.  

Beszámolt a szerkesztőség arról, hogy az Antal-Lusztig-gyűjteményből nyílt kiállítás a Római 
Magyar Akadémián, és arról is, hogy a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban megnyílt a 
35. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amelyen több mint 360 fénykép mutatta be a magyar fotográfusok 
egyedi látásmódját. A magyar képzőművészet második világháború utáni nemzedékének egyik 
legfontosabb alkotója, Kondor Béla munkáiból rendeztek tárlatot a Várkert Bazár 
Testőrpalotájában. Beszámolt a szerkesztőség arról is, hogy Várnai Gyula képzőművész és 
Petrányi Zsolt kurátor Peace on Earth! (Békét a világnak!) című projektje volt látható az 57. 
Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában, a seregszemle központi kiállításába 
pedig Hajas Tibor és Csörgő Attila munkái kaptak meghívást. A szerkesztőség rendszeresen 
beszámolt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által életre hívott Kárpát-haza Galéria határon túli 
magyar képzőművészek alkotásait bemutató tárlatairól. 
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A színházi területen a szerkesztőség rendre hírt adott a jelentősebb fővárosi, vidéki és határon túli 
bemutatókról, beszámolt az évadzárókról és az évadnyitó társulati ülésekről, 
fesztiválszereplésekről is. Több jelentős fesztivált rendeztek: nagy sikerrel zajlott a Nemzeti 
Színházban a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM), amelyről nyilatkozott 
Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház vezetője. Hagyományosan a Thália Színház adott 
otthont a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjének, amelyet részletesen figyelemmel kísért a 
szerkesztőség.  

A Pécsi Országos Színházi találkozó (POSZT) előtt és alatt is több hírben foglalkozott a 
rendezvénnyel, amelynek díjazottjairól is beszámolt. Kisvárdán 30. alkalommal tartották meg a 
magyar színházak fesztiválját, Vácott pedig a VéNégy színházi fesztivált a nyár elején. Mindkét 
rendezvényre több hírben is felhívta a figyelmet a szerkesztőség. Több anyagban is felvezette a 
szerkesztőség a színházi és a bábszínházi világnapot, dokumentumban közölte Isabelle Huppert 
színésznőnek a színházi világnapra írt üzenetét. Hírt adott a szerkesztőség arról is, hogy a 
szabadtéri színházak több mint 350 programmal várták a látogatókat a nyári szezonban. 

A Budapesti Tavaszi Fesztivált, a Budapesti Nyári Fesztivált és CAFe Budapest őszi fesztivált is 
műfajonkénti bontásban vezette fel a szerkesztőség, több tucatnyi hír hívta fel az igényes 
programsorra a felhasználók figyelmét. Több neves külföldi művésszel is készített exkluzív 
interjút a szerkesztőség, a jelentősebb színpadi produkciókról, koncertekről, kiállításokról külön 
felvezetők születtek. Több anyag is foglalkozott a CAFe Budapest keretein belül másodszor 
megrendezett Budapest Ritmo világzenei fesztivállal és a Margó irodalmi fesztivállal. Készült 
anyag például a Cseh Tamás Fesztiválról, a kecskeméti Animációs Filmfesztiválról, a tállyai 
Kerekdomb Fesztiválról, a balatonfüredi nemzetközi gitárfesztiválról, a csíkszeredai régizenei 
fesztiválról, a pécsi Zsolnay Fényfesztiválról, a Budavári Palotajátékokról, a Magyar Színházak 29. 
Kisvárdai Fesztiváljáról, a miskolci Bartók Plusz Operafesztiválról, a Magyar Táncfesztiválról. 

A komolyzenei területen is számos rangos nemzetközi versenyt, fesztivált rendeztek, ezekről is 
rendre hírt adott a kulturális szerkesztőség. Részletesen beszámolt a Marton Éva Nemzetközi 
Énekversenyről, folyamatosan figyelemmel kísérte az először megrendezett Bartók Világverseny 
és Fesztivál eseményeit, számos anyagban adott hírt a Cziffra Fesztiválról, a Solti Nemzetközi 
Karmesterversenyről és a szegedi Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyről. Külön figyelmet 
szentelt a szerkesztőség a legismertebb zenekarok – Nemzeti Filharmonikusok, Budapesti 
Fesztiválzenekar, Pannon Filharmonikus, Óbudai Danubia Zenekar, MR Szimfonikusok – 
koncertjeinek, nemzetközi szerepléseinek.  

A Magyarországon zajlott komolyzenei események mellett a szerkesztőség folyamatosan 
beszámolt a világ nagy opera- és koncertszínpadainak bemutatóiról, a műfaj neves képviselőinek 
fellépéseiről és természetesen a magyar vonatkozású külföldi rendezvényekről. Közzétette a 
szerkesztőség, hogy négy magyar előadóművész – Várdai István, Várjon Dénes, Baráti Kristóf és 
Schiff András – a világ legkeresettebb muzsikusai között volt 2016-ban a Bachtrack brit 
komolyzenei adatbázis szerint, amelyből az is kiderül, hogy 2016-ban a Magyar Állami Operaház 
volt a világ "legdolgosabb" operaháza, 305 előadásával még a szentpétervári Mariinszkij Színházat 
is megelőzte. Exkluzív interjút adott a szerkesztőségnek Hamar Zsolt karmester, akit a Nemzeti 
Filharmonikusok zeneigazgatójává neveztek ki. Emellett rendszeresen beszámolt a szerkesztőség 
a világ jelentősebb operaházainak bemutatóiról, a neves magyar operaénekesek külföldi 
fellépéseiről. Interjút közölt a szerkesztőség Ókovács Szilveszterrel, aki februártól újabb öt évig 
irányíthatja a Magyar Állami Operaházat. A fontos zenei hírek között szerepeltek a miskolci 
operafesztivált felvezető beszámolók és a Budapesti Operettszínház új játszóhelyét, a Kálmán 
Imre Teátrumot bemutató anyagok. Hírt adott a szerkesztőség arról, hogy a pécsi Kodály 
Központ mellett Finnország is kapott egy-egy Bogányi-zongorát. 
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A nyár hagyományosan a könnyűzenei fesztiválok időszaka, ezek közül a nemzetközileg és 
turisztikailag jelentősekkel – a soproni VOLT fesztivállal, a zamárdi Balaton Sounddal, a 
különböző balatoni helyszíneken, egész nyáron zajló Nagyon Balatonnal, a budapesti Sziget 
fesztivállal, az utóbbi időben egyre népszerűbb Strand Fesztivállal is foglalkozott a szerkesztőség. 
A magyarországi fesztiválok mellett teret szentelt a határon túli magyarlakta területeken 
megrendezett jelentősebb könnyűzenei rendezvényeknek. Folyamatosan figyelemmel kísérte a 
szerkesztőség az azóta már nevet váltott Cseh Tamás Program pályázatait és azok eredményeit, 
beszámolt a jelentősebb magyarországi koncertekről, és folyamatosan foglalkozott a Hangszert a 
kézbe országos rendezvénysorozattal. Több művésszel is készült exkluzív interjú és zenei témájú 
köteteket is bemutatott a szerkesztőség. 

A jelentős irodalmi rendezvényekkel több tucat anyagban foglalkozott a szerkesztőség, így a 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal is, megszólaltatta a rendezvény díszvendégét, Orhan 
Pamuk török írót is. Sok anyagban harangozta be a szerkesztőség az Ünnepi Könyvhét és 
Gyermekkönyvnapok budapesti, vidéki és határon túli programjait. Több anyag szólt a Tokaji 
Írótáborról és a balatonfüredi Quasimodo Költőverseny hírei sem hiányoztak a kiadásból. 
Kiemelten foglalkozott a szerkesztőség a határon túli magyar kiadók tevékenységével, számos 
kötetet mutatott be és beszámolt a legnagyobb erdélyi könyves seregszemléről, a marosvásárhelyi 
könyvünnepről is. Beszámoló készült arról, hogy halálának 10. évfordulója alkalmából januárban 
szobrot avattak Budaörsön Nagy Gáspár költő emlékére. Hírt adott a szerkesztőség arról, hogy a 
költészet napján meghirdették a Gyurkovics Tibor országos vers-, prózamondó és verséneklő 
versenyt, amelynek célja a Kossuth-díjas költő, író irodalmi munkásságának, szellemi örökségének 
népszerűsítése. Beszámolt a szerkesztőség a Kertész Imre Intézet első kezdeményezéseiről is: így 
arról, hogy kiadatlan Kertész Imre-művek megjelentetését is tervezik, valamint arról, hogy 
tudományos ülést rendeztek az irodalmi Nobel-díjas magyar író életművéről Budapesten. 

A filmes sikerek hónapja február volt: Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása 42 év szünet 
után elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, 
a Berlinalén. 18 év után új nagyjátékfilmmel visszatért rendező munkája a filmkritikusok 
nemzetközi szövetségének (FIPRESCI) díját, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost 
című lap olvasói zsűrijének díját is elnyerte. A rendező exkluzív interjút adott a szerkesztőségnek 
és nyilatkozott a film gyártását támogató Magyar Nemzeti Filmalap vezetője, Havas Ágnes is. A 
Saul fia 2016-os sikere után 2017-ben is kapott magyar alkotás Oscar-díjat: Deák Kristóf rendező 
és Udvardy Anna producer nyerte el a Mindenki című alkotásért a legjobb rövidfilmnek járó 
elismerést. Ez az első magyar kisjátékfilm, amely megkapta az amerikai filmakadémia díját, Deák 
Kristóf a helyszínről adott exkluzív interjút a szerkesztőségnek. 

Február végén rendezték meg a Magyar Filmhetet, amely Enyedi Ildikó díjnyertes filmjével nyílt 
meg. Novák Emil, a filmhetet szervező Magyar Filmakadémia elnöke nyilatkozott a 
szerkesztőségnek; beszámolt arról is, hogy idén már 23 kategóriában osztották ki a mustra végén 
a Magyar Filmdíjakat, és ezúttal a főváros mellett tíz vidéki városban is szerveztek vetítéseket a 
filmhét alatt.  

Természetesen emellett a többi magyar filmes siker is hangsúlyosan megjelent a kulturális 
kiadásban, több híradás is volt Török Ferenc 1945 című filmjének nemzetközi sikereiről. A 
szerkesztőség rendre hírt adott a filmalap döntőbizottságának üléseiről, amelyeken eldőlt, mely 
alkotások kapnak gyártási támogatást. Emellett a különböző tematikus filmfesztiválok – Titanic, 
Anilogue, Verzió – hírei is megjelentek a kiadásban. 

Az örökségvédelem területén végrehajtott beruházásokról, felújítási programokról rendszeresen 
hírt adott a szerkesztőség. Folyamatosan foglalkozott a Nemzeti Kastély és a Nemzeti 
Várprogram fejleményeivel. Beszámolt a szerkesztőség a díjazottat is megszólaltatva arról, hogy 
Kallós Zoltán erdélyi néprajzkutató lett az Europa Nostra-díj közönségdíjasa. Fontos esemény 
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volt júniusban, hogy az erdélyi Válaszúton a Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét bemutató 
kibővített múzeum megnyitásával ünnepelték a múzeumot is működtető Kallós Zoltán 
Alapítvány fennállásának a 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból portré is készült Kallós 
Zoltánról.  

Emellett figyelemmel kísérte a Rómer Flóris Terv keretében végrehajtott határon túli műemlék-
felújításokat: teljes pompájában látható ismét a sepsikilyéni középkori unitárius templom Szent-
László legendát ábrázoló freskója, miután a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László 
Alapítvány irányításával befejeződtek a restaurálási munkálatok; az erdélyi Küküllőváron hálaadó 
istentisztelet keretében felavatták a magyar állam támogatásával felújított, Árpád-kori falrészeket 
is őrző középkori református templomot. 

Hírt adott a szerkesztőség arról is, hogy az oldalkápolnák helyreállításával megkezdődött a 
székesfehérvári Szent István király-székesegyház belső restaurálása, valamint arról, hogy Baján 
felépült az egyetlen működő dunai hajómalom. Több mint 900 millió forintos forrásból 
restaurálják a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületében található Lotz-
falképeket és az épületet. Jövőre összesen 1,5 milliárd forintos pályázati keret áll rendelkezésére 
azoknak a magánszemélyeknek vagy közösségeknek, akik a saját tulajdonukban lévő népi 
építészeti műemlékeket szeretnék felújítani.  

Nagy hangsúlyt fektetett a szerkesztőség a hazai, határon túli és egyéb jelentős külföldi díjakra is. 
A hagyományoknak megfelelően beszámolt március 15-én a Kossuth- és Széchenyi-díjak 
átadásáról. Idén is sikerült valamennyi díjazottal interjút készíteni, ezeket, valamint a díjazottakat 
bemutató portrékat az elismerések átadása után tette közzé a szerkesztőség. A Nemzet Művésze 
címek átadásáról is tudósított a szerkesztőség, emellett a Junior Prima díjak és a Prima Primissima 
díjak átadásáról is hírt adott. A fontosabb külföldi elismerésekről, a tudományos kategóriákban 
kiosztott és az irodalmi Nobel-díjak nyerteseiről, a Goncourt-, a Costa-, a Man Booker, valamint 
az Asztúria hercegnője díjakról is készültek híradások. Beszámolt arról is, hogy a Francia 
Köztársaság Becsületrendjének lovagi fokozatával tüntették ki Csaba Pétert, a MÁV Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezetőjét. 

Kiemelten kezelte a szerkesztőség a magyar cirkuszművészet megújítását célzó törekvéseket, több 
alkalommal adott nyilatkozatot ennek kapcsán Fekete Péter miniszteri biztos. Hírt adott a 
szerkesztőség a Cirkuszok éjszakája rendezvényeiről, a Fővárosi Nagycirkusz programjairól, a 
magyar artistaművészek nemzetközi sikereiről. Több anyagban is felvezette a szerkesztőség a 
2018. január elején megrendezett XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál programjait.  
 
Sajnálatosan a hazai művészvilág, kulturális élet több kiemelkedő alakja halálozott el 2016-ban: 
mások mellett Jókai Anna írót, Makk Károly filmrendezőt, Schubert Éva és Berek Katalin 
színművészeket; Vasadi Péter költőt, Albert Gábor költőt, valamint Bohus Zoltán 
szobrászművészt, a nemzet művészét búcsúztatta el a szerkesztőség. Jókai Anna Kossuth-
nagydíjas író halálának híre kapcsán a szerkesztőség több méltatást is közölt, megszólalt mások 
mellett Erdő Péter bíboros, Mezey Katalin író, Jankovics Marcell filmrendező és Szentmártoni 
János, az Írószövetség elnöke. A temetésről is több anyagban tudósított, részletesen ismertette a 
búcsúzók – mások mellett Balog Zoltán, Tarlós István, Mezey Katalin, Fekete György – 
beszédeit.  Makk Károly esetében is több méltatás született a színészvilág tagjaitól. A 
szerkesztőség tudósított arról is, hogy végső nyughelyére került Budapesten az Egyesült 
Államokban elhunyt Oláh György Nobel-díjas kémikus, akinek temetésén beszédet mondott a 
miniszterelnök és az MTA elnöke is. 

A jótékonysági kezdeményezésekről, rendezvényekről számos hírben számolt be a szerkesztőség. 
A hírek jelentős részét adták az adventi időszakban tartott karácsonyi adománygyűjtő kampányok. 
A nagyobb segélyszervezetek, szeretetszolgálatok – Katolikus Karitász, Ökumenikus 
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Segélyszervezet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – 
különböző hátrányos helyzetű csoportokat célzó kezdeményezéseiről folyamatosan hírt adott a 
szerkesztőség. Szerepeltek a kiadásban a jelentősebb nemzetközi jótékonysági akciók is. 
Beszámolt a szerkesztőség arról, hogy alapítványt hozott létre Vásáry Tamás zongoraművész, a 
nemzet művésze hátrányos helyzetű gyerekek támogatására. 

Rendszeresen foglalkozott a szerkesztőség az állatvilág híreivel, beszámolt a hazai állatkertek 
fejlesztéseiről, a fajvédelmi programokban való részvételükről. Rendszeresen beszámolt a Magyar 
Madártani Egyesület, a Természetvédelmi Világalap (WWF), a különböző hazai és nemzetközi 
állat- és természetvédő egyesületek munkájáról, hírt adott állatmenhelyek örökbefogadói 
napjairól, madárgyűrűzésekről, élőhely-megfigyelési és kutatási programokról. Ugyancsak 
szerepeltek a kiadásban a világ nagy állatkertjeivel, nemzeti parkjaival, a veszélyeztetett állatokkal, 
területekkel kapcsolatos hírek. Folyamatosan figyelemmel kísérte az Év állata a pele elnevezésű 
programsorozat állomásait. Beszámolt az Erdők hetéről, a geoparkok, nemzeti parkok és 
programjaik is rendszeres szereplői voltak a kulturális hírkiadásnak. Ismertette a szerkesztőség, 
hogy uniós forrásból több mint 5,7 milliárd forintot fordít fejlesztésekre a következő években a 
Nyíregyházi Állatpark.   

Több hírben is beszámolt a szerkesztőség a Bocuse d’Or szakácsverseny január végén Lyonban 
tartott döntőjéről, amelyen a Széll Tamás vezette magyar csapat ételeiben a tokaji bor is szerepet 
kapott és amely az előkelő negyedik helyen végzett. Emellett a fővárosi, vidéki és határon túli 
gasztronómiai fesztiválokra is számos beharangozó anyag hívta fel a felhasználók figyelmét. 

Mindezeken túl odafigyelt a szerkesztőség a nemzetközi sztárvilág híreire, beszámolt számos 
életmóddal és gasztronómiával kapcsolatos rendezvényről, fesztiválról, folyamatosan figyelemmel 
kísérte az Egyesült Államokban kirobbant zaklatási ügyeket, több anyagban is hírt adott arról, 
hogy Harry herceg eljegyezte és jövőre feleségül veszi amerikai barátnőjét, Meghan Markle-t. 
 
Figyelemmel kísérte a szerkesztőség a Magyar Everest Expedíció tevékenységét: előbb Suhajda 
Szilárd adta fel, majd Klein Dávid is visszafordult, így nem sikerült oxigénpalack nélkül 
meghódítaniuk a világ legmagasabb hegycsúcsát. 

 

Sportszerkesztőség  

A Sportszerkesztőség számára 2017-ben elsősorban a nagy hazai nemzetközi versenyek 
tudósítása, közülük is a vizes világbajnokság követése jelentette a legfontosabb feladatot a külföldi 
magyar érdekeltségű világversenyek mellett. A szerkesztőség 18 099 hírt adott ki 2017-ben, ami – 
mivel a legkisebb létszámú szerkesztőségről van szó – a legtöbb egy újságíróra eső hírszámot 
jelenti. 

A július 13-i beharangozóktól a 31-i záróünnepségig 546 hírt adott ki a Sportszerkesztőség a 
Budapesten és Balatonfüreden rendezett úszó, műúszó, műugró, hosszútávúszó és vízilabda 
világbajnokságról, amely Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye volt. A vizes 
világbajnokságról az összhírszám az előkészületeket, a felkészülést, a létesítmények építkezését és 
felújítását, valamint a masters világbajnokságot is magába foglalva meghaladta a 600-at.     

Az MTI Sportszerkesztősége négy akkreditációt (Ambrus Gábor, Göbölyös Gábor, Jancsó 
Kornél, Lengyel Péter) kapott a világbajnokságra, így próbálta lefedni az öt helyszínt 
(Balatonfüred, Városliget, Duna Aréna, Margitsziget, Batthyány tér), az egyidejű eseményeket, 
miközben a magyar érdekeltségű vízilabda-meccsek és úszószámok általában két tudósítót 
követeltek. 
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Az MTI elsőként számolt be róla, hogy Budapest megkapja a 2024-es rövidpályás úszó 
világbajnokság rendezését, hogy hét magyar szakember került be a nemzetközi szövetség (FINA) 
bizottságaiba, valamint a hosszútávúszók pénzdíjairól is elsőként írt. Szintén exkluzív anyag volt 
az egyik leghíresebb amerikai szakírónak – aki Michael Phelps könyvének társszerzője – a vb-
rendezést méltató cikke. 

Az MTI minden magyar versenyszám után megszólaltatta a versenyzőket, azaz a 29 tagú 
úszócsapat összes tagját. Gyakorlatilag olimpiai tempóban és az olimpiai kiadási gyakorlatot 
folytatva gyors- és rövidhírek, hátterek, összefoglalók sorozatával tudósított a Sportszerkesztőség 
a vb-ről. 

A világbajnokság önmagában is nagy terhelést és jelentős szervezést jelentett, de emellett ebben a 
két hétben rendeztek labdarúgó NBI-es fordulókat, labdarúgó Európa Liga- és Bajnokok Ligája-
selejtezőket magyar csapatokkal, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) Győrben, öttusa 
Európa-bajnokságot és vívó világbajnokságot, így a vizes vb utolsó két napján a sportkiadás tette 
ki az MTI összhírkiadásának csaknem felét. Kijelenthető, hogy a magyar sajtóban nem volt olyan, 
a vizes világbajnoksággal kapcsolatot fontos hír, ami nem az MTI-től származott, vagy az MTI 
kiadásában ne lenne megtalálható. 

Az említett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Magyarország első olimpiai 
sportversenye volt, ennek megfelelően kiemelt eseményként kezelte az MTI. Az EYOF-ról közel 
120 hírben számolt be, a szervezőkkel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően az MTI 
tudósítója jelent volt Rómában is, amikor a Borkai Zsolt vezette győri küldöttség átvette a lángot 
az Európai Olimpiai Bizottságtól. 

A 2017-es esztendő kiugró volt a hazai nemzetközi versenyek szempontjából: idén összesen 81 
kiemelt sporteseményt rendeztek Magyarországon. A vizes világbajnokság, az EYOF és a Forma-
1-es Magyar Nagydíj mellett kiemelkedett a sorból az augusztus végén, szeptember elején 
rendezett cselgáncs-világbajnokság. A vb-ről, amelyre ellátogatott Vlagyimir Putyin is, több mint 
70 hír született – ez a szám jóval magasabb is lehetett volna, de a magyar sikerek elmaradtak. 

Szeptember elején az olimpiai programban szereplő vitorlás Finndingi hajóosztály legjobbjai 
találkoztak Balatonföldváron. Május közepén ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság volt a Papp 
László Budapest Sportarénában, szeptemberben pedig szörf Raceboard kontinensviadal 
Balatonfüreden. Az év során asztaliteniszben, vívásban, birkózásban, öttusában, lovassportban és 
tornában rendeztek World Tour-, világkupa- vagy Grand Prix-viadalt Magyarországon. Ismét 
Budapest adott otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének május elején, majd az 
új Duna Aréna volt a helyszíne a férfi vízilabda Bajnokok Ligája hatos fináléjának – mindkét 
esemény magyar sikerrel zárult. Az egyre nagyobb rangot kivívó Gyulai István Memorial Atlétikai 
Magyar Nagydíjat július 4-én rendezték Székesfehérváron. Ezek az események kivétel nélkül 
helyet kaptak a kiadásban, a magyar eredményeket kiemelten kezelte a Sportszerkesztőség.  

Helyszíni tudósítás készült az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság horvátországi mérkőzéseiről, 
ahol a magyar együttes a negyeddöntőig jutott. Ott volt az MTI tudósítója a franciaországi férfi és 
női kézilabda-világbajnokságon és a kölni férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőn, a kijevi 
jégkorong-világbajnokságon, a kajak-kenu Európa- és világbajnokságon, a párizsi birkózó-
világbajnokságon, a magyar labdarúgó-válogatott Portugália és Svájc elleni idegenbeli világbajnoki 
selejtezőjén, a férfi és női kosárlabda Európa-bajnokságon, valamint a női röplabda Európa-
bajnokságon és a súlyemelő-világbajnokságon. 

A szövetségekkel kialakított jó kapcsolat és már a jövő évi téli olimpiai felkészülés jegyében 
utazott tudósító az alpesi sí világkupa ausztriai futamára és a rotterdami rövidpályás 
gyorskorcsolya világbajnokságra szövetségi szervezésben és támogatással. Mindkét esemény nagy 
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hírátvételt eredményezett, mivel a vk-n szenvedett súlyos sérülést Miklós Edit, amiről így az MTI 
első kézből számolt be, a vb-n pedig sporttörténelmi magyar sikerek születtek. 

Az MTI kiadásában természetesen megtalálhatók azok a nagy világversenyek, fontosabb külföldi 
sportesemények is, amelyekre nem utazott tudósító. Így az összes, magyar sikereket hozó Európa- 
vagy világbajnokság, közte az atlétikai fedettpályás Eb és a szabadtéri vb, a rövidpályás úszó 
Európa-bajnokság, Babos Tímea győzelmei, vagy akár Fa Nándor Vendée Globe-útja. A 
kiemelkedő magyar eredmények esetén a Sportszerkesztőség mindig törekedett a sportolók, 
edzők megszólaltatására, sokszor exkluzív interjúk készültek velük.    

A versenyek tudósítása mellett januárban és februárban az MTI végigkísérte a Budapest 2024 
olimpiai pályázat alakulását a visszavonásig. Ezt követően pedig a 2024-es és a 2028-as 
helyszínkiválasztás folyamata is pontosan nyomon követhető a kiadásban.  

A létesítményfejlesztések sorában a vidéki tudósítók hathatós segítségével az MTI folyamatosan 
beszámolt az egész országot érintő stadionrekonstrukciós program állomásairól, többek között a 
PVSK csarnok alapkőletételéről, a répcelaki többfunkciós sportcsarnok átadásáról, a ceglédi 
kosárcsarnok alapkőletételéről, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia új 
sportcsarnokának átadásáról, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia központi épületének 
alapkőletételéről Csíkkarcfalván, a Testnevelési Egyetem rekonstrukciójáról és a Haladás 
Sportkomplexum átadásáról és megnyitásáról. Az állami sportdiplomáciai eredmények első számú 
krónikása szintén az MTI. 

Az MTI Sportszerkesztőségének állandó feladatai közé tartozik – s évek óta zökkenőmentesen 
működik – az olimpiai csapatsportágak, a futball mellett a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a 
vízilabda bajnoki és kupaeredményeinek közlése. Ezek az eredmények teszik ki a hétvégi kiadás 
jelentős részét.   

A Sportszerkesztőség az egészséges életmódot népszerűsítve 2017-ben is beszámolt a nagyobb 
szabadidős tömegrendezvényekről. Nem maradhatott ki a kiadásból a Kihívás Napja, azaz a 
Challenge Day, amelyen több mint 900 ezren sportoltak; a magyar kezdeményezésre létrejött 
Európai Diáksport Napján pedig több mint kétmillióan mozogtak. Az MTI tudósított a Nagy 
Sportágválasztóról, a Vivicittá városvédő futásról, a Balaton-átúszásról, a több tízezer embert 
megmozgató Budapest Félmaratonról és a Budapest Maratonról.  

Az év végi sportkiadásban ezúttal is helyet kapott három hagyományos összeállítás. Az MTI 
Sportszerkesztősége felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik, kik 
sportágukban az év legjobbjai: 2017-ben 56 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére. 
Ez az összeállítás bekerül az M4 Sport – Az Év Sportolója gála műsorfüzetébe is.  

Az év magyar sportsikereinek összegzése mellett az éves versenynaptár összeállítása is 
megtörtént, ez utóbbi havi bontásban és folyamatosan frissülve kerül kiadásra 2018 folyamán.   

 

Külpolitikai Szerkesztőség  

A Külpolitikai Szerkesztőség 2017-ben is arra összpontosította erőfeszítéseit, hogy bemutassa a 
világ legfontosabb eseményeit, kiemelten foglalkozzon a magyarokat közvetlenül és különösen 
érintő, érdeklő ügyekkel. A szerkesztőség részletesen beszámolt a kormányfő és a kormány 
tagjainak külföldi tárgyalásairól, az ellenzéki vezetők határon túli programjairól, a külhoni 
magyarok életének fontos mozzanatairól. 
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A világpolitika fontos fejleményei közül kiemelkedően sok munkát adott az elhúzódó 
migránsválság, Nagy-Britannia európai uniós kiválási tárgyalásainak megkezdése, az Iszlám Állam 
terrorszervezet és általában a terrorizmus elleni harc, valamint az amerikai elnökválasztás. 

A Külpolitikai Szerkesztőség 2017-ben csaknem 25 500 hír- és háttéranyagot, elemzést, 
visszhangot közölt. A szerkesztőség több mint 250 gyorshírt, mintegy 300 összefoglalót, mintegy 
400 háttéranyagot és elemzést készített a világ eseményeiről, és szakértőkkel is interjúkat készített, 
amelyek egy-egy konkrét esemény hátterét, más történésekkel való összefüggéseit, hosszabb távú 
várható hatását mutatták be. 

A nemzeti hírügynökség hírszolgáltatásában kiemelten kezeli a nemzeti és az európai identitás 
erősítését, a közösségek, az összetartozás ápolását, s az eredmények folyamatos bemutatását. Az 
ország jövője szempontjából meghatározó európai politikai és gazdasági integrációt nagy erőket 
mozgósítva dolgozza fel. A közmédia két hírügynökségi anyagokat készítő tudósítóval van jelen 
Brüsszelben, akik nagy munkabírással folyamatosan gyűjtötték és dolgozták fel a magyar 
szempontból érdekes és fontos információkat. 

A magyar diplomácia aktivitását tükrözve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
megbeszélései legalább háromszáz hírben szerepeltek a külkiadásban, részben a külföldi tudósítók 
tollából, de sok esetben a miniszter telefonos nyilatkozatait ismertette a szerkesztőség.  

A szerkesztőség az előző évi gyakorlatot követve 2017-ben is kiemelt figyelmet szentelt a 
menekültek, migránsok a Földközi-tengeren és – ebben az évben már kevésbé – a Balkánon 
keresztül az Európai Unióba történő beáramlásának és a helyzet rendezésére tett 
erőfeszítéseknek. Több mint 1100 hír- és háttéranyagot, lapszemlét, reagálást közölt a 
szerkesztőség Illegális bevándorlás gyűjtőcímmel, bár más címekkel is születtek ehhez a témához 
szorosan kötődő anyagok. Beszámolt egyebek között arról, hogy az uniós határvédelmi 
ügynökség (Frontex) januárban még azt közölte, 2016-ban kétharmadával csökkent a Földközi-
tengeren keresztül az Európai Unióba érkező illegális bevándorlók száma az előző évhez képest; 
az Európai Bizottság mindazonáltal a schengeni övezeten belüli, több uniós tagállam által 
ideiglenesen bevezetett határellenőrzés további három hónapos meghosszabbítását javasolta.  

Februárban az uniós tagállamok állam- és kormányfői máltai nem hivatalos csúcstalálkozójukon 
elfogadott közös nyilatkozatukban elsődleges fontosságú feladatnak nevezték Líbia stabilitásának 
elősegítését. A német kormány ugyanebben a hónapban újabb menekültügyi szigorításokat 
terjesztett a törvényhozás elé, a következőben pedig egyszerűsített kitoloncolási eljárásban 
állapodott meg Tunéziával. A szerkesztőség beszámolt arról is, hogy Németországból mintegy 15 
ezer menedékkérő távozott az első negyedévben, Angela Merkel kancellár pedig 
kulcsfontosságúnak nevezte a schengeni övezet megőrzését és a külső határok védelmét. Az év 
eleje óta május közepéig több mint 45 ezer migráns érkezett a Földközi-tengeren keresztül 
csónakon Olaszországba, ami 44 százalékos növekedés volt az előző év hasonló időszakához 
képest.  

Az Európai Unió Tanácsa az év ötödik hónapjában engedélyezte az ideiglenes belső 
határellenőrzés meghosszabbítását. A német sajtó júniusban arról írt, hogy május végéig 77 148 
ember lépett be Németországba menedékjogi kérelem benyújtásának szándékával, a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint pedig idén június közepéig Olaszországba mintegy 65 
000, Görögországba pedig 8000 menedékkérő lépett be. Az Európai Bizottság közölte, 
kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, mert nem 
hajtják végre a kötelező uniós menekültkvóták felállításáról szóló korábbi döntést. A jogsértési 
eljárás júliusban újabb szakaszba lépett, az Európai Bíróság főtanácsnoka pedig a kvótaperben 
benyújtott magyar és szlovák kereset elutasítását javasolta. Augusztusra jelentősen erősödött a 
migrációs nyomás a Földközi-tenger nyugati részén húzódó útvonalon, egyre több bevándorló 
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próbált Spanyolországon keresztül Európába jutni. A Frontex szeptemberben arról számolt be, 
hogy az év első nyolc hónapjában az Európai Unió (EU) külső határait érintő négy fő migrációs 
útvonalon a regisztrált illegális határátlépések száma kétharmadával csökkent az előző év azonos 
időszakához képest.  

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) 
októberben megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini szabályozás 
reformtervezetét. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ugyanaznap úgy nyilatkozott, hogy 
nincs jövője a menekültek áthelyezésére vonatkozó uniós kvótarendszernek, mert éket ver 
Európa és a visegrádi négyek közé.  

Az Európai Parlament plenáris ülése novemberben jóváhagyta a testület belügyi, állampolgári jogi 
és igazságügyi bizottsága (LIBE) által a dublini szabályozás reformtervezetéről októberben 
elfogadott tárgyalási mandátumot, s így ennek alapján kezdődhetnek majd meg az intézményközi 
egyeztetések, amint a tagállami kormányokat tömörítő tanács is kialakítja az álláspontját. 

A  szerkesztőség 2017-ben kiemelt figyelemmel követte – túlnyomórészt kiváló berlini tudósítója 
révén – a németországi eseményeket, amelyek egyik legfontosabb – Németország határain 
túlmutató jelentőségű – részét a szeptemberi parlamenti választások jelentették. A voksoláson az 
Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetség kapta a legtöbb szavazatot, 
de támogatottsága nagymértékben csökkent, és az addigi  nagykoalíciós társé, a szociáldemokrata 
párté (SPD) történelmi mélypontra süllyedt. A Bundestag harmadik számú ereje az újonc 
Alternatíva Németországnak (AfD) lett. Novemberben kudarcba fulladtak az új kormánykoalíció 
megalakításáról a CDU/CSU, a Zöldek és a liberálisok által folytatott megbeszélések. Ezzel 
Németországban példátlan helyzet állt elő, ami hideg zuhanyként hatott az európai uniós 
partnerországok és a nemzetközi közösség egy részére, hiszen Németország mindig is viszonyítási 
pont volt Európa közepén. A szerkesztőség beszámolt arról is, hogy Németországban februárban 
államfővé választották Frank-Walter Steinmeier szociáldemokrata politikust. Ugyanebben a 
hónapban még úgy tűnt, hogy Martin Schulz volt európai parlamenti elnök visszatérése a német 
belpolitikába országos szinten a CDU/CSU szintjéhez közel stabilizálta a német 
szociáldemokraták támogatottságát, de később mindhárom idei tartományi parlamenti választást 
elvesztették a szociáldemokraták.  

A februári müncheni biztonságpolitikai konferencián Angela Merkel azt hangsúlyozta, ki kell 
tartani a multilaterális együttműködés mellett, Mike Pence amerikai alelnök pedig arról beszélt, az 
Egyesült Államok minden eddiginél erősebb lesz Donald Trump elnök vezetésével, ki fog tartani 
a NATO-beli és európai szövetségesei mellett, de elvárja tőlük a védelmi kiadások növelését. A 
szerkesztőség ismertette a Reuters hírügynökség azon hírét, amely szerint a Brüsszelbe, Bonnba, 
Münchenbe látogató amerikai politikusok nem tudták eloszlatni az európaiak azon aggodalmát, 
hogy az amerikai külpolitika megváltozott Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével. 
Tavasszal vita alakult ki Berlin és Ankara között török politikusok németországi 
kampányfórumának megakadályozása miatt. Áprilisban robbantásos merényletet követtek el a 
Borussia Dortmund (BVB) labdarúgócsapatot szállító busz ellen. 

 Júniusban elhunyt Helmut Kohl volt német kancellár, akitől az Európai Unió történetében 
először uniós gyászszertartáson vettek búcsút. Júliusban a világ 19 legnagyobb fejlett és 
felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozóját 
tartották Hamburgban.  

A szerkesztőség 2017-ben folyamatosan nyomon követte Nagy-Britannia európai uniós 
kiválásának (Brexit) folyamatát, hír- és háttéranyagokban egyaránt. A kiváláspártiaknak a tavaly 
júniusi népszavazáson szűk szavazattöbbséggel aratott győzelme után London végül csak idén 
március 29-én jelentette be hivatalosan kiválását, és aktiválta ezzel a Lisszaboni Szerződésnek a 
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kiválás folyamatát szabályozó 50. cikkelyét. A konzervatív brit kormány az úgynevezett „hard 
Brexit” stratégiáját választotta, az uniós egységes belső piacról és a vámunióból is ki kívánt lépni, 
de ”a lehető legnagyobb mértékű hozzáférést” kívánta elérni az uniós belső piachoz egy 
szabadkereskedelmi megállapodás elérésével. Előzőleg az év elején a brit alkotmánybíróság 
parlamenti felhatalmazáshoz kötötte az 50. cikkely aktiválását, e felhatalmazást a brit parlament 
alsóháza februárban megadta. Másnap a brit parlament közzétette a Brexit-tárgyalások tervezett 
stratégiáját részletező "Fehér könyvet". A parlament felsőháza márciusban a Nagy-Britanniában 
élő EU-állampolgárok jogainak garantálására szólította fel a kormányt – ami ez utóbbi számára 
vereséggel ért fel -, de végül szintén megadta a felhatalmazást. Theresa May kormányfő áprilisban 
váratlanul előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be, hogy biztonságos politikai 
hátteret teremtsen a Brexit-tárgyalásokhoz.  

A júniusi választás azonban politikai földcsuszamlást eredményezett, a konzervatívok elvesztették  
abszolút parlamenti többségüket, júniusban kisebbségi kormányt alakítottak egy északír párt külső 
parlamenti támogatásával. A Brexit-tárgyalások júniusban megkezdődtek, de London reményei  
ellenére november végéig nem tudtak megállapodni a brit kilépés feltételeiről, így az unió nem 
járult hozzá, hogy továbblépjenek a tárgyalások következő, a majdani brit-uniós 
szabadkereskedelemről szóló szakaszába. A hozzájárulást végül a decemberi EU-csúcson adták 
meg az uniós tagállamok vezetői.   

Bőségesen készültek tudósítások az idei öt nagy-britanniai terrorcselekményről, az ezek ügyében 
indult nyomozásokról, terrorellenes intézkedésekről, a történtek társadalmi hatásáról.   

A szerkesztőség 2017-ben folyamatosan nyomon követte az Iszlám Állam iszlamista  
terrorszervezet fokozatos iraki és szíriai területvesztését, az iraki Moszulnak az előző évben 
kezdődött, idén sikerrel zárult ostromát, a szíriai Rakka – a terrorszervezet fellegvára – 
felszabadítását; az Iszlám Állam 2017 novemberére elvesztette az általa egykor utalt szíriai és iraki 
területek 96 százalékát. A francia elnök novemberben arra figyelmeztetett, hogy a 
terrorszervezetre mért katonai vereség nem elég a dzsihadista fenyegetés végleges 
felszámolásához. Szíria és Irak azonban továbbra is súlyos kihívásokkal néz szembe, városok 
hevernek romokban és a szélsőségesek jelentette veszély állandó. 

A szerkesztőség 2017-ben részletesen, sok gyors- és rövidhírrel beszámolt a magyar olvasók 
érdeklődésére számot tartó európai és egyéb terrorcselekményekről, az ezzel kapcsolatos későbbi 
nyomozásokról, a megelőzést célzó intézkedésekről, a védekezéssel kapcsolatos politikai, 
társadalmi vitákról. Szerepelt köztük például az öt nagy-britanniai merénylet, a január elsejére 
virradóra Isztambulban elkövetett, sok külföldi életét követelő terrortámadás, s a novemberben 
egy egyiptomi mecsetnél elkövetett, több mint háromszáz emberéletet követelő merénylet. 

A külpolitikai hírkiadás kiemelten foglalkozott a 2017 januárjában hivatalba lépett Donald Trump 
republikánus párti amerikai elnök hivatali idejének első évével, az Amerika az első jelszó jegyében 
az amerikai nemzeti érdekek érvényesítését célzó erőfeszítésekkel, az amerikai külpolitikában 
bekövetkezett hangsúlyváltásokkal, ezek nemzetközi fogadtatásával és kihatásaival, az amerikai 
belpolitikai fejleményekkel.  

A hírkiadás nyomon követte az új republikánus kormányzat felállításának eseményeit, 
nehézségeit, a személyi változásokat, a tavalyi elnökválasztás folyamatába történt állítólagos orosz 
beavatkozással kapcsolatos vizsgálat fejleményeit, a Szövetségi Nyomozó Iroda vezetőjének 
leváltását, az álhírek – angol elnevezéssel fake news – terjedésének az internetes környezetben 
történt térnyerését, az ezzel kapcsolatos politikai és sajtóvitákat. Szerepelt a hírek között a 
Trump-kormánynak az előző elnök, Barack Obama nevével fémjelzett egészségbiztosítási 
rendszer visszavonására tett kísérlete, a több muzulmán országból az Egyesült Államokba 
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beutazók körének korlátozására tett több próbálkozás és a vonatkozó rendeletek bírósági 
felfüggesztése, az illegális bevándorlás megfékezésére tett próbálkozások.  

Az Egyesült Államok külkapcsolatait érintő témák közül a szerkesztőség többek között nyomon 
követte Donald Trump részvételét a NATO-csúcson (és a szövetséges tagállamokkal szembeni 
elvárást, hogy a GDP 2 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra), az orosz-amerikai viszony 
megromlását, az Észak-Koreával szemben kialakult feszültséget, és beszámolt a Trump-
kormányzat első nagy törvényhozási győzelméről, az adócsomag elfogadásáról is.   

A szerkesztőség nagyon részletesen beszámolt a francia elnökválasztás fordulatos kampányáról, 
portrékat közölt a voksolás első fordulója előtt esélyesnek tekintett négy politikusról, sok 
rövidhírt és részletes nemzetközi visszhangot közölt az első választási forduló eredményéről, 
gondosan nyomon követte a két forduló közötti kampányt, az első fordulóhoz hasonló 
részletességgel ismertette a második forduló eredményét, és még bőségesebb nemzetközi 
visszhangot ismertetett Emmanuel Macron győzelméről. Ismertette az új elnök előtt álló 
kihívásokat, a hivatalba lépéséhez az európai integrációval kapcsolatban több európai országban 
fűzött várakozásokat. A külkiadás részletesen beszámolt a nyári francia parlamenti választásokon 
Macron pártja által aratott jelentős arányú győzelemről is, az új elnök belföldi és európai 
reformkezdeményezéseiről.  

Hagyományainak megfelelően a külpolitikai szerkesztőség 2017-ben is szorosan figyelemmel 
kísérte a Magyarországgal szomszédos országok – és ennek sorában kiemelten a külhoni 
magyarság – társadalmi életét, s az ehhez szorosan kötődő gazdasági, kulturális eseményeket. A 
legnépesebb határon túli magyar közösséget, a romániait illetően beszámolt többek között a 
magyar nyelvű oktatásért, a székelyföldi autonómiáért vívott küzdelméről, magyarországi közéleti 
szereplők – köztük közjogi méltóságok – romániai látogatásairól, a helyi magyar pártok 
legfontosabb eseményeiről, az őshonos nemzeti kisebbségek európai uniós jogvédelmének 
megteremtését célzó Minority Safepack kezdeményezés aláírásgyűjtésének megkezdéséről, a 
magyar kormány gazdaságfejlesztő programjainak Erdélyre történő kiterjesztéséről, a csíksomlyói 
búcsúról.  

A tudósítók beszámoltak a környező országokban – nem csak Romániában – tartott nyári 
szabadegyetemekről (Tusványos, Martosi Szabadegyetem, Vajdasági Szabadegyetem, Kárpátaljai 
Nyári Szabadegyetem), a felvidéki magyarság számára meghatározó jelentőségű szlovákiai megyei 
választásokról. 2017 kiemelkedő eseménye volt a reformáció kezdetének 500. évfordulójával 
kapcsolatos megemlékezések sorozata. 

A szerkesztőség részletesen hírt adott arról, hogy Romániában a rendszerváltás utáni legnagyobb 
tüntetések és kisebb-nagyobb kormányválságok jegyében telt a 2017-es év. A 2016-os választást 
megnyerő szociáldemokraták januárban egy szabadelvű párttal alakítottak kormányt, a 
kormánykoalíció pártjaival pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti 
együttműködési megállapodást kötött. A két kormánypárt vezetői – akiket 2016-ban bíróság elé 
állított a korrupcióellenes ügyészség (DNA) – 2017-ben egyre nyíltabb küzdelmet folytatattak  a 
DNA megzabolázása érdekében. A két kormánypárt a büntetőjogot és a perrendtartást is 
módosítani akarta, ami heteken át tartó ellenzéki tüntetéseket váltott ki. A kormánypártok taktikát 
váltottak, az ügyészek túlzottnak vélt hatalmát gyors intézkedések helyett elhúzódó 
törvénymódosításokkal akarták korlátozni, ami szintén heteken át tartó – bár nagyságrendekkel 
kisebb – tüntetéshullámot váltott ki. A kormánypártok júniusban leváltották a miniszterelnököt, 
mivel a szociáldemokraták nyomása ellenére nem volt hajlandó önként lemondani. A belpolitikai 
csetepatéból az RMDSZ is kissé megtépázva került ki, mert miután a magyar érdekképviselet a 
kormányfőváltáshoz való hozzájárulást saját törvénytervezetei elfogadtatására próbálta 
kihasználni, az ellenzék nacionalista támadásainak célpontjává vált.   
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 A szerkesztőség beszámolt arról is, hogy Szlovákiában a 2017-es évet a Brüsszellel szembeni 
érdekérvényesítő küzdelem fokozódása jellemezte, Robert Fico kormányfőnek váratlan 
kormánykoalíciós válságra kellett megoldást találnia, miközben erősödött az ellenzék. A 
belpolitikai történéseket az egész év során végigkísérte a Robert Fico kormányfő és Andrej Kiska 
államfő évek óta tartó konfliktusa. Augusztusban váratlanul koalíciós válságba került a szlovák 
kormány, miután a kormánykoalíció második ereje, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke, Andrej 
Danko felmondta a koalíciós szerződést. A váratlan bejelentés több mint egy hónapon át tartó 
koalíciós válságot indított el, s azt csak a koalíciós szerződés kiegészítésével sikerült lezárni. 
Novemberben megyei választást tartottak Szlovákiában. Az ország történetének ötödik megyei 
választása több meglepetést is hozott. Egyrészt a voksolás rekordrészvétel mellett zajlott, 
másrészt pedig jelentősen gyengültek a Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) pozíciói 
a megyei önkormányzatokban, ahol a jelöltjeiket javarészt széles koalícióban indító jobbközép és 
liberális ellenzéki pártok előretörése volt megfigyelhető. Jól szerepelt a megyei választásokon a 
felvidéki magyar párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) is, amely a pártok szintjén a harmadik 
legerősebb eredményt hozta, s több mint háromszor annyi mandátumot szerzett, mint a Bugár 
Béla vezette Most-Híd. 

A külpolitikai kiadásban részletesen szerepeltek a 2017-es lengyelországi események is. Az év 
végén meglepetésszerű miniszterelnök-váltás történt, Beata Szydlo eddigi kormányfő helyét 
Mateusz Morawiecki gazdasági menedzser, bankszakember vette át. A kormányzó Jog és 
Igazságosság (PiS) párt, mely decemberben rekordmagasságú, 50 százalékos népszerűségi mutatót 
ért el, a kormányfőváltást a gazdaságpolitika előtérbe helyezésével magyarázta. Az 
igazságszolgáltatási reform kapcsán az Európai Bizottság december végén megindította az uniós 
alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást a két éve Lengyelországgal szemben folytatott 
jogállamisági eljárás keretében. Varsó politikai indíttatásúnak minősítette a lépést. Az év folyamán 
egy NATO-zászlóaljat telepítettek az országba. Az Egyesült Államokat a középhatalmi 
ambíciókat tápláló Lengyelország a nyugati civilizáció hagyományos értékeit valló stratégiai 
szövetségesének tekinti. E viszony az amerikai katonai jelenléten túl energiabiztonsági értelemben 
is megerősítést nyert a Három Tenger Kezdeményezés államfőinek júliusi varsói 
csúcstalálkozóján, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett. 

A szerkesztőség beszámolt arról, hogy Csehországban a 2017-es esztendő Andrej Babis évének 
bizonyult. A szlovák származású multimilliárdos vállalkozóból lett politikus májusban távozni 
kényszerült a koalíciós kormányban viselt pénzügyminiszteri tisztségéből, a cseh rendőrség 
bűnügyi eljárást indított ellene, a politikus pártja, az ANO azonban toronymagasan megnyerte az 
októberi parlamenti választást és Babis decembertől Csehország új miniszterelnöke. A 
kormányalakítás sikere az év végén azonban nem volt biztosra vehető. Bár Csehországban 
nincsenek illegális bevándorlók, a prágai kormányzat következetesen tartja a visegrádi négyek 
közös vonalát, és az Európai Unióban elutasítja a betelepítési kvótákat. Brüsszel emiatt 
Csehország ellen (Magyarország és Lengyelországgal ellen is) kötelezettségszegési eljárást indított. 
Babis személyes találkozót kért Jean-Claude Junckertől, az Európai Bizottság elnökétől, hogy 
megpróbálja meggyőzni őt Prága (és a V4-ek) álláspontjának helyességéről. A cseh-magyar 
kapcsolatok 2017-ben is problémamentesek és jól fejlődtek, amit Áder János államfő decemberi 
hivatalos látogatása is bizonyított. 

A külpolitikai hírkiadás folyamatosan nyomon követte azt is, hogy 2017-ben a legnehezebb évet 
zárta a 26 esztendeje függetlenné vált Ukrajna kötelékében a kárpátaljai magyar közösség, amelyet 
a lakosság egészét sújtó, egyre mélyülő – az anyaországi támogatások által jelentős mértékben 
enyhített – szociális-gazdasági válság mellett az államilag vezérelt nemzetiségi elnyomás réme is 
mind jobban fenyeget. A mindinkább szélsőséges nacionalizmusba hajló kijevi nemzetpolitika 
jegyében az ukrán állam fel akarja számolni a területén élő nemzetiségi kisebbségek 
nyelvhasználati, oktatási és egyéb jogait. Ennek tükrében korábban soha nem tapasztalt, 
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provokációkkal kísért magyarellenes rágalomhadjárat indult a központi ukrán médiában, amelynek 
az orgánumai, minden alapot nélkülözve, szeparatizmussal és ukránellenességgel vádolták a 
kárpátaljai magyarokat. A kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak viszont 
összefogtak, és az év elején, alig egy hónap alatt 65 ezer aláírást gyűjtöttek össze az ukrajnai 
kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogainak akkor még csak tervezett szűkítése ellen. 

A szerkesztőség nyomon követte, hogy Vlagyimir Putyin negyedik elnöki ciklusának előkészítése, 
a politikai rendszer eszmei alapjainak továbberősítése jellemezte a 2017-es évet Oroszországban, 
amit alapvetően meghatározott az Egyesült Államokkal való konfrontáció, így a Nyugattól való 
részleges elszigetelődés is. Moszkva Keleten elért sikerekkel és a szankciók ellenére is megindult 
enyhe, ám az emberek zsebe által még alig érezhető növekedéssel vigasztalódott. Bár csodát nem 
vártak az oroszok Donald Trump amerikai elnökké választásától, csalódást okozott számukra, 
hogy az amerikai politikai elit – Ukrajna, Szíria és az elnökválasztásba történt állítólagos 
beavatkozás miatt – nem hogy javítani nem hagyott esélyt az új amerikai elnöknek a kétoldalú 
viszonyon, de hovatovább hidegháborús lépésekre kényszerítette őt. 

A szerkesztőség folyamatosan beszámolt arról, hogy Spanyolországban a katalán politikai krízisről 
és az augusztusi barcelonai terrormerényletről marad emlékezetes a 2017-es év. A spanyol 
hatóságok megpróbálták megakadályozni az októberi katalóniai függetlenségi népszavazást, de a 
voksolás napján a rendőri fellépés erőszakba torkollott, ami Katalóniában heteken át tartó 
tüntetéseket váltott ki. A barcelonai parlament október végén határozatot fogadott el a katalán 
függetlenség kinyilvánításáról. Madrid válaszul feloszlatta a katalán törvényhozást, menesztette a 
katalán kormányt, és kiírta az előrehozott katalán parlamenti választásokat. A leváltott katalán 
kormány tagjai és a parlament elnökségi tagjai ellen büntetőeljárást kezdeményezett a spanyol 
legfőbb ügyész. Carles Puigdemont katalán elnök és négy volt kormánytag az eljárás elől 
Brüsszelbe menekült.  

 

Angol Nyelvű Szerkesztőség  

Az Angol Nyelvű Szerkesztőség 2017-ben is eddigi – gyakorlatának megfelelően – a 
társszerkesztőségek híreiből állította össze a külföldnek szóló napi hírszolgáltatását. Tájékoztatta 
előfizetőit a külföldi olvasók érdeklődésére leginkább számot tartó fontosabb hazai történésekről, 
illetve a külföldön lezajlott, de magyar vonatkozású eseményekről. 

A szerkesztőség hétköznapokon átlagosan 25 hírt tett közzé, szombaton, vasárnap és 
ünnepnapokon pedig 10-et. Az év során összesen 6669 hírt továbbított az előfizetőkhöz.  

A kiadás tematikájában változatlanul központi szerepet kapott a politika, a hírek több mint fele 
politikai eseményekről, megnyilatkozásokról szólt. A hírszolgálat rendszeresen tudósított a 
közjogi méltóságok megszólalásairól, a parlamenti vitákról, ismertette az elfogadott törvényeket, 
határozatokat. Tájékoztatta olvasóit a csütörtöki Kormányinfón elhangzottakról, valamint a 
kormány, a minisztériumok és a hatóságok intézkedéseiről, nyilatkozatairól. Részletesen tudósított 
a miniszterelnök programjáról, beszédeiről, pénteki rádióinterjúiról. Hosszabb-rövidebb 
terjedelemben ismertette a magyar politikusok által külföldi lapoknak adott interjúkat. Hírt adott a 
köztársasági elnök márciusi újraválasztásáról, a nemzeti konzultációkról. Tájékoztatott a 
népszavazási kezdeményezésekről (olimpiarendezés, mobilgát, korrupció, határon túli magyarok 
szavazati joga). Ismertette az Alkotmánybíróság fontosabb, részben nemzetközi vonatkozású 
döntéseit. Nyomon követte a Fővárosi Közgyűlés működését, beszámolt az ott elfogadott 
határozatokról. Tudósított a kormánypártok és az ellenzéki pártok kezdeményezéseiről, 
megnyilvánulásairól, a civil szervezetek, mozgalmak tevékenységéről, az utcai 
tömegrendezvényekről, tüntetésekről. Születtek anyagok Botka László miniszterelnök-
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jelöltségéről és a Jobbik európai béruniós kezdeményezéséről is. Ugyancsak rendszeresen hírt 
adott a közvélemény-kutatások, pártpreferencia-vizsgálatok eredményeiről.  

Az elhúzódó migránsválság továbbra is hangsúlyos szerepet kapott a kiadásban. A hírszolgálat 
részletesen beszámolt a tervezett kötelező kvótákkal kapcsolatos nemzetközi polémiákról. 
Tudósított a magyar kormány elleni külföldi támadásokat kiváltó témákról, köztük a 
civilszervezetek átláthatóságáról szóló törvényről, a felsőoktatási törvény módosításáról, azon 
belül is a CEU-val kapcsolatos vitákról, a jogi határzár megerősítéséről. Ismertette az Amnesty 
International, a Transparency International és a Freedom House Magyarországról szóló 
jelentéseit, és a magyar reagálásokat. Ugyancsak tudósított az Európai Bizottság által 
Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokról, az európai parlamenti vitákról és a 
strasbourgi bíróság magyar vonatkozású döntéseiről. A hírszolgálat tárgyszerűen tájékoztatott a 
vitázó felek érvrendszeréről, ütköztette álláspontjaikat. 

A szerkesztőség nagy súlyt fektetett a magyar diplomácia tevékenységének bemutatására, 
részletesen beszámolt a miniszterelnök és a kormánytagok nemzetközi tárgyalásairól, külföldi 
programjairól, ismertette a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményeit, valamint hírt adott 
az ellenzéki vezetők külföldi tárgyalásairól. Tájékoztatott a Magyarországra érkező külföldi 
vezetők programjáról, különös tekintettel Vlagyimir Putyin orosz elnök két látogatására, valamint 
az egyiptomi elnök és az izraeli miniszterelnök tárgyalásaira.  

Foglalkozott a világ- és európai szervezetek, külföldi politikusok Magyarországgal kapcsolatos 
megnyilvánulásaival és a magyar reagálásokkal is.  

Mindvégig nagy hangsúlyt kaptak a visegrádi együttműködésről szóló hírek, illetve az év második 
felétől a Magyarország visegrádi elnökségével összefüggő események. A hírszolgálat részletesen 
tudósított a magyar-szlovák kezdeményezésre lezajlott kvótaperről, illetve az ukrán oktatási 
törvény elfogadását követő tiltakozásokról. Ugyancsak sok anyag foglalkozott a keresztényüldözés 
elleni magyar fellépéssel, az Iszlám Állam elleni erőfeszítésekkel és a magyar békefenntartók 
tevékenységével. 

A szerkesztőség tudósított a nagy port felvert bűncselekményekről és büntetőperekről (Ahmed 
H. pere, halálkamion), valamint a belpolitikai feszültségeket kiváltó nyomozásokról (Czeglédy, 
Mengyi).  

A határon túli magyar közösségekkel és a diaszpórában élőkkel való kapcsolattartás bemutatása 
hangsúlyos részt foglalt el a kiadásban. Számos anyag foglalkozott a 28. Bálványosi 
Szabadegyetem programjával, az ott elhangzott előadásokkal. 

A gazdasági hírek az Econews hírszolgálattal együttműködve elsősorban a makroökonómiai 
folyamatokat, a kormány gazdaságpolitikai döntéseit, irányvonalát, a költségvetéssel és a 
monetáris politikával kapcsolatos vitákat mutatták be, illetve a legfontosabb gazdaságstatisztikai 
adatokat ismertették. 

 A szolgálat rendszeresen hírt adott a nemzetközi gazdasági szervezetek Magyarországgal 
kapcsolatos értékeléseiről és előrejelzéseiről, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
megbeszéléseiről, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gazdasági témájú tárgyalásairól, a 
kormány vállalatokkal kötött stratégiai megállapodásairól, valamint a hazai és a londoni elemzők 
álláspontjáról.  

A hírszolgálat tájékoztatott a Nemzetközi Valutaalap és az OECD magyar vonatkozású 
előrejelzéseiről, a nagy nemzetközi hitelminősítő szervezetek döntéseiről és a magyarországi 
reakciókról. Hírt adott a keleti nyitás politikájának gazdasági vonatkozásairól, és tájékoztatott a 
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nagyobb magyarországi beruházásokról, jelentősebb gyáravatásokról. Vasárnaponként válogatást 
közölt az Econews által az adott héten kiadott legfontosabb hírekből. 

A szerkesztőség hírt adott a fontosabb magyarországi, illetve külföldi, de magyar vonatkozású 
kulturális eseményekről, fesztiválokról, valamint az országban élő etnikai és nemzeti kisebbségek 
életéről. Beszámolt a magyar filmesek külföldi sikereiről, köztük a Mindenki című rövidfilm 
Oscar-díjáról. A szerkesztőség tudósított az 1956-os emlékév áthúzódó rendezvényeiről, valamint 
a reformáció és a Gulag emlékévének eseményeiről is.  

A nemzetközi vonatkozású magyarországi sporteseményeken született eredmények közlésén kívül 
tájékoztatott az olimpiai pályázat visszavonásáról, a sportdiplomáciai eseményekről, valamint a 
2017-es budapesti vizes és cselgáncs világbajnokságról.  

Az angol nyelvű hírszolgálat anyagai a külföldi hírügynökségekkel kötött nemzetközi hírcsere 
szerződések keretében a világ minden tájára eljutnak. A magyarországi csaknem harminc előfizető 
többsége a véleményformálásban kulcsszerepet játszó diplomáciai képviseletek, külföldi 
hírügynökségek és egyéb sajtószervek közül került ki. 

Továbbra is a szerkesztőség állította össze a napi kiadáson alapuló, Hungary Matters című angol 
nyelvű hírlevelet, amelyet hetente hatszor (hétköznap hajnalban, pénteken délután is) ingyenesen 
juttatott el a Budapesten dolgozó diplomatákhoz, üzletemberekhez és tudósítókhoz, illetve a 
világhálón is közzétett. A rövid, többnyire néhány mondatos hírek a hírügynökségi szabályokkal 
összhangban tudósítottak a magyarországi közéleti, gazdasági és kulturális eseményekről.  

Szeptembertől – öt év szünet után – ismét a szerkesztőség állítja össze a pozsonyi székhelyű 
International Visegrad Fund honlapján megjelenő hírcsokrot: minden hétköznap öt-öt hírt ad a négy 
visegrádi ország hírügynökségi anyagainak alapján.  

 

Fotószerkesztőség  

Kiemelkedő sportdiplomáciai siker, hogy 2017-ben Magyarország több világverseny házigazdája 
lehetett. Júliusban Budapest és Balatonfüred adott otthont a világ egyik legjelentősebb 
sporteseményének, a vizes világbajnokságnak, és szintén a magyar fővárosban rendezték a 
cselgáncs- és a kick-box világbajnokságot is, amelyekről több ezer képben számoltak be a 
közmédia fotóriporterei.  

Sport 
2017-ben a Fotószerkesztőség számára is a július 14-én kezdődő vizes világbajnokság tudósítása 
jelentette a legnagyobb kihívást, amelyen 2800 versenyző volt jelen, és ennek a többszöröse vett 
részt a masters-vb-n. Nem csak az évszázados múlttal rendelkező magyar úszósportnak adott új 
lendületet ez a vb, hanem a szerkesztőségnek is. Már hónapokkal a verseny kezdete előtt belső, 
szakmai workshopokon bővítették sportfotózási tudásukat a fotóriporterek és egy kiváló 
sportfotóssal erősítették meg a csapatot, hogy az összes vizes sportág összes magyar, és a 
kiemelkedő külföldi versenyzők minden fontos szerepléséről legyen fotó. Négy belföldi és négy 
külföldi képszerkesztő dolgozta fel a kifejezetten csak a vb-n dolgozó hét fotóriporter 5162 
fotóját, amiből a külföldi ügynökségek: az EPA (European Pressphoto Agency) 4165, az AP 
(Associated Press) 3091 fényképet vett át annak ellenére, hogy saját fotósaik is tudósítottak a 
versenyekről. 
 
Külön nehezítette a Fotószerkesztőség munkáját, hogy a vizes világbajnoksággal egy időben – a 
kiemelkedő politikai és egyéb munkák mellett – júliusban mérték össze tudásukat egy héten 
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keresztül a fiatal sportolók is az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) Győrben, 
amelyről több mint félezer fotót küldött be a helyszínről az MTI két fotóriportere. 

Szintén a főváros adott helyszínt két küzdősportág világbajnokságának is. Szeptemberben a 
cselgáncsozók, novemberben a kick-box sportolói közül állhattak fel többen a dobogóra. Utóbbi 
egyedülálló volt a sportág történetében, ugyanis korábban soha nem fordult elő, hogy az összes 
szakág vb-jét egy helyen és egy időben rendezzék. A cselgáncs-világbajnokságra még Vlagyimir 
Putyin orosz elnök, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) tiszteletbeli elnöke is ellátogatott. Az 
említett két világbajnokságról több mint 600 válogatott fotó került a kiadásba. 

A sportnál maradva a közmédia kiküldött fotóriportere tudósított Portugáliából és Svájcból 
labdarúgóink mérkőzéséről. Természetesen a külföldi hírügynökségektől is sok fotót vettek át, de 
míg az AP vagy EPA fotóit csak az előfizetők kaphatják meg, saját fotókból több tucat juthatott 
el ingyenesen az olvasókhoz. Szintén a helyszínről kísérhette figyelemmel és örökíthette meg a 
fotóriporter a magyar kajakosok és kenusok sikereit az Európa-bajnokságon Plovdivban és a 
racicei világbajnokságon. Augusztusban Párizsból érkeztek fényképek a birkózó Európa-
bajnokságról, míg szeptemberben a kolozsvári Európa-bajnokságon játszó férfi kosárlabda-
válogatott mérkőzéseiről került több száz fotó az MTI/MTVA Fotóarchívumába. 

Mint minden évben, 2017-ben is több száz fotót vettek át az idegen nyelvi képszerkesztők a 
kiemelkedő nemzetközi labdarúgó eseményekről, a Bajnokok Ligája és az Európa Liga 
mérkőzéseiről. Természetesen a Fotószerkesztőség figyelemmel kíséri a hazai bajnokságokat is, 
mint például a labdarúgó OTP Bank Ligát, amelyről az elmúlt hónapokban közel ezer fotót 
készítettek a hétvégéken. Hasonlóan impozáns volt a kínálatuk a többi fontos sportágról is, mint 
például a kézilabda vagy a kosárlabda. 

Természetesen az összes Forma-1-es futamról is továbbították a hazai sajtónak a fényképeket, 
helyszínenként kb. 100-150 darabot. A júliusi Magyar Nagydíjról három fotóriporter közel 400 
képben tudósított. Annak ellenére, hogy az AP és az EPA is több fotóssal van rendszeresen jelen 
a Hungaroringen, az eseményről több száz MTI fotóval színesítették saját fotókiadásukat. Az 
amerikai hírügynökség körülbelül 100 fotót, míg az EPA 300 képet vett át.  

Exkluzív képriportot készített a szerkesztőség fotóriportere, a szintén hegymászó Mohai Balázs a 
Magyar Everest Expedícióról, amelynek célja a Föld legmagasabb csúcsa, a 8848 méter magas 
Mount Everest (Csomolungma) elérése volt oxigénpalack nélkül, elsőként a magyar expedíciós 
hegymászás történetében. Bár a zord idő miatt a csúcs elérése nem sikerült, sportteljesítményük 
így is kimagasló. 

Belföld 
A fotókiadás túlnyomó részét továbbra is a belpolitikai események teszik ki. Hangsúlyos részt 
foglalnak el a pártokkal kapcsolatos hírek, a pártpolitikusok megszólalásai, a kormány tagjainak 
megnyilvánulásai, a nemzetpolitikával, a magyarság ügyével foglalkozó, a történelmi egyházak 
életéről szóló anyagok. Az MTI fotóriporterei továbbra is folyamatosan dokumentálják a 
parlament plenáris üléseit, 2017-ben több mint kétezer fotó készült a Ház napi munkájáról. 
 
A Fotószerkesztőség impozáns képkínálattal jelentkezett 2017 legfontosabb diplomáciai 
eseményeiről, mint például Vlagyimir Putyin orosz elnök, Alexander van der Bellen osztrák 
köztársasági elnök, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Li Ko-csiang kínai 
miniszterelnök budapesti látogatásáról. A helyszínre kiküldött fotós tudósított Orbán Viktor 
miniszterelnök máltai, szlovéniai, lengyelországi, törökországi, svédországi, németországi és 
erdélyi útjáról, továbbá a kormányfő kulcsfontosságú belföldi szerepléseiről is. A köztársasági 
elnök hivatalos fotósaiként a szerkesztőség riporterei végigkísérték és dokumentálták Áder János 
montenegrói, lengyelországi, svédországi, szerbiai, jordániai, máltai, spanyolországi, 
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horvátországi, németországi, egyesült államokbeli, franciaországi és csehországi látogatását. A 
miniszterelnök, valamint a külgazdasági és külügyminiszter útjairól a képügynökségektől átvett 
fotókon kívül több mint ezer szabadon felhasználható fénykép volt ingyenesen elérhető. 
 
2017 a reformáció emlékéve volt. Luther Márton Ágoston-rendi német szerzetes, teológus ötszáz 
éve, 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára az egyházi megújulást 
követelő 95 tézisét. Az emlékévben csaknem 1500 rendezvényen emlékeztek meg a reformációról 
a Kárpát-medencében. A Reformáció Emlékbizottság közvetlen támogatásával 127 eseményt 
szerveztek, 16 szobrot, emlékművet adtak át, 5 emlékhelyet, parkot, teret avattak fel. A 
Művészetek Palotájában rendezett központi megnyitótól kezdve az október 31-i záróünnepségig a 
reformáció 500. évfordulójával kapcsolatosan a szerkesztőség több mint félezer fényképet 
készített. 

Nagyszalontán Áder János köztársasági elnök jelenlétében ünnepelték márciusban Arany János 
születésének kétszázadik évfordulóját, és egyben ott nyitották meg hivatalosan az Arany-
emlékévet. A bicentenárium alkalmából Magyarországon is számos rendezvényt szerveztek, az 
eseményekről több száz fotó került az MTI kiadásába. 

Az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünkről, a március 15-i megemlékezésekről 34 budapesti, 
vidéki és határon túli helyszínen 16 fotóriporter több mint 400 fényképet készített. 

Tekintettel arra, hogy Áder János köztársasági elnök és a magyar kormány komolyan foglalkozik a 
víz ügyével, a Fotószerkesztőség minden évben készít egy különleges összeállítást a víz világnapja 
alkalmából. Idén márciusban 12 helyszínen (Budapesten, Kistarcsán, Hajdúböszörményben, 
Debrecenben, Nyíregyházán, Tiszalökön, Nagycserkeszen, Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón, 
Nagykállón, Tégláson és Kállósemjénben) fényképeztek le művészien különböző víztornyokat. A 
sorozat a hazai és a nemzetközi sajtóban is sikert aratott. 

Közszolgálati médiaszolgáltatóként az MTI Fotószerkesztősége is feladatának tekinti az egyes 
eltérő vélemények ismertetését, a megbízható tájékoztatást, ezért fotóriportereik idén is élen jártak 
a nagy közérdeklődésre számot tartó demonstrációk dokumentálásában. Ellenzéki pártok és 
civilek, mint például a Tanítanék Mozgalom, az Oktatási szabadságot csoport és a Momentum 
Mozgalom megmozdulásairól több mint félezer fotó került a fotókiadásba az év végéig. 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2017. június 29-én Krakkóban vette át a visegrádi csoport 
(V4) soros parlamenti elnökségét. A magyar elnökség során a közmédia fotóriporterei több száz 
fotót készítettek többek között a V4-ek és Egyiptom, a V4-ek és Izrael miniszterelnökeinek 
megbeszéléséről, a V4-ek és Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Nagy-Britannia, valamint a Keleti 
Partnerség és a Nyugat-Balkán országai találkozójáról. 

A külhoni magyarság legfontosabb politikai eseményeinek tudósítása mellett nagy hangsúlyt fektet 
a szerkesztőség a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális 
életének bemutatására. Sajtófotó-díjas fotóriporter utazott együtt a csíksomlyói búcsúba tartó 
Boldogasszony zarándokvonat utasaival, és az MTI helyi fotósával közösen számolt be a 
csíksomlyói búcsúról, amin Áder János államfő és felesége is részt vett.  

Számos fotó készült a negyedik alkalommal szervezett Duna Napon, az erdélyi Torockón. A 
térség kulturális központja, a Duna-Ház egész napos rendezvényein színvonalas 
gyermekprogramokkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal, népzenei műsorokkal várták az 
érdeklődőket, este könnyűzenei együttesek váltották egymást a Székelykő sziklafalára néző 
színpadon a nemzeti összetartozás napjához közel eső hétvégén. A Duna-Ház pincéjében berendezett 
„Hogy volt?!” című médiatörténeti kiállítás az MTI, a magyar rádió, a magyar televízió 
történetének legszebb pillanatait mutatta be.  
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Kiemelt figyelmet fordított a szerkesztőség az idén immár 28-ik alkalommal megrendezett 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (ismertebb nevén Tusványos) rendezvényeire, 
amelynek csúcspontja hagyományosan Orbán Viktor előadása. 

Külföld 
A szerkesztőség nyomon követte és külhoni fotósai számos fotót készítettek a marosvásárhelyi 
iskolaügy, valamint a kisebbségi jogokat jelentősen megnyirbáló új ukrán oktatási törvényre 
vonatkozó hírek kapcsán.  
A nemzeti hírügynökség külföldi képkiadásába bőségesen került fotó a katalán népszavazásról és 
az azt követő belpolitikai válságról. A katalán parlament október 27-én a független katalán 
köztársaság létrehozását kinyilvánító javaslatot szavazott meg. A spanyol kormány válaszul 
leváltotta Carles Puigdemont katalán elnököt, feloszlatta a katalán parlamentet, és előrehozott 
regionális választásokat jelentett be. A népszavazásról és az azt követő fejleményekről mintegy 
ezer fotó került a hírfolyamba. 

A Fotószerkesztőség 2017-ben is arra összpontosította erőfeszítéseit, hogy bemutassa a világ 
legfontosabb eseményeit, kiemelten foglalkozzon a magyarokat közvetlenül és különösen érintő, 
érdeklő ügyekkel. Több száz képet vettek át a szerkesztők a külföldi ügynökségek fotókínálatából 
a környező országok kiemelt eseményeiről, például a német parlamenti választásokról, amelynek 
győztese az Angela Merkel német kancellár által vezetett Kereszténydemokrata Unió (CDU). 
Pártja és a Keresztényszociális Unió, CSU alkotta jobbközép pártszövetség a szavazatok 33 
százalékát szerezte meg, a legtöbb mandátumot biztosítva ezzel a szövetségi parlamentben. 

A Brexit folyamatos figyelemmel kísérése mellett a képszerkesztők hasonló számú képet vettek át 
a külföldi ügynökségektől az előrehozott brit parlamenti választásokról. Theresa May brit 
miniszterelnök pártja, a Konzervatív Párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi 
kormányzásra kényszerült. 

Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Csehország mellett Ausztriában is parlamenti 
választásokat tartottak. A kormányalakítással az eddig külügyminiszteri posztot betöltő Sebastian 
Kurzot, a választásokon győztes Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökét bízták meg. A szomszédos 
ország egyik legfontosabb politikai eseményéről 140 fényképet adtak ki a képszerkesztők. 

A Közel-Keleten történt tucatnyi merénylet mellett 2017-ben is számos terrorcselekmény történt 
Európában és az Egyesült Államokban. Megrázta a közvéleményt, amikor Ariana Grande 
amerikai énekesnő júniusi koncertjének végén öngyilkos merénylő pokolgépet robbantott a 
Manchester Arena nevű rendezvényközpont bejárati csarnokában. A merényletben 22-en életüket 
vesztették, 59-en megsérültek. Szintén szórakozókat gyilkolt találomra egy 64 éves férfi 
októberben Las Vegasban. Egy könnyűzenei koncert hallgatósága közül ötvenkilenc embert lelőtt 
és csaknem ötszázharmincat megsebesített automata fegyverével a Mandala Bay szálloda 
erkélyéről, mielőtt magával is végzett. 

A svéd fővárosban, Stockholmban egy üzbegisztáni férfi lopott teherautóval gyalogosok közé 
hajtott és négy embert halálra gázolt, tizenötöt megsebesített, majd egy áruház épületének 
ütközött áprilisban. Négy hónappal később, augusztusban egy 22 éves marokkói származású férfi 
Barcelonában gázolt el járókelőket, továbbá az éjszaka folyamán más elkövetők az ugyancsak 
katalóniai Cambrilsban. A két támadásban tizenöt ember életét vesztette, több mint 130 pedig 
megsebesült. Gázolásos terrorakciót követett el novemberben egy férfi Manhattanben is. A 
merénylő az Iszlám Állam nevében követte el a nyolc halálos áldozattal és 12 súlyos sérülttel járó 
merényletet. 
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Szinte percekkel a tragédiákat követően megtalálhatóak voltak az első képek a kiadásban, 
amelyeket folyamatosan továbbiak követtek. 2017-ben több mint négyezer terrorcselekménnyel 
kapcsolatos fotó került az MTI képkínálatába. 

A világ gyakran halálos áldozatokat is követelő természeti katasztrófáiról, az Egyesült Államokat 
és térségét sújtó hurrikánokról, az iráni és a mexikói földrengésről, a portugál, a spanyol és a 
horvát erdőtüzekről közel 3500 fényképet bocsájtottak az előfizetők rendelkezésére az idegen 
nyelvi képszerkesztők. 

Kultúra 
A politika és a sport mellett ugyancsak nagy hangsúlyt fektet a közmédia Fotószerkesztősége a 
kultúra népszerűsítésére, a közélet és a társadalom állapotának dokumentálására.  A közmédia 
fotóriporterei az ország főbb színházaiban 142 premier előtti fotóspróbán fényképeztek.  

Számos alkalommal foglalkozott a szerkesztőség a képzőművészettel, magyar és külföldi 
kiállítások bemutatásával, több mint négyezer fotót készítettek kiállítások megnyitóin. Külön 
tudósítót küldött a hírügynökség a 16. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának 
megnyitó ünnepségére is, így ingyenesen is kiadható fényképekkel gazdagították a kiadást. 

A 62. Eurovíziós Dalfesztivált a kezdetektől a kijevi döntőig közvetítette a szerkesztőség. Több 
mint 325 fotó került a kiadásba a dalfesztivál magyar versenye, A Dal 2017 című televíziós 
showműsor adásairól és győzteséről. A kijevi döntőről 140 fényképet válogattak külföldi 
képszerkesztőik partnerügynökségeik, az EPA és az AP kínálatából. 

A filmes világ történéseiről több száz képben számolt be a Fotószerkesztőség. 2017-ben is 
kiemelt figyelem kísérte az Oscar-díjak átadását, amelyen esélyesként indult Deák Kristóf 
Mindenki című filmje. A siker nem maradt el, 2016 után ismét Oscar-díjat kapott egy magyar 
alkotás, Deák Kristóf rendező és Udvardy Anna producer vehette át a legjobb rövidfilmnek járó 
díjat Los Angelesben. A Mindenki az első magyar kisfilm, amely elnyerte az amerikai 
filmakadémia díját. A hollywoodi gálán résztvevő alkotói csapatnak a filmben nagy szerepet játszó 
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa is szurkolt Budapesten, róluk és az Oscar-gáláról 
több mint 300 fényképet adott ki a Fotószerkesztőség. 

Szintén magyar siker született a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale), ahol Enyedi 
Ildikó Testről és lélekről című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat. A film 
kapcsán mintegy 100 fotót válogattak be a szerkesztők a nemzeti fotóarchívumba. A külföldi 
képkiadásba a korábbi évekhez hasonlóan szintén impozáns válogatás került a legrangosabb 
európai filmes seregszemlékről. Az AP és EPA kínálatából több mint 400 fotót vettek át a 
velencei, míg ennek dupláját a cannes-i filmfesztiválról.  A képszerkesztők a legnagyobbak mellett 
figyelemmel kísérték a többi filmes díjkiosztót is, mint például a Bafta-, a Színészegyesületi- és a 
Filmkritikusok díjainak átadását. 

A szerkesztőség fontosnak tartja, hogy a kulturális és tudományos élet nagyságairól is igényes 
portrék készüljenek a fotóarchívum számára, ezért többnyire otthonaikban keresték fel az idei 
Kossuth- és Széchenyi-díjjal kitüntetett kiválóságokat: 34 díjazottról összesen 234 fotó készült. 
Kiemelkedő projektként kezelték és hasonló módon nívós portréfotók készültek a magyar 
irodalom, a képzőművészet, a zeneművészet, a színház- és filmművészet, a népművészet és 
közművelődés, valamint a tudomány Prima Primissima Díjjal kitüntetettjeiről, a 10 kategória 23 
jelöltjéről. 

A Bocuse d’Or szakácsverseny 2016-os európai döntőjét megnyerő Széll Tamás séfről és 
csapatáról az MTI kiküldött fotóriportere Lyonban közel száz fotót küldött a hazai sajtó számára. 
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A magyar csapat a negyedik helyen végzett, és a legjobb hústál valamint a legjobb promóciós 
poszter különdíját nyerte.  

A Fotószerkesztőség az év során 32 fesztiválról tudósított. Fotóztak a Fishing on Orfűn és 
Sopronban a VOLT-on, a Budapest Pride-on, a Balaton Sound fesztiválon Zamárdiban, a 
Samsara Jóga és Zenei Fesztiválon a Siófokhoz tartozó Töreki közelében, az EFOTT-on, a 
debreceni Campus fesztiválon, a Veszprémfesten, a székesfehérvári Fezenen, a Gombaszögi 
Nyári Táborban a felvidéki Szalóc közelében és nem utolsó sorban a Művészetek Völgyében. 
Augusztusban a Tolna megyei O.Z.O.R.A. Fesztiválon, Európa egyik legnagyobb pszichedelikus 
zenei fesztiválján fényképeztek, majd az Ördögkatlan fesztiválon, a Komáromban megrendezésre 
kerülő Nemzetközi amerikai autós fesztiválon, a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztiválon, a Zamárdiban megrendezett Strand Fesztiválon, valamint a motorosok alsóörsi 
Harley Davidson találkozóján. Három fotóriporter több mint 500 fotót készített az újabb 
látogatórekorddal büszkélkedő, egy hétig tartó Sziget fesztiválon. De fényképeztek az Ars Sacra 
Fesztiválon, a zalaszántói Buddhista fesztiválon, a debreceni virágkarneválon, a Hungaroring 
Classic autós fesztiválon, a budai várban rendezett Mesterségek ünnepén, a Nyírség Nemzetközi 
Néptáncfesztiválon, az Ősök Napja hagyományőrző fesztiválon Bugacon, a galyatetői ŐsziKÉK 
Hegyisport Fesztiválon, a Dunapest fesztiválon és még sorolhatnánk. 

Rendszeresen beszámolt a szerkesztőség az Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat, a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat jótékonysági kezdeményezéseiről, programjairól. Elengedhetetlenül fontos, hogy a 
mindennapi események, hírek tudósítása mellett kiemelkedő színvonalú képriportok, fotóesszék 
készüljenek társadalmilag fontos témákról.  

Az autizmus világnapjára Balázs Attila egy megható képriportot készített az autizmus 
spektrumzavarral élő nyíregyházi kislányról, Farkas Lauráról. Az állandó felügyeletet igénylő 
gyermek nevelésének nehézségei miatt a család felbomlott, a szülők elváltak. A két gyermekét 
egyedül nevelő Farkas Árpád korábban jól működő vállalkozásaira nem tudott elég időt fordítani, 
így az egykor jó körülmények között élő család anyagi helyzete megváltozott. A férfi alapító 
elnöke az autista gyerekek szülői szervezetének, a 2014 tavaszán bejegyzett Most Élsz 
Egyesületnek, amely folyamatosan keresi a gyógyítás újabb és újabb lehetőségeit. 

Mint a korábbi években, ismét kiváló fotósorozattal készült erre a világnapra Komka Péter. 
Képein keresztül négy autista fiatal, a fotókat és videóblogot készítő Bánfi Bence, az érettségire 
készülő Jankovich András, a sportot és a zenét különösen kedvelő Vajda András és a Nem Adom 
Fel Alapítványnál dolgozó Szabó Mariann életét ismerhetjük meg. A salgótarjáni fotóriporter Nők 
kékben című, autista gyermekeket nevelő családok mindennapjaiba betekintést engedő 
vándorkiállítását az Autisták Országos Szövetsége indította útjára 2015. április 2-án, az autizmus 
világnapján, fotóit Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron, Salgótarjánban, Nagykanizsán, 
Székelyudvarhelyen és végül 2017 márciusában Kecskeméten tekinthették meg az érdeklődők. 

Az ősz végén a Nemzeti Fotóarchívum számára hiánypótló, több száz igényes országimázs 
fényképet készítettek a fővárosban dolgozó fotóriporterek Budapestről. A turisták által is jól 
ismert látványosságokat, a főváros csodaszép építészeti remekműveit – mint például az 
Országház, a Halászbástya, az Operaház, a pályaudvarok, a hidak, a belvárosi Erzsébet téren álló 
óriáskerék, a Batthyány téri és a Központi Vásárcsarnok, a Citadella, a Vajdahunyad vára, avagy a 
Millenniumi emlékmű a Hősök terén – mutatták be esti díszkivilágításban a profi fotós szemével.  

A MÚOSZ Sajtófotó Pályázatán is évről évre sikeresen szerepelnek a hírügynökség fotóriporterei, 
akik közül hatan összesen hét díjat nyertek a 35. alkalommal meghirdetett versenyen a 2016-ban 
készült munkáikkal. A MÚOSZ Nagydíját idén a nyíregyházán élő Balázs Attilának ítélte oda a 
zsűri a maguk közé Down-szindrómás iskolásokat befogadó osztályközösségről szóló 
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képriportjáért. Balogh Zoltán az Idomeni menekülttáborban készített képeivel első helyezést ért 
el a hír- és eseményfotó, valamint a képriport kategóriában is. A főként Nógrád megyében 
dolgozó Komka Péter az 1956. december 8-ai salgótarjáni sortűz alapján készült, Nincs kegyelem 
című film forgatásán portrézta le a statisztaként debütáló Schmittné Makray Katalint, Schmitt Pál 
volt köztársasági elnök feleségét, Wittner Mária 1956-os halálraítéltet, Sándor Györgyöt, a 
Nemzet Művésze címmel kitüntetett írót, Borókai Gábor újságírót és Gerendai Károlyt, a Sziget 
Fesztivál alapítóját. Portrésorozatával második helyezést ért el. Mohai Balázs szintén az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából készített portrékat: 12 egykori 
forradalmárt keresett fel és örökített meg kameráján keresztül különböző, az 1956-os események 
kapcsán számukra fontos, sorsukat meghatározó helyszíneken, mint például a fővárosi 
Sziklakórház, a Kossuth tér, a Baross utcai sebészeti klinika, vagy a Kozma utcai Budapesti 
Fegyház és Börtön. Sorozatát harmadik helyezéssel díjazta a zsűri. A sport kategóriában két 
fotóriporter is harmadik helyezést ért el, Koszticsák Szilárd Illés Fanni paraúszót fényképezte le, 
míg Illyés Tibor Indul a nagy utazás című sorozata a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon 
szereplő válogatottról készült. 

Statisztika 
2017-ben összesen 132 757 darab fotó került az MTI Fotószerkesztőség képkínálatába és a 
nemzeti fotóarchívumba, naponta 300-500 kép, amelynek 25 százaléka a kiadástól számított egy 
hónapig ingyenesen volt elérhető. Az MTI fotóriporterei 5743 eseményről tudósítottak, 36 592 
képet Budapesten készítettek, 21 136-ot vidéken, 6 226-ot a határon túl. Saját fotóikból a külföldi 
ügynökségeknek, az EPA-nak 12 722, az AP-nek 9 826 fényképet ajánlottak átvételre.  

A teljes képkiadás felét, közel 68 ezer darabot külföldi képügynökségek kínálatából válogatták és 
fordították képszövegeiket magyar nyelvre a szerkesztők a hazai médiumok számára.  

 

A MTI/MTVA fotóriportereinek képeiből többet a nemzetközi sajtó is átvett, 
partnerügynökségei, az AP és az EPA közreműködésével számtalan fotó volt látható külföldi 
újságok címlapján. 2017-ben is kiemelkedően sok külföldre kiadott képet vett át az MTI-től az 
Európai Sajtófotó Ügynökség, az EPA. Míg 2014-ben 3 432 volt ezeknek a képeknek a száma, 
2015-ben ez majdnem a duplájára, 6 648-ra emelkedett. Ez a szám 2016-ban már 7 308, de még 
ennél is több magyar fotó került az EPA fotóbankjába 2017-ben. Csak a vizes világbajnokságról 4 
705 képet vettek át, míg év végéig 11 884-et, vagyis évről évre jobb a Fotószerkesztőség 
teljesítménye, több száz hírügynökségi fotóval több kerül a nemzetközi képáramlatba, mint az 
előző években.  
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5. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 
 
 
A közmédia alapvető feladatai közé tartozik a társadalmi szerepvállalás, a nemzetközösség 
kulturális és társadalmi életében való aktív, folyamatos jelenlét. A közéleti személyiségek, 
művészek és a közönség egymásra találásának segítésével, a kulturális hagyományok, valamint 
értékek bemutatásával a közmédia szintén a társadalmi kapcsolatokat erősíti.  
A közmédia arra törekszik, hogy társadalmi szerepvállalását, társadalmi jelenlétét és nemzetközi 
kapcsolatrendszerét folyamatosan erősítse, összes csatornájának bevonásával.  
2017-ben számos szakmai fórum és találkozó keretében képviselte a közszolgálati értékeket a 
Duna Médiaszolgáltató.  
 
2017. december 12-én került átadásra a Duna-díj, amely elismerést minden évben olyan személy 
vagy szervezet kap, akire a közmédia az egy nemzetben való gondolkodás ügyének 
előmozdításában partnerként, segítőtársként tekinthet. 2016-ban a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség, 2017-ben pedig Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vehette át a 
díjat dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Dobos Menyhért vezérigazgatótól.  
 
A 2017-ben 15. alkalommal átadott Szent István-díjat jelképező szobrot, Melocco Miklós 
alkotását vehette át szeptember 30-án Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója. A díjazottakat minden évben közvélemény-kutatás és internetes szavazás után 
választja ki az alapítvány kuratóriuma. 
 
2017-ben több mint 290 millió forint (2016-ban 261 millió forint) gyűlt össze a közmédia 
hatodik Jónak lenni jó! jótékonysági akciójában, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és 
annak munkáját támogatta.  
 
Műsor- és információcseréről, közös műsorok készítéséről, valamint közös pályázási 
lehetőségekről kötött együttműködési megállapodást 2017. november 17-én a vajdasági 
Palicson a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt., valamint a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). Dobos Menyhért a találkozón 
elmondott beszédében köszönetet mondott a jelen lévő Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar 
Szövetség és a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza elnökének, valamint a szabadkai 
Pannon RTV-nek, amiért itt jöhetett létre a megállapodás. 
 
A Petőfi Rádió 2017-ben immár második alkalommal adta át a Petőfi Zenei Díjakat, nyolc 
kategóriában, 2017. június 25-én a soproni Telekom VOLT Fesztivál nyitónapján. 2017-ben a 
legtöbb díjat a Halott Pénz zenekar kapta, három kategóriában.  
 
2017-ben Aranyosi Péter vehette át a Karinthy-gyűrűt, amelyet minden évben június 25-én, 
Karinthy Frigyes születésének évfordulóján adnak át a Rádiókabaré kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó szerzőinek, előadóinak. Az 1975-ben alapított díjat Dobos Menyhért, a Duna 
Médiaszolgáltató vezérigazgatója, valamint Vaszily Miklós, az MTVA megbízott vezérigazgatója 
nyújtotta át.  
 
Sokszínű műsorokkal mutatta be a szórványban élő magyarság életét november 15-én a 
közmédia. A tematikus napon a Duna World csatorna mellett, a Duna, az M1, az M5 és a 
Kossuth Rádió műsorai is foglalkoztak a témával.  
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2017-ben lett 25 éves a Duna Televízió. Az összmagyarság műholdas televíziójának ötlete a 
magyarok III. világtalálkozóján fogalmazódott meg 1992 augusztusában Budapesten, majd a 
tesztadások november 1-jén kezdődtek meg napi három órában. A Duna Televízió műsora 1992. 
december 24-én indult egy közvetítőkocsiból, és mára öt kontinensen, tizenötmillió nézőhöz jut 
el, hidat teremtve az anyaország és a határon túli nemzettestek között. A Szent Péter-bazilikából 
közvetített éjféli misén II. János Pál pápa magyar nyelven elmondott üzenetében köszöntötte az 
első magyar műholdas adás nézőit. 
 
2017. január 24-én a Magyar Rádió Márványtermében, Balog József zongoraestje keretében 
kerültek átadásra a 2017-es Lajtha László-díjak. A Lajtha László Alapítvány kuratóriumának díját 
Dénes István karmester vehette át, akinek tevékenységét Gyurkó Csilla, Lajtha László egyik 
jogörököse méltatta, külön kiemelve, hogy nevéhez fűződik A négy isten ligete című Lajtha-balett 
négy évvel ezelőtti világpremierje (2013. január 24. Budapest, Művészetek Palotája), valamint 
hogy a közelmúltban kétszer is hatalmas sikerrel vezényelte Lajtha VII. szimfóniáját Bukarestben 
(2016. október 27. és 28.). A Duna Médiaszolgáltató és a Lajtha László Alapítvány 
kuratóriumának közös díját Katona Márta, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője kapta. 
Katona Márta kiemelkedő színvonalú rádiós munkáját Doncsev András kulturális főszerkesztő 
méltatta, és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nevében ő is adta át a díjat. 
 
2017-ben folytatódott a Duna Televízióban a Fölszállott a Páva, a közmédia és a 
Hagyományok Háza közös tehetségkutató műsora, amelyet a Duna TV élőben sugárzott. A 
versenyzők október 27-étől december 30-áig mérték össze tudásokat 4 kategóriában. A 2017-es 
év győztesei énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriában a Pendely Énekegyüttes, táncos 
szólisták és táncospárok kategóriában Fodor Mátyás, hangszeres szólisták és zenekarok 
kategóriában a Pósfa zenekar, táncegyüttes kategóriában a Kalotaszeg Legénytársulat. 
 
Média a Tehetségekért Díjat vehetett át Csűrös Csilla, a Kossuth Rádió kiemelt 
szerkesztő-műsorvezetője. 2017-ben is meghirdette az Új Európa Alapítvány a Média a 
Tehetségekért Díj pályázatát. A díjat olyan újságírók nyerhetik el, akik sikeres vagy tehetséges, 
30 év alatti fiatalok pályafutását mutatják be a sport, a művészet vagy a tudomány területéről. 
Pályázni 2016. november 1. és 2017. október 31. között megjelent cikkel, interjúval, riporttal 
lehetett terjedelmi korlát nélkül az írott sajtó, online sajtó, rádió, valamint tv/videó kategóriákban. 
A felhívásra jelentkezett a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője, aki rádió kategóriában a 
Történet hangszerelve: Szegedi Melinda c. pályaművel első helyezést ért el. Az elismerő okleveleket 
Apáti-Tóth Kata, a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója, valamint a program 
zsűritagjai a Művészetek Palotája Üvegtermében adták át. 
 
2017. június 10-én negyedik alkalommal rendezte meg a Duna Médiaszolgáltató nagyszabású, 
egész napos kulturális rendezvényét, a Duna Napot Torockón. A térség sikeres kulturális 
központja, a Duna-Ház kiemelt programját hagyományosan a nemzeti összetartozás napjához közel 
eső hétvégére időzítik a szervezők. A sztárfellépők könnyűzenei koncertjei és az autentikus 
néptánc produkciók mellett egész nap számos tartalmas kikapcsolódási lehetőség közül 
válogathattak a látogatók.  
 
A torockói Duna-Házban berendezett „Hogy volt?!” című médiatörténeti kiállítást Vaszily Miklós, 
az MTVA vezérigazgatója nyitotta meg. A magyar Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely 
gyűjteményéből szervezett kiállítás a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a 
Magyar Távirati Iroda múltjából mutatott be emblematikus mozzanatokat és médiatörténeti 
kuriózumokat. Amint azt Vaszily Miklós hangsúlyozta: a közmédia története méltó része a 
magyar kultúra történetének. Az egész napos rendezvény ünnepélyes megnyitóján Dobos 
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Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója elmondta, a négy éve felavatott torockói 
Duna-Ház ma már nemcsak médiaközpont, hanem a magyar szó, a magyar kultúra és a magyar 
hagyomány őrzője. Úgy vélte: a szórványban élő magyaroknak „kétségbeesést elűző igékre van 
szükségük és hitre, mert a hit néha sokkal erősebb, mint a tudás”. Hozzátette: „addig marad meg a magyarság, 
ameddig érti Arany János nyelvét.” 
 
2017. december 22-én indulásának ötödik évfordulóját ünnepelte a Dankó Rádió 
Budapesten, a Várkert Bazárban. Ünnepi beszédében Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója a közmédia rádiócsatornájának azt 
kívánta, ugyanezzel a sikerrel, népszerűséggel őrizze tovább a magyar nóta hagyományát. Úgy 
értékelte: öt évvel ezelőtt az akkor megújuló közmédia komoly döntést hozott azzal, hogy az 
évtizedek óta létező rádiók mellett újabb rádiócsatornát indított. Az MTVA vezérigazgatója 
szerint a Dankó dalkincsét tekintve „tipikus hungarikum”, továbbá kiemelte: a magyar nóta, az 
operett és népdal olyan dalkincs, amelyet a közmédiának törvényben foglalt kötelessége 
bemutatni. A Várkert Bazárban az Éneklő Magyarország – Öt éves a Dankó Rádió című ünnepi 
rendezvényen mások mellett Oszvald Marika, Berkes János, Tarnai Kiss László, Oláh Kálmán, a 
Barackvirág és a Czifra táncegyüttes, valamint a Tükrös Zenekar is fellépett. 
 
Hatan vehették át 2017-ben sajtó kategóriában a Junior Prima díjat, 2017-ben először határon 
túliakat is lehetett jelölni. A díjazottak között voltak Krizbai Diána és Juhász Rita, a közmédia 
hírügynökségi tudósítói is. 
 
2017. november 17-én útjára indult a közmédia médiatörténeti fotókiállítása. A Hogy volt?! 
– Pillanatképek a magyar közmédia történetéből című kiállítás az egykori Magyar Televízió, a 
Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda múltjából mutat be számos 
emblematikus mozzanatot és médiatörténeti kuriózumot. A kiállítással a szervezők azt szeretnénk 
elérni, hogy a tizenévesek tisztában legyenek a ma már mindennapos tevékenységnek számító 
televíziózás, rádióhallgatás kezdeteivel és ezek korai eszközeivel, valamint a műsorok 
„születésének” helyszíneivel. A médiatörténeti képek között megtalálhatók azok az 1958-ban 
készült fotók, amelyek a Magyar Televízió rendszeres próbaadásainál használt egyik közvetítő 
kocsit és a kamerákat ábrázolják. Bemutatják a Kossuth Rádió 1968-as új műszerszobáját és egy 
1953-as felvételen a Magyar Távirati Iroda akkor felavatott székházának egyik munkaszobáját is. 
A kiállításon a diákok megtekinthetnek korabeli készülékeket ábrázoló felvételeket, például egy 
1957-es fotót az Orion gyár akkori újdonságával. A tárlaton látható a Magyar Televízió 1958-as 
első monoszkópjáról készült fotográfia is. 
 
2017. október 11-én a látás hónapjához csatlakozva különleges tárlatvezetést tartott a 
közmédia a vakok és gyengénlátók számára a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen. A 
különleges vezetés során megismerkedhettek a látogatók a rádiózás és televíziózás történetével a 
kezdetektől napjainkig. A tematikus túrán hanganyagokkal és különféle meglepetésekkel 
kedveskedtek az érdeklődőknek. „Érintsd meg a múltat!” mottóval kézzelfogható közelségbe hozták 
a rádiózás és televíziózás világát.  
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6. A DUNA-HÁZ CÉLKITŰZÉSEI ÉS PROGRAMSTRUKTÚRÁJA 
 

A közmédia legfontosabb feladatai közé tartozik a külhoni magyarság kulturális, szellemi igényeire 
való fokozott odafigyelés, az össznemzetben gondolkodás, a határon túli magyar kultúra, nemzeti 
identitás és anyanyelv megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartás 
biztosítása, és a nemzeti egység tudatának erősítése. A külhoni magyarság hiteles tájékoztatása 
mellett kiemelt szempont e közösségek egyedi kultúrájának, szellemiségének, életvitelének 
megismertetése az anyaországban élőkkel. A Duna Televízió – a magyar közszolgálati média 
meghatározó csatornája, az elmúlt 24 évben az országhatároktól független nemzeti összetartozás 
tévéje – 2015 óta nemzeti főadóként is különleges kulturális teret képez a világ magyarsága 
számára. 
Ennek szellemében nyitotta meg 2014 júniusában a térség kulturális központjaként működő 
torockói Duna-Házat, amely az elmúlt években a magyar kultúra és a magyar közszolgálati média 
elismert, küldetését betöltő helyi központjává vált. 
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Torockó Erdély egyik legszebb falva, a Torockói-medencében, a Székelykő és az Ordaskő 
sziklavonulatának szűk, festői szépségű völgyében. A település egyedi stílusú, hófehérre meszelt 
házaival, különleges népviseletével és népművészetével méltán nyert 1999-ben Europa Nostra 
díjat, és pályázik jó eséllyel a világörökségi címre. Épített öröksége 2017 márciusától kiemelkedő 
nemzeti érték, júniustól pedig hivatalosan is hungarikum.  
A turisztikailag és kulturálisan kiemelt jelentőségű település egyik legszebb háza a műemléki 
előírásoknak megfelelően, igényesen felújított Duna-Ház. A közösségi ház évről évre gazdagodó 
programkínálattal várja közönségét: színvonalas előadásoknak, gyerekprogramoknak, telt házas 
családi koncerteknek, színpadi produkcióknak, pódiumműsoroknak, szakmai fórumoknak, 
alkotótáboroknak, közönségtalálkozóknak ad otthont. Programjai a magyar történelemtől, 
szépirodalomtól a nyelvművelésen, filmen, fotón, festészeten át az erdélyi magyar vállalkozói 
készségfejlesztésig széles tematikai skálán mozognak.  
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A torockói és torockószentgyörgyi közösség kérésére 2016 januárjától elindított, közkedvelt  
Rendhagyó történelemórák Torockón sorozat 2017-től megújult tematikával – A világvallások ösvényein – 
folytatódott. Dr. Kovács Sándor egyháztörténész vetítésekkel illusztrált sorozata 2018-tól ismét 
megújul, hiánypótló tematikával jelentkezik: A magyarság története: 1100 év a Kárpát-medencében. Mivel 
generációk nőttek fel úgy Erdélyben, hogy nem tanulhattak magyar történelmet, a felnőtt 
közönség részéről is nagy az igény a magyarság, különösen az erdélyi magyarság életét 
meghatározó történelmi tények, összefüggések, érdekességek megismerésére. Akár 
világviszonylatban, akár magyar kontextusban Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára előadásaiban a tőle megszokott közérthető, 
élményszerű, humoros stílusban világít rá a történelmi események rejtett összefüggéseire. 
 

 

 

A Duna Nap gyerekprogramjának sikeréből kiindulva közkívánatra 2017 őszétől elindult és 
kiemelt népszerűségnek örvend a Duna-Ház rendszeres gyerekprogram-sorozata. A program 
játékos online közösségi szavazáson (a Duna-Ház facebook oldalán) a Mesepadlás címet kapta. 
Havonta, péntek délelőttönként családi koncertek, zenés gyerekműsorok, bábszínházi 
produkciók, valamint változatos, az évszak népszokásaihoz, néphagyományaihoz kapcsolódó 
kézműves foglalkozások, ötletes népi és ügyességi játékok, népdaltanítás, interaktív mesés-zenés 
előadások várják a torockói és a környékről is szép számban érkező általános iskolás és óvodás 
közönséget a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a torockói Sebes Pál Általános Iskola 
pedagógusainak közreműködésével. 
A tágabb térségben is közkedveltek a Duna-Ház rendhagyó irodalomórái és dramatizált, a magyar 
irodalmat és történelmet emberközelbe hozó előadásai, amelyeknek rendszeres látogatói 
nagyenyedi, tordai, marosludasi, alkalmanként kolozsvári és a környéki magyar falvakból érkező 
iskolai osztályok és egyházközösségek. Számos erdélyi, magyarországi és külhoni civil szervezet, 
alapítvány, egyetem, szakmai és alkotócsoport rendezett a közösségi házban széleskörű 
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érdeklődést kiváltó találkozókat, konferenciákat, műhelymunkákat, közösségépítő tréningeket az 
elmúlt évben is. 
A Duna-Ház éves programtervének összeállításakor elsődleges szempont a kulturálisan 
hiánypótló, a nemzeti identitás megőrzését segítő, maradandó, minőségi élményeket nyújtó 
rendezvények szervezése. Emellett kiemelt cél, hogy a térség magyarsága számára hasznos 
ismereteket, a mindennapi életben alkalmazható, praktikus módszereket, információkat, 
stratégiákat nyújtó társadalmi és közéleti fórumoknak is teret adjon a közösségi ház. Ezzel 
egyúttal kiváló bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence magyarlakta területein 
sikeresen működő mozgalmaknak, civil szervezeteknek. Kézenfekvő szempont továbbá a 
világviszonylatban is kimagasló kulturális értéket képviselő település és térség történelmének, 
hagyományainak megismertetése a fiatalabb generációkkal és az idelátogatókkal. 
A Duna-Ház közösségi oldalán és honlapján is sikeresen aktivizálja közönségét, részletes, 
folyamatosan  frissülő információkkal tájékoztatva őket programjairól, célkitűzéseiről, terveiről. 
Közöségi oldalán a Duna-Ház követőinek száma meghaladja a 6000 főt.  
Honlap: http://www.duna-haz.com 

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/dunahaztorocko 

 

 

 

 
  

http://www.duna-haz.com/
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A Duna-Ház kiemelt programja – IV. Duna Nap a Székelykő lábánál 

2017. június 10. 
 
2017. június 10-én a Duna Médiaszolgáltató negyedik alkalommal rendezte meg nagyszabású, 
egész napos kulturális rendezvényét Erdély egyik legszebb településén, Torockón. A térség sikeres 
kulturális központja, a Duna-Ház kiemelt programját hagyományosan a nemzeti összetartozás 
napjához közel eső hétvégére időzítik a szervezők.  
Szabó Balázs Bandája, Varga Miklós, a Magashegyi Underground, Petruska, a Karaván Együttes, a Tokos 
Zenekar, Vaszi Levente és Vrencsán Anita gyimesi csángó népdalénekesek, a Kalotaszeg, a Cifra és a 
Szilas Néptáncegyüttesek, valamint a Torockói Sebes Pál Általános Iskola Citera- és Furulyazenekara léptek 
fel a IV. Duna Napon. A sztárfellépők könnyűzenei koncertjei és az autentikus néptánc 
produkciók mellett egész nap számos tartalmas kikapcsolódási lehetőség közül válogathattak a 
látogatók.  
A Duna-Ház udvarán gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, népi és ügyességi játékok, 
Vaszi Levente kötetlen szabadtéri táncháza és a kolozsvári Karaván Együttes családi koncertje 
gondoskodtak a legkisebbek jó hangulatáról. Az örök kedvenc Süsüvel és a TV Macival is 
találkozhatott a közönség. A Torockói Íjász Szer látványos íjász bemutatóval és oktatással 
csatlakozott a Duna Naphoz. 
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A „Hogy volt?!“ – pillanatképek a magyar közmédia történetéből című kiállítás a Magyar Televízió, 
a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda múltjából mutatott be emblematikus 
mozzanatokat és médiatörténeti kuriózumokat.  
A Duna-Ház előadótermében Papp Nikolett grafikusművész „Tisztelet János vitéznek és Toldi 
Miklósnak“ című látványos kamarakiállítását Hernády Zsolt Géza történész nyitotta meg Arany 
János és Petőfi Sándor barátságát megidéző előadásával. Az élményt Farkas Tünde énekes 
előadóművész produkciója gazdagította. Ugyanitt erdélyi magyar kiadók könyvbemutatói várták 
az érdeklődőket. Klotz Miklós Eredeti torockói ételek című receptalbumának bemutatójáról nem 
hiányozhattak a megkóstolható, ínycsiklandozó „illusztrációk“, a torockói Somodi kalács és 
hamuzsák, egyenesen Both Ilonka, a könyv egyik közreműködőjének kemencéjéből. Az erdélyi 
magyar könyvmustra keretében a kolozsvári Művelődés Kiadó és a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont is bemutatkoztak, utóbbi a székelyek történetét feldolgozó 
kiadványaival. Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondók „Nem mondhatom el 
…” címmel a magyar líra klasszikus remekműveit szólaltatták meg különleges hangulatú, 
flashmob vetítésekkel színesített műsorukban.  
A programot a Torockói Unitárius Nőszövetség jótékonysági sütményvására, az Idea Könyvtér és 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont könyvvására, valamint az Erdélyi Kézmíves 
Céh népművészeti és kézműves vására tette változatosabbá. A napot impozáns tűzijáték zárta, 
háttérben a Székelykővel. A rendezvény műsorvezetője Hernády Zsolt Géza volt.  
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A Duna-Ház programjai 2017-ben 

 

 2017. január 20. 17:00 óra 
Rendhagyó történelemórák Torockón – Isten, áldd meg a Magyart! 
Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. 194 évvel ezelőtt ezen a napon tisztázta le 
Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát. Az előadásban szó volt a közép-kelet-európai országok 
himnuszainak változásáról, Románia himnuszairól, a Székely himnuszról  és természetesen 
Kölcsey Himnuszáról, nemzeti imádságunkról, részletesen rávilágítva arra, mit is kérünk nagy 
ünnepeinken Himnuszunkban. A magyar kultúra napjához csatlakozó idei első Rendhagyó 
történelemórára ezúttal is szép számban érkeztek a térségből.  
Előadó: Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára 

 2017. január 20. 18:30 
A vallásszabadság napja – A hit Istennek ajándéka 
„Az prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme 
szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem venni, senki rá ne kényszerítse az ő lelke 
azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása nékie tetszik” – e 
gondolatokkal kezdődik Maksay Ágnes a vallásszabadság világnapjára készített dokumentumfilmje. A 
felvétel helyszíne a tordai katolikus plébániatemplom, ahol 1568-ban a január 6. és 13. között zajlott 
tordai országgyűlés a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot. 
Ez a határozat vezetett az erdélyi unitárius egyház megalakulásához és állami elismeréséhez. 
Az idei első telt házas Rendhagyó történelemóra után került sor a dokumentumfilm nyilvános 
torockói bemutatójára. Az esemény külön aktualitását az adta, hogy a filmben többek között 
Dr. Kovács Sándor egyháztörténész, a történelemóra sorozat előadója idézte fel a korabeli 
eseményeket.  
 

 2017. január 20., február 17., március 24., április 28., szeptember 29., október 20., 
november 17., december 8.  19:00 óra 

Torockói Unitárius Ifjúsági Egylet  
A torockói unitárius közösség fiatal tagjai minden hónap utolsó előtti péntekén kötetlen 
találkozót tartanak a Duna-Házban Csécs Márton Lőrinc, Torockó unitárius lelkészének 
vezetésével. 
 

 2017. február 24. 17:00 óra 
Rendhagyó történelemórák Torockón  
A világvallások ösvényein: Az iszlám 
Nagy érdeklődés övezte a megújult tematikával folytatódó, a világvallások rejtelmeibe 
kalauzoló sorozat februári részét is. A vetítéssel illusztrált előadás a legfiatalabb világvallás 
kialakulását és történetét mutatta be, az iszlám világ rejtett összefüggéseit is feltárva. Szó volt 
Mohamed életéről és prófétai küldetéséről, a Korán tanításáról, a böjtről és zarándoklatról, a 
szunniták és síiták közti különbségről, a saríáról, az iszlám vallási törvényéről, a 
globalizációról és az iszlám mai problémáiról is.  
Előadó: Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára 
Megjegyzés.: az ezúttal is teltházas előadásról beharangozó anyag ment le az M5 csatorna kulturális 
híradójában. 

 

 2017. március 4. Farsangtemetés Torockón 
A Duna-Ház idén két rendezvénnyel is csatlakozott a régi néphagyományokra épülő vidám télbúcsúztatóhoz.  
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 2017. március 4. 11:00  
Farsangi könyvmustra a Kriterion Könyvkiadó, a Művelődés Kiadó és a Polis Kiadó 
részvételével  
A szerkesztők többek között Dr. Kós Károly, a romániai magyar néprajztudomány egyik 
legmarkánsabb személyiségének két könyvét mutatták be: Népi földművelés Kalotaszegen 
(Művelődés); Néprajz és muzeológia (Kriterion). A könyvbemutató és könyvvásár idején 
megtekinthető volt a Dr. Kós Károly mezőségi rajzait bemutató kiállítás.  
 

 2017. március 4. 12:00 
A torockói farsangtemetés erdélyi párhuzamai 
Filmrészletekkel illusztrált néprajzi előadás 
A farsangtemetés Torockón több száz éves hagyomány, amelyet a mai napig sikerült 
megőriznie a helyi magyar közösségnek, néhány lelkes, fiatal szervezőnek köszönhetően. A 
szombat délutáni maszkos, maskarás farsangi menet ostoraikat csattogtató betyárokkal, 
bohócokkal, ördögökkel és népviseletbe öltözött párokkal végigjárja Torockó összes utcáját, 
majd a főtéri itatónál, a Vajornál a „pap” búcsúbeszéde és a „kántor” helyeslő szavai után az 
ördögök eltemetik „Farsang Dömét”. Az előadás a vidám télbúcsúztató szertartás erdélyi 
változatait mutatta be.  
Előadó: Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, a Kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének professzora 
Megjegyzés: az M1 híradója tudósított a Duna-Ház farsangtemetéshez kapcsolódó rendezvényeiről. 

 
 2017. március 24. 18:00 
Rendhagyó történelemórák Torockón 
A világvallások ösvényein: A judaizmus 
A judaizmus világába bevezető előadásban a történeti áttekintés mellett a zsidó ünnepekről, 
szertartásokról és szokásokról, illetve a szent szövegekről volt szó. A szertartások bemutatása 
során kitértek az életkorhoz kapcsolódó (körülmetélés, bar micvá és bat micvá, házasság, 
gyász) és az ismétlődő szertartásokra. Az előadást a legfontosabb zsidó szent könyvekből 
származó képek illusztrálták. 
Előadó: Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára 

 2017. március 26. – április 2. 
A Torockó-Aranyosszék Értékfeltáró Kollégium második terepmunkája a Népfőiskola 
Alapítvány szervezésében  
A Népfőiskola a kilencvenes évek elejétől szervez a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró 
kollégiumokat, konferenciákat. A külhoni magyar értéktár bővítését elősegítő programot 
Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke irányítja. 
Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi 
értékeket a helyiek ismerik a legjobban. 2016. október 2-án kezdte meg munkáját a lakiteleki 
Népfőiskola Torockó-Aranyosszék Értékfeltáró Kollégiuma. Szakmai vezetője dr. Keszeg 
Vilmos, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora, technikai vezetője pedig a 
Népfőiskola munkatársa, Sütőné Gulyás Éva. A terepmunka második szakaszában 
egyetemistákból, egyetemi professzorokból, pedagógusokból álló csoportok folytatták a 
feltárást Torockón és térségében. 

 2017. március 31. 18:00 óra 
Vasútállomás – pódiumest József Attila verseiből és prózai írásaiból  
„Jó volna jegyet szerezni, és elutazni önmagunkhoz…” – a magyar költészet napjához közeledve 
újfajta, emberközeli József Attila kép: szeretetről, hitről, békéről és meg nem alkuvásról. A 
kunszentmiklósi versvándor hamvazószerdától húsvéthétfőig tartó Kárpát-medencei 
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verskalandozásai során 40 nap alatt 6 országban 50 előadást tartott. Torockóra egyik 
legsikeresebb összeállításával érkezett, amelyben a magyar költészet napjához kapcsolódva 
József Attila életét és verseit hozta emberközelbe személyes hangvételű, mélyen átélt, 
nagyhatású előadásában. 
előadó: Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versvándor  

 
 2017. április 1. 10:00 óra 
A Torockó-Aranyosszék Értékfeltáró Kollégium nyilvános záró rendezvénye  
A kutatást végző csoportvezetők a második forduló kutatási eredményeiről számoltak be Dr. 
Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátorának 
közreműködésével.  

 

 2017. április 3. 14:00 óra  
Vasútállomás – rendhagyó irodalomóra József Attila életéről és költészetéről  
A fiatalokat nagy sikerrel megszólító, közvetlen stílusú rendhagyó irodalomórán a Torockói 
Sebes Pál és a Székelykocsárdi Általános Iskolák diákjai élhettek át katartikus pillanatokat 
József Attila életművével ismerkedve. „Hiszem, hogy a versek térképek, iránytűk az életünkben. Őket 
követve juthatunk el egy békés, szeretettel teli világba. Olyan világba, amelyet mi, emberek alkotunk meg. 
Kultúránk és verseink segítségével” – hangzik Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits Zoltán-
díjas versvándor hitvallása. 
Résztvevők: a Torockói Sebes Pál Általános Iskola, a Székelykocsárdi és a Magyarlapádi Általános 
Iskolák diákjai.   
előadó: Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versvándor  

 

 2017. április 4. 10:00 óra 
Vasútállomás – rendhagyó irodalomóra József Attila életéről és költészetéről  
A nagy érdeklődésre való tekintettel a kunszentmiklósi versvándor a Duna-Ház 
szervezésében a tordai gimnazistákhoz is ellátogatott. A tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum 
közel 200 diákjának volt része felejthetetlen élményben: a tordai unitárius templomban 
nézhették meg a József Attila különleges személyiségét bemutató, szuggesztív előadást. 
előadó: Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versvándor 
 
 2017. április 21. 18:00  
Rendhagyó történelemórák Torockón 
A világvallások ösvényein: A kereszténység története 
Az előadás a keresztény egyház kialakulásának küzdelmes évszázadait vázolja, ismerteti a 
legfontosabb teológiai tételek történetét, rávilágít a keleti és nyugati egyház kettészakadásának 
körülményeire és következményeire, és azokra a folyamatokra, amelyek a 16. században a 
reformációhoz vezettek. A legfontosabb keresztény teológiai irányzatok vallástörténeti 
bemutatása a 19-20. századig ível.  
előadó: Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti 
Tanszékének előadótanára 
 

 2017. május 5. 11:00 
Határtalanul! program – a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
osztálykirándulása 
A Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja, célja a magyar-magyar 
kapcsolatok elmélyítése, személyes kapcsolatok kialakítása. Keretében magyarországi iskolák 
tanulói vehetnek részt állami támogatással emlékezetes osztálykirándulásokon a szomszédos 
országok magyarlakta területein. Ezúttal a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
diákjai látogattak el 5 napos erdélyi körútjuk során a Duna-Házba. Szemléletes kisfilmek 
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segítségével ismerkedhettek meg Torockó földrajzi-történelmi nevezetességeivel, valamint a 
kulturális központ küldetésével és programjaival. A Duna-parti lakótelep szívében fekvő 
iskola diákjai kreatív blogban is megörökítették erdélyi élményeiket: 
https://beszelokovek2017.blogspot.hu/p/utvonal.html 

 

 2017. május 26-28.  
A Torockó-Aranyosszék Értékfeltáró Kollégium záró rendezvénye  
A Népfőiskola a kilencvenes évek elejétől szervez a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró 
kollégiumokat, konferenciákat. A külhoni magyar értéktár bővítését elősegítő programot 
Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke irányítja. 
Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi 
értékeket a helyiek ismerik legjobban. A Torockó-Aranyosszék Értékfeltáró Kollégium 
szakmai vezetője dr. Keszeg Vilmos, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora, 
technikai vezetője pedig a Népfőiskola munkatársa, Sütőné Gulyás Éva. A második 
terepfelmérésre a Szegedi Tudományegyetem Néprajz Tanszékéről, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről, a Gödöllői Tudományegyetemről 
érkeztek hallgatók és oktatók, továbbá nyugdíjas pedagógusok és önkéntesek is 
bekapcsolódtak a 2016-ban megkezdett munkába. A kutatást és az értékőrző személyek 
előzetes megkeresését a helyi települések unitárius és református lelkészei is segítették.  
A kutatást végző csoportvezetők a második forduló kutatási eredményeiről számoltak be. Az 
eseményen részt vett dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért 
felelős koordinátora is, aki az elhangzott beszámolók után értékelte a kollégium munkáját. 
 

 2017. június 2. 
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Rokolya néptánccsoportjának látogatása 
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Rokolya néptánccsoportja látogatott el a Torockói 
Duna-Házba. A 32 kisgimnazista táncos és 4 kísérő pedagógusuk szemléletes kisfilmek 
segítségével ismerkedhettek meg Torockó földrajzi-történelmi nevezetességeivel, valamint a 
kulturális központ küldetésével és programjaival. 

 

 2017. június 10. 10:00-23:00 
IV. Duna Nap – a rendezvény részletes leírása jelen fejezetben, a Beszámoló 263. oldalán található  

 2017. június 10. 14:30  
„Nem mondhatom el…” – ismerős versek  
Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondók pódiumműsora  
Arany János, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, 
Nemes Nagy Ágnes, Karinthy Frigyes, Petőfi Sándor, Faludy György, Utassy József, Kányádi 
Sándor versei kerültek közel a XXI. századi emberhez a rendkívül magas színvonalon 
előadott, különleges flashmob vetítésekkel színesített előadásban.  

 

 2017. június 10. – július 31. 
Médiatörténeti kiállítás a Duna –Házban 
A tárlat a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda 
múltjából mutatott be emblematikus mozzanatokat és médiatörténeti kuriózumokat, a 
kulisszák mögé is izgalmas betekintést engedve. A Duna Napon megnyílt látványos, 
informatív kiállítás július végéig volt látogatható a Duna-Házban. 

 

 2017. június 10. – július 31. 
Papp Nikolett grafikusművész „Tisztelet János vitéznek és Toldi Miklósnak“ c. 
kamarakiállítása  

https://beszelokovek2017.blogspot.hu/p/utvonal.html
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„Petőfi és Arany küzdeni tanítanak a küzdelem lélektanának magaslatain. Példázatuk a küzdelemnek 
arra, a mindannyiunkban zsigereinkig hatoló ősélményére épít, mely lényege és célja szerint a teljes éberség 
eléréséig gyötrelmes élményeken, s azok variációs lehetőségeinek kínzó sokaságán keresztül tapasztaltatja meg 
a lélekkel a „felemelkedés” stációit… János vitéz és Toldi teszik, amit a Mindenség törvényei szerint tenniük 
kell.” – Papp Nikolett. A kiállítást a Duna Napon Hernády Zsolt Géza történész nyitotta meg 
Petőfi Sándor és Arany János barátságát megidéző előadásával. A rendkívül szuggesztív képek 
szintén július végéig voltak megtekinthetők a Duna-Ház előadótermében. 
 

 2017. október 6. 18:00 
Rendhagyó történelemórák Torockón – A világvallások ösvényein: A hinduizmus  
Ünnepélyes megemlékezés az aradi vértanúk napjáról   
A Duna-Ház első őszi történelemóráján a világvallások ösvényein tovább kalandozva a 
hinduizmus kialakulását, fejlődéstörténetét ismerhették meg az érdeklődők. Dr. Kovács 
Sándor egyháztörténész a tőle megszokott élményszerű, közvetlen stílusban világított rá a 
vallástörténeti jelenségek hátterére és rejtett összefüggéseire.  
Az október 6-ai előadás keretében a nemzeti gyásznapról is ünnepélyesen megemlékeztek az 
egybegyűltek. Balla Tímea és Gáncsa Tímea, a torockói Szilas Néptáncegyüttes énekesei 
népdalokat énekeltek, Deák Laura, a Torockói Sebes Pál Általános Iskola 5. osztályos diákja 
Juhász Gyula Vértanúink című versét szavalta el. 

 

 2017. október 5-8. 
Áldás, népesség a Kárpát-medencében – Egészséges életkezdet  
Konferencia a torockói Duna-Házban 
 “Minél több gyermek érkezzen egy olyan ember- és családközpontú társadalomba, ahol első élményük a 
szülői, anyai-apai szeretet, öröm fizikai megtapasztalása háborítatlan körülmények között.” (Ékes Ilona) 
A praktikus szakmai ismereteket nyújtó előadások, interaktív fórumok a nemzedékek közti 
kötelék személyiségformáló erejére, a termékenységtudatra, és mindenekelőtt a családi 
kötődés fontosságára világítottak rá. A kezdeményezés célja az ember életének nagy 
misztériumai, a születés és a halál visszavezetése a mai személytelen, intézményesített 
formákból a maga természetes, segítő, szerető közegébe: a családba.  
A konferenciát megnyitó szentmisét Szénégető István, a Gyulafehérvári Főegyházmegye 
Családpasztorációs Központjának vezetője celebrálta. A konferencián Dervarics-Boros Ágnes 
ismertette a TeenSTAR szexuálpedagógiai programot, majd a Creighton módszert: a 
természetes és hatékony családtervezési módszer hozzájárul a nők egészségének 
megőrzéséhez. Lakner Zsófia a családdá válás folyamatáról beszélt, azokról a kihívásokról, 
amelyek a gyermekvállalás idején a párkapcsolatokat családdá érlelik. A konferencia utolsó 
napja a szülés, a korai kötődés kialakulásának témakörét járta körül Csomóné Lindmayer 
Katalin dúla,  Schanda Mónika bába, IBCLC szoptatási tanácsadó közreműködésével. Sipos 
Írisz az identitás fejlődéséről tartott előadást A nemzedékek közti kötődés, mint a személyiség 
megalapozója címmel. 
főszervezők: Ékes Ilona, Az ERGO Regionális Szervezet elnöke, az AnyaBaba Mozgalom védnöke; 
Csomóné Lindmayer Katalin dúla, terapeuta, AnyaBaba Mozgalom.   

 

 2017. október 20. 10:00 – 14:00 
Mesepadlás – „Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak” 
Zenés meseműsor, közös éneklés, mondókázás, táncolás, kézműves foglalkozások, ötletes 
szabadtéri játékok, őszi termésmandala kirakás, önfeledtség és verőfényes napsütés. Remek 
volt a hangulat a Duna-Ház első Mesepadlásán. A közkívánatra elindított sorozat keretében 
havonta egyszer, péntek délelőtt a legkisebbeké a terep a Duna-Házban. A Bethlen Gábor 
Kollégium pedagógusainak szakszerű irányításával zajlott őszi foglalkozást Szabó Kinga 
Kukoricázz velem! című interaktív meseelőadása és kézműves foglalkozása gazdagította.   

http://ergo-net.hu/hu/hirek/teenstar
http://www.csaladvar.shp.hu/hpc/web.php?a=csaladvar
http://www.csaladvar.shp.hu/hpc/web.php?a=csaladvar
http://lindmayerkatalin.weebly.com/
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Együttműködő partnereink: Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, Torockói Sebes Pál Általános Iskola 
 

 2017. október 20. 18:00 
Rendhagyó történelemórák Torockón – különkiadás: Reformáció 500 
500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a reformáció. A reformáció nem pusztán a 16. 
század emléke, hanem mindannyiunk máig élő, közös öröksége: a megújulás 
eszmerendszere. Az európai világképünket máig meghatározó reform vallástörténeti 
kontextusáról, mozzanatairól és eszmeiségéről tartott rendkívül szuggesztív, humoros 
példákkal színesített előadást Kovács Sándor egyháztörténész. 
 
Az ünnepi előadás kísérőfilmje: Luther Márton élete 5. rész – Minden eladó 
A Magyar Média Mecenatúra Program keretében készült remek animációs kisfilm Luther 
Márton vitáját meséli el a búcsúcédulák árusításáról. Szó esik benne a vásári hű-hóval eladott 
megváltásról, a kicsalt pénzek begyűjtéséről, az egyházi méltóságok harácsolásáról. 

 

 2017. november 23. 14:00 és 16:00 
A gyertya könnye – Sütő András 90 – Kilyén Ilka és Ritziu Krisztina előadóestje 
„Nem érdemes azon töprengenünk, hogy melyik nemzedék mit vétett, mit mulasztott a világmegváltásban. 
Van elég mai és holnapi tennivalónk. Az arcunkat nem szabad elveszítenünk.”- Sütő András 1976. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész és Ritziu 
Krisztina színművész két egymást követő időpontban is előadták a Duna-Házban az 
összeállítást. 
Anyám könnyű álmot ígér, Csillag a máglyán, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Engedjétek hozzám jönni a 
szavakat – Sütő András az erdélyi magyar irodalom kultikus alakja. A műveiből készült 
katartikus anya-lánya produkció autentikus népdalokkal és táncrészletekkel hozta közelebb az 
író máig aktuális gondolatait a torockói közönséghez és a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium diákjaihoz. 
előadók: Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész és Ritziu Krisztina 
színművész 
rendező és színpadkép: Kincses Elemér 
jelmez: Bandi Kati 

 

 2017. november 17. 10:00-14:00 
Mesepadlás – gyerekprogramok a Duna-Házban  
Önfeledtségben és jó hangulatban a novemberi 
Mesepadláson sem volt hiány: Burkhardt Imola varázslatos 
bűvésztanodájában káprázatos bűvésztrükkök, az évszak 
jeles napjaihoz kapcsolódó kézműves 
foglalkozások, látványos termésmandalák készítése és 
leleményes ügyességi játékok várták a legkisebbeket a 
Duna-Ház közkívánatra elindult gyerekprogramján.  

Együttműködő partnereink: Torockói Sebes Pál Általános 
Iskola, Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium  
 

 2017. november 17. – 2018. január 18. 
Mesepadlás: gyerekrajz- és festménypályázat  
A Mesepadlás keretében meghirdetett játékos rajzpályázat 
óvodásoknak, kisiskolásoknak és természetesen kreatív 
középiskolásoknak.   

 



 
 

271 

 
Az óvodás képek témája: Kedvenc mesehősöm  
A kisiskolás képek témái: Tündérkert – Torockó vagy Kedvenc mesehősöm 
A középiskolás képek témái: Duna-Ház vagy Tündérkert – Torockó  
A legjobban sikerült képek készítőit a 2018-as farsangi Mesepadláson díjazzák, az alkotásokból 
pedig időszaki gyerekkiállítást rendeznek a Duna-Házban a szervezők.  

 

 2017. november 24. 18:00 
Rendhagyó történelemórák Torockón – A világvallások ösvényein: A buddhizmus  
Kovács Sándor egyháztörténész sikeres sorozata ezúttal az egyik legnépszerűbb világvallás, a 
buddhizmus világába kalauzolta a résztvevőket. Az i. e. 6. században Indiában létrejött 
filozófiai, illetve gyakorlat alapú világnézet több mint 300 millió követőjével ma is az egyik 
legnagyobb világvallás. Főként a történelmi Buddha tanításain alapszik, aki saját erejéből, 
meditációs gyakorlatai segítségével jutott el a megvilágosodáshoz. A buddhizmus az 
üdvözülésben az emberi erőfeszítésnek tulajdonít nagyobb szerepet; úgy véli, hogy legtöbb 
szenvedésünket magunk idézzük elő tudatlanságunk, agressziónk és mohóságunk 
következtében, s életünket az önzetlenség, bölcsesség, mértékletesség, együttérzés 
fejlesztésével tehetjük boldogabbá, örömtelibbé.  
előadó: Dr. Kovács Sándor egyháztörténész, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára 

 

 2017. december 8. 10:00 és 11:30 
Csodaváró – az Evilági Együttes adventi családi koncertje Varró Dániel zenés 
mondókáival fűszerezve a Duna-Ház Mesepadlásán 
Meghitt, játékos hangulatban várta a csodát összesen közel 170 gyerek az Evilági Együttes dupla 
koncertjén a Duna-Házban. A torockói Sebes Pál Általános Iskola és a Nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium kisiskolásai és óvodásai hangolódtak a karácsonyra ünnepi népénekekkel 
és Varró Dániel megzenésített mondókáival. A 2011-ben Sepsiszentgyörgyön alakult Evilági 
Együttes énekelt versekkel, népdalfeldolgozásokkal és saját szerzeményekkel vált nemcsak az 
erdélyi családok egyik kedvenc együttesévé. Az elmúlt években gyermekeknek és felnőtteknek 
szóló műsoraikkal ellátogattak Magyarországra, Délvidékre és Erdély számos településére is. 

 

 2017. december 15. 17:00 
Rendhagyó történelemórák Torockón – Miért pont karácsonykor van a karácsony?  
A népszerű sorozat előadásaiban Kovács Sándor egyháztörténész a tőle megszokott 
élményszerű, közvetlen, humoros stílusban világított rá a vallástörténeti jelenségek hátterére 
és rejtett összefüggéseire, a mai kor embere számára is átélhetővé téve ezeket. A 2017-es 
tematika keretében, a világvallások ösvényein kalandozva a kereszténység, az iszlám, a 
judaizmus, a hinduizmus és a buddhizmus kialakulását, fejlődéstörténetét, szellemiségét és a 
vallásalapítók életútját ismerhették meg behatóbban a résztvevők. Az adventi ünnepi 
előadásban főként arról volt szó, előfordult-e a világvallásokban, valamint az ókori világ 
ismert kultúráiban a karácsonyhoz hasonló jelenség?   
előadó: Dr. Kovács Sándor egyháztörténész, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára 
 

 Filmklub 
A Duna-Ház rendszeres Filmklubja kifejezetten a torockói és torockószentgyörgyi 
közönségnek szól. Kínálatában a magyar filmtörténet meghatározó klasszikusai, népszerű 
irodalmi adaptációk, igényes családi vígjátékok és a Magyar Média Mecenatúra Program 
legsikeresebb alkotásai egyaránt megtalálhatóak. Az Ábel-trilógia, Abigél, számos Jókai Mór 
regényadaptáció, István, a király, Szegénylegények, Tüskevár, Indul a bakterház, Csinibaba, A berni követ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._6._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gautama_Sziddh%C3%A1rtha
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– csak néhány példa a számos sikerrel vetített film közül. A Kötelező olvasmányok a vásznon sorozat 
keretében a helyi általános iskola diákjai rendhagyó filmes irodalomórákon nézhetnek meg 
időről időre magyar irodalmi adaptációkat és mesefilmeket. 
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7. MŰSORSUGÁRZÁS ÉS TERJESZTÉS  
 

A közszolgálati televíziós- és rádiós csatornák műsorsugárzásában és terjesztésében az alábbi 

változások történtek 2017-ben: 

 Solt középhullámú rádióállomáson lezárult a teljes rekonstrukció. Az új, korszerű 
adóberendezéssel a sugárzás 2017. november 27-től üzemszerűen elindult 540 kHz-en, a 
hangminőségben javulás tapasztalható, továbbá az országhatáron túli vételi 
lehetőségekben is várható némi pozitív változás; 

 

 az Antenna Hungária Zrt. országos szinten idén befejezte az URH-FM adóberendezések 
cseréjét. Utolsó állomásként Tokajban történt rekonstrukció; 

 

 a Dankó Rádió műsora 2017. november 18-án felkerült a földfelszíni digitális rádiós T-
DAB+ multiplexre, ezzel egy időben a Kossuth – Petőfi – Bartók – Dankó közszolgálati 
műsorok esetében az audio bitsebességek is meg lettek emelve a jobb hangminőség 
érdekében; 

 

 a Bartók Rádió tekintetében a műsorjelek országos szétosztása az URH adókig (Tokaj 
telephely kivételével) mindenhol IP hálózaton keresztül valósul meg, ami lineáris, azaz 
tömörítetlen átvitelt jelent; 
 

 november végén az MTVA Vezérigazgatósága a Dankó Rádió országos lefedettségének 
javítása céljából további 6db FM frekvencia kijelölését kérelmezte a Médiatanácsnál. 

Az országos DVB-T hálózaton 2017-ben nem történt változás. 
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8. AZ ANYANYELVI KULTÚRA ÁPOLÁSA, A MŰSORVEZETŐK 

NYELVHASZNÁLATA  
 
 
A Duna MSz Zrt. 2017-ben is kiemelt hangsúlyt fektetett az anyanyelvi kultúra ápolására, a 
műsorkészítők – hangsúlyosan a műsorvezetők – nyelvhasználatának minőségbiztosítására. 
 
E minőség megteremtését és fenntartását két szempontból is fontosnak tartotta a Duna 
Médiaszolgáltató. Egyfelől a tartalmilag pontosan megfogalmazott, anyanyelvileg helyes, 
hangzásában tiszta beszéd megkönnyíti a nézők és hallgatók számára a hallott szöveg megértését, 
befogadását, így a közszolgálati kommunikáció hatékonyságát növeli. Másfelől a közszolgálati 
média normateremtő és közvetítő médium, nyelvhasználatának jelentős befolyása van az 
anyanyelv-használat általános minőségére. 
 
Ebben a törekvésében kiemelt partner volt 2017-ben is a Montágh Testület mint tanácsadó, 
véleményező, javaslattevő és ellenőrző bizottság, amely segíti az anyanyelvi kultúra ápolását, 
valamint a mikrofon előtt megszólalók munkáját. A Montágh Testület a Közszolgálati 
Médiaakadémia Alapítvány szervezeti keretei között működik. E testület szervezi a 
beszédtanárokkal együttműködve a képzést, rendszeresen figyelemmel kíséri a kollégák fejlődését. 
A kamerák előtti fellépést a szép, tiszta beszéden túl is megítéli: az összbenyomás értékelésénél jó 
hasznát veszi a Testület annak a ténynek, hogy vezető televíziós rendező vagy stílustanácsadó 
szakember is erősíti a testület munkáját. 
 
A műsorkészítők a beszédképzés során és a Testület konzultációin találkozhatnak nyelvhelyességi 
kérdésekkel, szövegértelmezési gyakorlatokkal, amik segítik az egységes nyelvhasználatot. A 
beszédtanárok és nyelvész szakemberek korábban az intraneten közzétették a mai magyar 
köznyelvben elvárt nyelvhasználati, nyelvhelyességi minimumot, az idegen szavak, nevek 
használatára vonatkozó irányelveket; ismeretét cégünk is elvárja, eredményét és hatásosságát 
folyamatosan véleményezi.  
 
A Montágh Testület megengedi, elfogadja a tájnyelvi megszólalást, különösen a külhoni tudósítók 
esetében. A tudósító a személyesen átélt, tapasztalt, látott eseményről tájékoztat, általában a saját 
lakókörzetéből, így a tájnyelvi megszólalás erősíti a hitelességét. A beszédhiba azonban kizáró 
tényező.  
 
A Duna MSz Zrt. a televízió vizuális műfaji jellegénél fogva nemcsak a hangzó beszéd 
helyességére figyelt, hanem a képernyőn megjelenő feliratok, szöveges tartalmak helyesírási, 
stilisztikai ellenőrzésére, szerkesztésére is nagy gondot fordított a munkatársai által megrendelt 
műsorok átvételekor, elfogadásakor. 
  



 
 

275 

 

 

9. BESZÁMOLÓ A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓADÓK 

PIACI POZÍCIÓJÁRÓL 
 

2017. január-december  

 

 

 

 

 

A nézettségi adatok forrása minden esetben a Nielsen Közönségmérés.  

Az ettől eltérő forrásokat külön jelöltük a szövegben. 

Készítette: MTVA Médiakutatási iroda, 2018. január  
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I./1. A televíziós piac alakulása 

2017-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 42 percet töltött a tévékészülékek előtt, 

hasonlóan, mint 2016-ban. A 4-17 évesek tévénézéssel töltött ideje 3 óra volt idén, a 18-49 éves 

korcsoporté pedig 3 óra 36 perc, ami mindkét célcsoportnál 7 perc körüli csökkenést jelent az 

előző évhez képest. Az 50 évnél idősebbek naponta átlagosan 6 óra 29 percet tévéztek 2017-ben, 

vagyis 8 perccel többet, mint egy évvel korábban. 

Az országos hatókörű kereskedelmi adók közül a tévénézésre fordított idő csökkenése az RTL 

Klub esetében egy év alatt 4 perc volt, a TV2-re fordított idő nem változott a teljes népesség 

körében. A közszolgálati adók közül a Duna TV esetében a csökkenés 2 perc volt, az M4 Sport 

csökkenése 3 perc (2016-ban Labdarúgó EB, Olimpia), az M1-re fordított idő változatlan maradt 

2016-hoz képest. A Duna World 1 perces csökkenést könyvelhet el 2016-hoz képest, az M3 

valamint az M2-re fordított idő pedig nem változott. (4+) 

Az idei televíziós nézettségi trendek alakulását már az új adók megjelenése is befolyásolta. 2016-

ban a közszolgálati portfolió részeként elindult az M5 ismeretterjesztő, oktatási és kulturális adó, 

ugyanebben az időszakban a TV2 csoport az elmúlt 15 év legnagyobb portfolió-fejlesztését 

hajtotta végre, amelynek keretében olyan új csatornákkal bővült a kínálata, mint a Mozi+, Prime, 

Spíler TV, Izaura, Kiwi TV, a Zenebutik a Chili TV és a Humor+. Bővült a mérésben szereplő 

gyerekcsatornák köre is 2016-ban: áprilisban a Nick JR adóval, októberben pedig a Kiwi TV-vel. 

Decemberben pedig új általános szórakoztató csatornaként elindul az RTL Spike. 2017-ben a 

televíziós piac bővülése lassabban ugyan, de tovább folytatódott: újabb általános szórakoztató 

csatornaként elindult az RTL Gold a Film+2 helyén, októberben pedig a csatornák köre a 

Comedy Central Family nevű adóval bővült. Tovább bővült a mérhető gyerekcsatornák köre is, 

2017. októbertől a Boomerang is bekerült a mérésbe. Összességében, míg 2016 októberében 

összesen 116 magyar nyelvű csatorna közül választhattak a nézők, 2017 decemberében ezek 

száma 118-ra növekedett. 

A magyar csatornák száma 10 évvel ezelőtt, 2007 novemberében még 61 volt, ami azt jelenti, 

hogy az utóbbi 10 évben a csatornák száma közel megduplázódott. A csatornák számának 

növekedése miatt a nézettség tovább aprózódik, a piac egyre kisebb részekre tagolódik, ami 

továbbra is az országos hatókörű adókat érinti kedvezőtlenül, egyes, kisebb, korlátozott 

terjesztésű tematikus adók számára kedvező.  

A Nielsen Közönségmérés időeltolásos tévénézésre (Time-shifted Viewing, TSV) irányuló mérése 
szerint a teljes népesség a napi tévénézéssel töltött idejének 1,2%-át, azaz átlagosan 3 perc 28 
másodpercet fordított televíziós tartalmak nem valós idejű fogyasztására 2017-ben.  
A 4-17 és a 18-49 éves korosztály a tévénézésre fordított idejének 1,2 illetve 1,6% százalékát 
töltötte késleltetett tévés tartalom fogyasztásával, míg az 50 év felettieknél ez az arány 1,1% volt. 
 

I./2. A közszolgálati csatornák eredményei (4+) 

2017-ben a hét közszolgálati tévéadó összességében a tévézésre fordított idő 15,4%-át tudhatta 

magáénak a teljes népesség körében, ami 1,9 százalékpontos csökkenést jelent az előző év 17,3%-

os eredményéhez képest.  
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A közszolgálati adók közül az M1 aktuális idei 3,4%-os közönségarányával 0,1 százalékpontos 

növekedést könyvelhet el az előző évhez képest, a 2016 őszén induló M5 pedig 2017-re 

vonatkozóan 0,3 százalékponttal járult hozzá a portfolióhoz. Az M1 kivételével a többi 

közszolgálati adó részesedése csökkent a tévézésre fordított időből: a Duna TV idei átlaga 5,5% 

volt, a Duna World pedig 1,1%-os közönségarányt ért el, az M4 Sport pedig 2,1%-os eredményt 

hozott a közszolgálati portfóliónak. Az M2 éves átlaga 1,7% volt, az M3 1,3%-os közönségarányt 

ért el teljes napra. (4+)  

Főműsoridőben a közszolgálati csoport együttes eredménye a tavalyi 18,1%-ról idén 15,5%-ra 

csökkent, ami 2,6 százalékpontos visszaesést jelent. 2017-ben a Duna TV közönségaránya 6,3% 

volt a kiemelt idősávban, csökkenése az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékpont. Az 

előző évhez hasonlóan az M1 aktuális 2,4%-os eredménnyel járult hozzá a portfólió 

teljesítményéhez, az M2 1,2%-os eredménnyel növekedést könyvelhet el, az M3 pedig 1,8%-al 

járult hozzá a portfólió teljesítményhez, az M5 még további 0,4%-ot adott hozzá. Az M4 Sport 

eredménye főműsoridőben 2,3% volt, a Duna World adó pedig 1,2%-os közönségarányt ért el 

idén; mindkét adó csökkenést könyvelhet el az előző év azonos időszakához képest. 

 

A továbbiakban a csatornát valós időben néző közönség adatai (Live adatok) helyett megjeleníti az elemzés az 

úgynevezett Live+Playback adatokat is, ami azt jelenti, hogy a valós idejű adatok kiegészülnek a csatorna 

adásideje alatt a csatorna bármely műsorát visszajátszó közönséggel. 

 

I./3. A közszolgálati adók helye a televíziós nézettségi piacon 

A Nielsen Közönségmérés 2017. októberi adatai szerint a közmédia tévécsatornái a 118 hazai 

tévéadó rangsorát tekintve igen előkelő helyen állnak: 6 adónk szerepel a legnagyobb részesedésű 

csatornák top 25-ös listáján a napi nézettségi adatbázisban szereplő 68 mért adó között, az M5 
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pedig oktatási-kulturális tartalmak közvetítőjeként 0,3%-os közönségaránnyal teljes napra az 53. a 

nézettségi rangsorban. Az alábbi táblázat a legnézettebb adók 2017-ben mért közönségarány 

adatait tartalmazza teljes napra és a főműsoridőre, a teljes népesség körében, összehasonlítva az 

előző év adataival. 

Ami a teljes napot illeti, a két legnagyobb országos kereskedelmi adó részesedése közötti alig 0,4 

százalékpont az eltérés a teljes népesség körében. Az RTL Klub idei 11,1%-os eredménye 1,1 

százalékpontos csökkenést jelent, a TV2 10,7%-os idei eredménye alig 0,1 százalékponttal 

csökkent az előző év átlagához képest.  

A harmadik legnézettebb adó a Duna TV 5,5%-kal, csökkenése 2016-hoz képest 0,6 százalékpont 

(-10%), az M1 a lista 4. helyén áll 3,4%-kal, növekedése 0,1 százalékpont (+3%). Az M4 Sport 

2,1%-os részesedéssel a 11., az M2 1,7%-os részesedéssel a 13., az M3 1,3%-os eredményével a 

18-ik, a Duna World 1,1%-al a 21. a nézettségi rangsorban. Az M5 0,3%-os éves átlaga alapján az 

53., a nézettségi adatbázisban szereplő 68 mért adó között.  

 

 

 

Az M5 2016. augusztus 6-án, a Mozi+ 2016. július 11-én, a Prime 2016. szeptember 5-én, az 

Izaura TV 2016. augusztus 14-én indult. 

2016. éves 2017. éves 2017/2016 2016. éves 2017. éves 2017/2016

1 RTL KLUB 12.2 11.1 91% 18.3 16.5 90%

2 TV2 10.8 10.7 99% 12.9 12.9 100%

3 DUNA TV 6.1 5.5 90% 7.5 6.3 84%

4 M1 3.3 3.4 103% 2.4 2.4 100%

5 COOL 3.8 3.3 87% 4.0 3.3 83%

6 Film+ 3.6 3.3 92% 3.7 3.4 92%

7 Super TV2 2.6 3.3 127% 2.3 3.1 135%

8 ATV 2.7 2.8 104% 3.5 3.6 103%

9 MOZI+ 1.3 2.6 1.3 2.5

10 RTL I I 2.1 2.1 100% 1.9 2.0 105%

11 M4 Sport 3.1 2.1 68% 3.3 2.3 70%

12 VIASAT3 2.5 1.9 76% 2.0 1.5 75%

13 M2 1.8 1.7 94% 1.1 1.2 109%

14 COMEDY CENTRAL 1.7 1.6 94% 1.2 1.3 108%

15 AXN 1.8 1.5 83% 1.6 1.4 88%

16 NICKELODEON 1.3 1.4 108% 1.0 1.0 100%

17 PRIME 0.5 1.4 0.5 1.4

18 M3 1.4 1.3 93% 1.9 1.8 95%

19 STORY4 1.8 1.3 72% 1.5 1.0 67%

20 IZAURA 0.2 1.2 0.2 1.2

21 DUNA WORLD 1.4 1.1 79% 1.6 1.2 75%

53 M5 0.2 0.3 0.2 0.4

Egyéb adók 31.4 32.0 102% 24.1 25.6 106%

DVD/VIDEO 2.4 3.1 129% 2.0 2.7 135%

A legnagyobb közönségarányú csatornák eredményének alakulása (4+)
Live+Playback adat

Teljes nap (24h) Főműsoridő (18.30-22.00h)
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Főműsoridőben változatlanul az RTL Klub az első a rangsorban 16,5%-os közönségaránnyal, 

csökkenése 2016-hoz képest 1,8 százalékpont. A TV2 12,9%-os eredménye főműsoridőben nem 

változott előző évhez képest.  

A harmadik legnézettebb adó a Duna TV volt 6,3%-os eredménnyel, csökkenése a kiemelt 

idősávban 1,2 százalékpontos (-16%-os).  

Főműsoridőben az M1 aktuális megtartotta nézőit, 2,4%-al a 9-ik, az M4 Sport 2,3%-al a 10. 

legnézettebb adó. Az M3 1,8%-os közönségaránnyal közvetlenül az RTL II mögött a 12., a Duna 

World 1,2%-os eredményével a 17. helyen szerepel, az M2 1,2%-os átlaggal a 19-ik (4+). Az M5 

főműsoridős eredménye 0,4% volt, amivel idén a 43-ik a rangsorban (4+), a sorrend itt is a mért 

adókra vonatkozik. 

2017-ben bekerült a legnézettebb adók közé a Mozi+ (a PRO4 helyén) a Prime adó (FEM3 

helyén), valamint az Izaura TV is, mindhárom a TV2 Média Csoport Kft. csatornája. 

Az általános szórakoztató csatornák közül teljes napra és főműsoridőben is jelentős növekedést 

könyvelhet el a Super TV2, az RTLII megtartotta nézőit előző év azonos időszakához képest. 

Csökkenést könyvelhet el viszont a Cool, a Film+, a Viasat3, a Story4, az AXN valamint a 

Comedy Central is, ez utóbbi azonban főműsoridőben minimális növekedést ért el. Az ATV 

teljes napra és főműsoridőben is 0,1 százalékpontos növekedést könyvelhet el előző évhez képest. 

A hazai adók napi élért közönségének rangsorában szintén kiemelt helyet foglalnak el a 

közszolgálati adók, azaz a 7-ből 6 benne van a 16 legnagyobb elérésű adó csoportjában.  

2017-ben a közszolgálati tévéadók együtt naponta 3,64 millió nézőt értek el. A Duna TV 1,82 

millió fős közönséggel továbbra is a harmadik legnagyobb elérésű csatorna, mögötte közvetlenül 

az M1 1,70 millió fős eléréssel a negyedik. Az M4 Sport 1,06 millió fős napi közönségével jelenleg 

a 12., mögötte a napi 1,03 millió fős közönségű Duna World következik. Az M2 a 0,93 millió fős 

közönségével a 14. legnagyobb elérésű adó, az M3 napi közönsége 789 ezer fő volt, ezzel a 

csatorna a 16. a rangsorban. Az M5 napi elért közönsége 2017-ben 507 ezer fő volt, amivel a 30. 

legnagyobb elérésű adó. 
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II/1. A csatornák helyzete részletesen 

M1 

Az M1 aktuális közönségaránya 2017-ben teljes napra 3,4% volt, ami 3%-os növekedést jelent 

2016-hoz képest. Főműsoridőben az előző évhez hasonló 2,4%-os közönségarányt ért el az adó.  
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A közszolgálati adók helye a legnagyobb napi elérésű csatornák között
Időszak: 2017.  január 1 - december 31., Live+Playback adat

Célcsoport: teljes népesség (4+) 
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Az idősávos eredmények alapján a csatorna idei közönségarány értékei a késő esti és az éjszakai 

sáv kivételével magasabbak a tavalyi átlagoknál, főműsoridőben az M1 megtartotta nézőit. A 

legnagyobb közönségrészesedéssel az M1 a reggeli és a déli híradások alatt rendelkezik. 

 

A részletes havi közönségarány adatok szerint az idei évben az őszi hónapok (október-november-

december), valamint a márciusi átlag kivételével a közönségarány értékek a tavalyinál magasabbak 

voltak, a júliusi 3,6%-os eredmény pedig a tavalyival megegyező.  

 

 

 

 

 

Idősáv 2016. éves 2017. éves
Idx - 2017. éves / 

2016. éves

06:00 - 09:00 11.9 12.1 102%

09:00 - 12:00 4.7 5.0 106%

12:00 - 18:30 3.0 3.3 110%

18:30 - 21:59 2.4 2.4 100%

22:00 - 26:00 1.6 1.4 88%

02:00 - 06:00 3.5 2.9 83%

Teljes nap 3.3 3.4 103%

Az M1 közönségaránya a teljes népesség körében 
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M2 

Az M2 adó átlagos közönségaránya a teljes napot tekintve 1,7% volt, főműsoridőben pedig 1,2%-

ot ért el a teljes népesség körében.  

Az M2 a reggel 6 órától 20 óráig tartó sávban gyerekcsatornaként működik, este 20 óra után, mint 

Petőfi TV a fiatal felnőtteknek szól. Ezért a továbbiakban a csatorna nézettségét eltérő struktúrája 

és célcsoportjai szerint külön-külön is megvizsgálja az elemzés. 

A Petőfi TV sávján belül 20 órától 24 óráig 0,7%-os eredmény született a teljes népesség 

körében, míg a 18-39 éves célcsoportnál 0,8%-os eredményt ért el az adó. 

 

 

M2 gyerekcsatornaként: a gyerekcsatornák körében továbbra is intenzív verseny zajlik, 

amelynek következtében a gyerekeknek szóló adók 2017-ben együttesen 48,4%-os részesedést 

szereztek meg a gyerekek tévézési idejéből (4-12 évesek, gyerekműsorok sávja). A mérésben 

szereplő gyerekcsatornák köre 2016-ban két új adóval is bővült: áprilisban a Nick JR adóval, 

októberben pedig a Kiwi TV-vel, a Boomerang gyerekcsatorna pedig 2017. október 1-től szerepel 

a mérésben.  

2017-ben a gyerekműsorok sávjában, vagyis a 6:00-tól 20:00 óráig tartó idősávban a 4-12 évesek 

korcsoportjában az M2 a legnézettebb gyerekadó volt 11,8%-os eredménnyel, közvetlenül 

mögötte a Nickelodeon a második 11,1%-os közönségaránnyal. Az előző év azonos időszakához 

képest az M2 ebben a sávban 2,6 százalékpontos erősödést könyvelhet el idén. A Nickelodeon 

kisebb mértékben, de szintén növekedett, csökkent viszont a Minimax, a Disney Channel, a 

Cartoon Network részesedése 2016-hoz képest. Az új gyerekadók közül idén a Nick Junior 
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részesedése 4,8% volt, a KIWI TV pedig 0,7%-os eredményt ért el a 4-12 évesek körében, a 

Boomerang pedig 2,8%-os részesedést ért el október-december időszakra.  

 

 

A reggel 6-tól 10-ig tartó kiemelt reggeli gyerekműsor sávban az M2 közönségrészesedése 14,7%-
os volt a 4-12 évesek körében, amellyel az M2 az idei átlag alapján a legnézettebb gyerekcsatorna.  

A gyerekcsatornák között a napi odakapcsolási arány 2,1% és 16,8% közötti érték, az M2 a 
gyerekek 14,5%-át éri el naponta, ami körülbelül 114 ezer fős napi gyereknézői tábort jelent. Az 
M2 sajátossága még ezen felül az, hogy a 4-12 éveseken kívül a szülők és nagyszülők tetszését is 
elnyerte, így pl. az M2 a legnagyobb napi elérésű csatorna a 18-49 évesek körében a 
gyerekműsorok idősávjában. (Napi szinten ez a gyerekműsorok sávjában 228 ezer fős közönséget 
jelent a 18-49 éves csoportban.) 

9.2

10.3 10.3
9.9

6.1

0.0

11.8

11.1

8.5

6.7

4.9 4.8

2.8

0.7

0

2

4

6

8

10

12

14

M2 NICKELODEON MINIMAX DISNEY

CHANNEL

CARTOON

NETWORK

Nick JR *BOOMERANG KIWI TV

Gyerekcsatornák közönségaránya a 4-12 évesek körében
(6-20 óra között, Live+Playback adat) 

2016. éves 2017. éves

Boomerang: 2017 október 1-től szerepel a mérésben



 
 

284 

 

A legkisebbeknél, vagyis a 4-7 éveseknél az M2 szintén a legnézettebb gyerekcsatorna mind a 
reggeli sávban 23,4%-os közönségaránnyal, mind a teljes gyerekműsor sávot tekintve 20,4%-os 
átlaggal.  
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A 4-12 éveseknél a havi közönségarány adatokból az látszik, hogy az M2 idei adatai január-február 
kivételével fölülmúlták az előző év azonos időszakának eredményeit. Külön említésre méltó a 
májusi kiemelkedő 15,0%-os közönségarány, amely duplája az egy évvel korábbi 7%-os májusi 
értéknek, és a nyári hónapok eredményei is jóval magasabbak voltak a tavalyi értékeknél.  

 

 

M3 

Az M3 átlagos közönségaránya teljes napra 1,3% volt, főműsoridőben pedig ennél magasabb, 

1,8%-os részesedést ért el az adó. Az idősávos adatok alapján az M3 a főműsoridő mellett a 

délelőtti idősávban ért el hasonló, 1,8%-os részesedést (SHR%, 4+). 2017-ben teljes napra 0,1 

százalékponttal csökkent az M3 részesedése a tévézésre fordított időből, az idősávos eredmények 

alapján a csökkenés alól kivétel a késő esti, valamint az éjszakai sáv, a délelőtti sávban pedig az 

M3 megtartotta nézőit előző évhez képest.  
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A részletes havi adatok szerint a csatorna közönségaránya január-június időszakra növekvő 

trendet mutat, az idei legmagasabb 1,7%-os eredményét júniusban érte el az M3 (4+). Júliustól a 

havi közönségarány adatok csökkenő trendet mutatnak és fölötte vannak a tavalyi őszi 

eredményeknek, kivétel a december, 0,9%-os közönségaránnyal. (4+) 
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M4 Sport   

2017. január-december időszakában a teljes napot tekintve az M4 Sport közönségaránya 2,1 volt a 

teljes népesség körében, amivel a magyar nyelvű adók között a 11. legnézettebb csatornának 

számít. Főműsoridőben 2,3%-os közönségaránnyal a 10. helyen áll.  

Az M4 Sport csatorna idei átlagát a 2017-es Úszó- és Vízilabda Világbajnokság eseményei 

pozitívan befolyásolták. A Vizes Vb alatt jelentősen növekedtek az M4 Sport nézettségi 

eredményei, teljes napra 9,9%-os közönségarányt ért el az adó, a délelőtti sávban 14% körüli 

átlaggal, délután és főműsoridőben pedig 11,0% fölötti átlaggal. A sportcsatorna a kiemelt 

sportesemény ideje alatt a legnézettebb adó volt a televíziós piacon. A 2017-es Úszó- és Vízilabda 

Világbajnokság nézettségi eredményeiről a kiemelt műsorok fejezetben részletesen beszámolunk. 

Az M4 Sport előző évi 3,1%-os átlagában olyan kiemelt sportesemények szerepelnek, mint a 

labdarúgó EB, valamint a nyári Olimpia eseményei. A sportcsatorna a kiemelt sportesemények 

ideje alatt 2016-ban is a legnézettebb adó volt a televíziós piacon.  

 

 

Az idei havi közönségarány átlagok a januári alacsonyabb eredményt követően februártól áprilisig 

növekedtek – az előző év azonos időszakához hasonlóan –, májusban pedig a tavalyihoz hasonló 

2,3%-os eredményt ért el az adó. A júliusi kiemelkedő nézettségi átlagot a 2017-es Úszó- és 

Vízilabda Világbajnokság közvetítései eredményezték, a tavalyi nyár kiemelkedő nézettségű 

időszakai pedig júniusban a labdarúgó EB, augusztusban pedig a nyári Olimpia voltak. 

 

Idősáv 2016. éves
Vizes VB (2017. 

07.14-30.)
2017. éves

Idx - 2017. éves / 

2016. éves

06:00 - 09:00 1.7 3.8 1.3 76%

09:00 - 12:00 2.5 13.9 2.1 84%

12:00 - 18:30 3.2 11.1 2.3 72%

18:30 - 21:59 3.3 11.4 2.3 70%

22:00 - 26:00 3.4 6.2 2.0 59%

02:00 - 06:00 1.9 2.3 1.0 53%

Teljes nap 3.1 9.9 2.1 68%

Az M4 Sport közönségaránya a teljes népesség körében 

(Live+Playback adat) 
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Az M4 Sport a legnézettebb sportcsatorna a piacon. Közönségaránya a 18-49 éves férfiaknál 

2,7%, a férfiak körében pedig 3,3% volt 2017-ben, mindkettő magasabb az átlagnál. Ezek az 

eredmények azért is kiemelkedőnek számítanak, mert a Nielsen mérésében szereplő többi 

sportcsatornához képest is nagyságrendekkel jobbak: azok közönségarány értékei idén nem 

haladták meg az 1,3%-ot az említett célcsoportokban. 

 

 

M5 

Az M5 közönségaránya 2017-ben 0,3% volt, hasonlóan a tavalyi év őszi időszakához (2016. szept. 

18-dec. 31.), amikor már ismeretterjesztő, oktatási, kulturális tartalmak közvetítőjeként szintén 
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0,3%-os közönségarányt ért el az adó (4+). Főműsoridőben az adó 0,4%-os eredménye 

magasabb, mint teljes napra.  

Az M5 2016. szeptember 18. óta működik ismeretterjesztő–oktatási–kulturális csatornaként. A 

csatorna eredetileg augusztus 6-án indult és a 2016. évi nyári olimpiai játékok közvetítése alatt az 

M4 Sport komplementer csatornájaként szolgált. Szeptember 7-től a 2016. évi nyári paralimpiai 

játékok kizárólagos magyar adója volt.  

Műsorstruktúrájában ismeretterjesztő filmek, természet és dokumentumfilmek, oktatási műsorok, 

magazinok szerepelnek, főműsoridőben pedig a népszerű ismeretterjesztő tartalmak mellett 

művészeti műsorokkal, napi kulturális híradóval, koncertfelvételekkel, színházi közvetítésekkel, 

filmekkel ad teret a magyar és egyetemes kulturális és tudományos örökségnek.  

A csatorna legnézettebb műsorai között megtalálhatóak az Univerzum sorozat hétköznap esti 

epizódjai, a Filmek a könyvespolcról sorozat alkotásai közül a Szegény gazdagok, A Notre Dame-i 

toronyőr, valamint a Szakadék című magyar filmdráma ért el csatornaátlag fölötti nézettséget.  

Népszerű volt a péntek esti magyar filmek közül a Tizedes meg a többiek, a Pál utcai fiúk, a Ludas 

Matyi és a Körhinta című filmdráma, a Vasárnapi fesztiválfilmek válogatásból a Csak a szerelem számít 

című vígjáték és a Leány gyöngy fülbevalóval is szerepel a csatorna legnézettebb műsorai között.  

A keddi színházi közvetítések közül az Indul a bakterház és az Adáshiba című előadás ért el 

csatornaátlag fölötti közönségarányt az M5 adón. 

 

 

Duna TV 

A Duna TV közönségaránya teljes napra átlagosan 5,5% volt, főműsoridőben pedig 6,3%-os 

eredményt ért el, amivel a harmadik legnézettebb adó a piacon. Csökkenése az előző év azonos 

időszakához képest teljes napra 10%-os volt. 

Az idősávos adatok alapján az is látható, hogy a Duna TV a délutáni sávban viszont megtartotta 

nézőit az előző év azonos időszakához képest, 6,7% -os idei eredménye a 12:00-18.:30 közötti 

sávban 2%-os növekedést jelent. 

Idősáv

Műv.-tud.-kult 

(2016. szept. 18-

dec.31.)

2017. éves
Idx - 2017. éves / 

2016. szept.-dec.

06:00 - 09:00 0.3 0.2 67%

09:00 - 12:00 0.5 0.5 100%

12:00 - 18:30 0.2 0.2 100%

18:30 - 21:59 0.3 0.4 133%

22:00 - 26:00 0.3 0.3 100%

02:00 - 06:00 0.4 0.4 100%

Teljes nap 0.3 0.3 100%

Az M5 közönségaránya a teljes népesség körében 
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A havi közönségarány adatok alapján a Duna TV idei eredményei a 2016. őszi átlagokhoz 

hasonlóan alakultak, és alacsonyabbak az előző év azonos időszakának eredményeinél. (4+) 

 

 

Duna World 

A Duna World 2017-ben teljes napra 1,1%-os, főműsoridőben pedig 1,2%-os eredményt ért el. 

Csökkenése az előző évhez képest teljes napra és főműsoridőben is 20% körüli a teljes népesség 

körében. 

 

Idősáv 2016. éves 2017. éves
Idx - 2017. éves / 

2016. éves

06:00 - 09:00 3.8 3.2 84%

09:00 - 12:00 6.1 4.5 74%

12:00 - 18:30 6.6 6.7 102%

18:30 - 21:59 7.5 6.3 84%

22:00 - 26:00 3.6 3.2 89%

02:00 - 06:00 4.0 3.1 78%

Teljes nap 6.1 5.5 90%

A Duna TV közönségaránya a teljes népesség körében 
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2017 első felében a Duna World közönségaránya stabilan 1,2% körüli érték volt, hasonlóan az 

előző év őszi időszakának átlagához. Szeptember-november átlaga alacsonyabb, 0,9% volt, 

decemberben pedig 1%-ra erősödött a Duna World. (4+)  

 

 

 

II/2. A közszolgálati adók kiemelt műsorai a 2017-ben 

2017-ben a közszolgálati tévéadók főbb műsorainak a nézettsége a következőképpen alakult. 
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Szórakoztató műsorok 

A Dal 2017 

A 2017-es Eurovíziós dalválasztó sorozatot hat estén keresztül (5 szombati adás és egy pénteki) 

sugározta élőben a Duna TV és a Duna World. Az idei széria legnézettebb adása a február 18-án 

este vetített döntő volt, nézettsége a Duna TV és Duna World csatornán együtt 697 ezer fő volt, 

a műsor közönségaránya a két adón összesen 16,4%-os volt a teljes népesség körében (Duna 

TV+Duna World).  

A döntő nézettsége a Duna TV-n 542 ezer fő volt, közönségaránya pedig 12,8% (4+), amellyel 

szombat este a 19:30 és 21:38 közötti sáv legnézettebb műsora is lett a hazai tévés piacon. A 

Duna World adó 155 ezer fővel járult hozzá a finálé nézettségéhez, közönségaránya 3,6% volt 

(4+). A döntőbe a két csatornán összesen 1 millió 538 ezren kapcsolódtak be, ez a teljes népesség 

17,6 százaléka (Duna+Duna World). A válogató hat élő adásának valamelyikébe a két csatornán 

összesen 3 millió 342 ezren kapcsolódtak be, ami a teljes népesség 38,3 százaléka. 

 

Eurovíziós Dalverseny 

A legnézettebb műsoraink között szerepel az Eurovíziós Dalverseny döntője is, amelyet idén 

Kijevből közvetített a Duna TV, kedden és csütörtökön a két elődöntőt, szombaton a döntőt. A 

döntő több mind három és fél órás közvetítése 788 ezer fős nézettséget és 27,1%-os 

közönségarányt ért el (4+). 

Idén a csütörtöki elődöntő volt a nézettebb (aznap szerepelt a magyar versenyző) 407 ezer fővel, 

míg a keddinek 203 ezer fő volt a nézettsége.  

 

Csak színház és más semmi  

A közmédia hatrészes magyar tévéfilmsorozatát 2017. február 24. és március 31. között, pénteken 

este 20:30-tól sugározta a Duna TV. A sorozat átlagos nézettsége 198 ezer fő, és adásonként a 

bekapcsolódók száma 499 ezer fő volt. A sorozat átlagos közönségaránya 4,9% volt (4+).  

A sorozatot két időpontban ismételte a Duna World, az aktuális epizódot követő szombat este 20 

órától és másnap hajnalban 4 óra után.  

 

Egynyári kaland 

A közmédia hatrészes ifjúsági sorozatának második évada 184 ezer fős nézettséget és 5,6%-os 

közönségarányt ért el szombat esténként; az egyes adásokra 490 ezren kapcsoltak oda legalább 

egy percre.  

 

Tóth János 

A közmédia új sorozatát 2017. március 9-től csütörtök esténként, 20:30-tól vetíti a Duna 

Televízió. A sorozat epizódjainak átlagos nézettsége 121 ezer fő, a sorozat átlagos 

közönségaránya 3,0% volt (4+).  

 

Virtuózok – Komolyzenei tehetségkutató műsor 

A komolyzenei tehetségkutató versenyt a fináléval együtt összesen 8 adásban sugározta a Duna 

TV, az utolsó két adást pedig már a Duna World is közvetítette. A komolyzenei tehetségkutató 
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átlagos nézettsége a Duna TV-n és a Duna World adón együtt 224 ezer fő volt, közönségaránya 

pedig 6,1%-os. A péntek esti fináléra összesen 764 ezren kapcsoltak oda, az élő közvetítés 

nézettsége a két adón együtt összesen 206 ezer fő volt, közönségaránya pedig 6,2%-os (4+). A 

Virtuózok egy-egy adásába átlagosan 693 ezren néztek bele (Duna+Duna World). A nyolc adásba 

– a Dunán vagy a Duna World-ön együtt – 2 millió 111 ezren kapcsoltak oda legalább egy percre, 

vagyis a népesség közel negyede, 24,2%-a találkozott a Virtuózokkal. Egy néző átlagosan 2-3 

adásba nézett bele. 

 

Fölszállott a páva 

A Fölszállott a páva című vetélkedő legutóbbi szériájának válogató adásait 2017. november 3-től 

péntekenként kezdte el vetíteni a Duna TV, az ismétléseket pedig a Duna World adó vasárnap 

közvetítette. A Nielsen Közönségmérés adatai szerint a péntek esténként kétszer 26 percben 

jelentkező válogatók – amelyből idén kettő volt – átlagos nézettsége 167 ezer fő volt, 

közönségaránya 4,1% (4+). 

Az ezt követő négy elődöntőt már szélesebb közönség követte figyelemmel: a Duna TV péntek 

esti adásainak átlagos nézettsége 265 ezer fő volt, elért közönsége pedig alkalmanként 683 ezer fő. 

A vasárnapi Duna Worldös ismétléssel együtt számítva hétről hétre 2017-ban is közel 800 ezer 

néző nézett bele a műsorba az elődöntők fázisában. Az elődöntők átlagos közönségaránya a teljes 

népesség körében 7,1% volt, ami meghaladta a Duna TV IV. negyedévi főműsoridős átlagát 

(5,8%, 4+). 

Hasonló nézettségi eredmények születtek a decemberben megrendezett középdöntők alatt is: a 

péntek esti adások átlagos nézettsége 272 ezer fő volt, a nézők 7,2%-a választotta a Duna TV-t az 

élő adások idején.  

A 2017. december 29-én megrendezett döntő 336 ezer fős nézettséget és 8,8%-os közönségarányt 

ért el, a közel két és fél órás műsor alatt 802 ezren kapcsoltak a Duna TV-re, ők átlagosan 62 

percet láttak a műsorból. (4+) 

 

További népszerű szórakoztató műsorok eredményei 

Magyarország, szeretlek! – a Duna TV egyik legnézettebb műsora, átlagos nézettsége 295 ezer fő 

volt 2017-ben, közönségaránya pedig 6,6% (4+). Az egyes adásokba átlagosan 660 ezren néztek 

bele (RCH). 

Gasztroangyal – a szombat délutáni adások jóval csatornaátlag fölötti eredményt, vagyis 327 ezer 

fős nézettséget és 11,6%-os közönségarányt értek el a teljes népesség körében, az egyes adások 

elért közönsége 574 ezer fő volt.  

Fábry – a szórakoztató műsor a Duna TV-n csütörtök esténként 239 ezer fős nézettséget és 6,2%-

os közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 574 ezer fő volt (RCH). 

A Bagi Nacsa show: a műsor átlagos nézettsége 199 ezer fő volt, közönségaránya pedig 5,0%-os lett 

a teljes népesség körében. Az egyes adások elért közönsége, vagyis azok száma, akik legalább egy 

percre odakapcsoltak a műsorra, 470 ezer fő volt.  
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Sportműsorok 

Forma-1 

Március 26-án kezdődött a 2017-es Forma-1-es versenysorozat. A 20 futam átlagos nézettsége 

534 ezer fő volt, közönségaránya a teljes népesség körében 20,1%, de a férfiak körében ennél 

magasabb, 28,5%-os eredmény született. Idén is a Magyar Nagydíj volt a legnézettebb: a vasárnap 

kora délutáni futam nézettsége 815 ezer fő volt, közönségaránya a teljes népesség körében 30,3%, 

de az autósport iránt leginkább érdeklődő férfinézők körében 39,1%-os eredmény született. 

Az időmérő edzések iránt kevesebben érdeklődtek, átlagosan 290 ezren nézték 13,6%-os 

közönségarány mellett (20,4% a férfiak körében). 

 

 

 

Labdarúgó VB selejtező  

2017-ben hat labdarúgó VB selejtező mérkőzés volt, átlagosan 629 ezer fős nézettséggel, 

közönségaránya a teljes népesség körében 16,8% – a férfiak körében pedig ennél magasabb, 

25,8%-os közönségarányt ért el az M4 Sport a mérkőzések alatt.  

A közmédia második legnézettebb műsora lett 2017-ben a március 25-én sugárzott Labdarúgó 

Vb-selejtező sorozat ötödik mérkőzése, az M4 Sporton. A 20:45-kor kezdődő Portugália–

Magyarország meccs nézettsége 994 ezer fő volt (SHR4+ 25,6%, SHR férfi 34,6%).  

 

 Nézettség 

(fő) 

 Elért 

közönség (fő) 

Csatorna Dátum Cím Kezdete Hossza

 Teljes 

népesség 

(4+) 

 Teljes 

népesség 

(4+) 

25-59 

évesek
Férfiak

25-59 

éves 

férfiak

 Teljes 

népesség (4+) 

2017.03.26 AUSZTRAL NAGYDIJ 6:56:52 1:52:21 359 189      27.8 33.0 43.4 48.7 709 248       

2017.04.09 KINAI NAGYDIJ 7:56:55 2:04:31 426 337      26.1 29.3 38.1 43.4 769 661       

2017.04.16 BAHREINI NAGYDIJ 16:56:24 2:01:11 499 080      15.7 19.2 22.6 25.9 951 589       

2017.04.30 OROSZ NAGYDIJ 13:56:01 2:03:12 514 190      23.3 24.9 34.2 34.5 909 558       

2017.05.14 SPANYOL NAGYDIJ 13:56:34 2:01:05 558 742      25.4 27.3 36.7 36.9 909 222       

2017.05.28 MONACOI NAGYDIJ 13:55:37 2:11:56 585 604      26.6 29.4 36.9 39.2 913 592       

2017.06.11 KANADAI NAGYDIJ 19:56:28 1:58:57 579 427      14.5 17.5 21.1 24.0 1 150 307    

2017.06.25 AZERI NAGYDIJ 14:56:22 2:32:03 629 041      24.2 27.7 34.6 38.9 1 043 372    

2017.07.09 OSZTRAK NAGYDIJ 13:56:16 1:46:24 517 515      22.3 24.8 31.8 32.8 833 000       

2017.07.16 BRIT NAGYDIJ 13:56:51 1:51:45 648 382      26.6 29.8 35.5 38.4 1 123 418    

2017.07.30 MAGYAR NAGYDIJ 13:56:55 2:04:40 815 265      30.3 32.6 39.1 39.3 1 421 324    

2017.08.27 BELGA NAGYDIJ 13:57:49 1:49:18 644 118      24.5 26.1 30.9 31.6 996 041       

2017.09.03 OLASZ NAGYDIJ 13:57:08 1:42:44 626 260      23.0 26.9 33.3 37.2 994 608       

2017.09.17 SZINGAPURI NAGYDIJ 13:55:29 2:31:24 502 767      17.3 19.0 24.0 24.8 1 018 697    

2017.10.01 MALAJ NAGYDIJ 8:56:16 1:57:47 429 264      26.9 31.7 36.0 41.5 667 880       

2017.10.08 JAPAN NAGYDIJ 6:56:15 1:52:58 329 670      26.2 30.3 37.4 40.9 622 010       

2017.10.22 AMERIKAI NAGYDIJ 20:57:45 1:58:13 460 942      12.4 15.0 17.8 20.8 897 502       

2017.10.29 MEXIKOI NAGYDIJ 19:57:42 2:03:45 507 010      11.8 13.1 17.5 18.3 982 904       

2017.11.12 BRAZIL NAGYDIJ 16:58:11 1:59:36 498 516      12.3 16.3 18.3 23.3 1 033 562    

2017.11.26 ABU DHABI NAGYDIJ 13:58:49 1:58:39 519 063      18.2 20.8 25.1 28.0 896 992       

533 755      20.1 22.9 28.5 31.1 946 278       

Forrás: Nielsen Közönségmérés

Forma-1 futamok nézettsége 2017-ben

 Közönségarány (%) 

Átlagok:

M4 Sport
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Bajnokok Ligája mérkőzések 

2017 első félévében az M4 Sport közvetítette a Bajnokok Ligája sorozatának mérkőzéseit, 

amelyek átlagos nézettsége főműsoridőben 378 ezer fő volt, közönségaránya pedig 10%-ot ért el a 

teljes népesség körében. A nyolcaddöntők közül népszerű volt a FC Barcelona – Paris Saint-

Germain mérkőzés 478 ezer fős nézettséggel (SHR4+13,0%), ennek odavágóját 416 ezren nézték 

(SHR4+10,7%). A negyeddöntők közül 571 ezer fős nézettséget ért el a Real Madrid – Bayern 

München mérkőzés (SHR4+ 15,2%), ennek odavágóját 486 ezren nézték (SHR4+12,7%).  

A 2016/17-es BL sorozat legnézettebbje a június 3-án élőben közvetített Juventus–Real Madrid 

döntő volt 738 ezer fős nézettséggel és 21,1%-os közönségaránnyal a teljes népesség körében, a 

mérkőzést a férfi nézők 30,1%-a nézte. 

 

 

 

 Nézettség 

(fő) 

 Elért 

közönség (fő) 

Dátum Cím Kezdete Hossza

 Teljes 

népesség 

(4+) 

 Teljes 

népesség 

(4+) 

25-59 

évesek
Férfiak

25-59 

éves 

férfiak

 Teljes 

népesség (4+) 

2017.03.25 PORTUGALIA - MAGYARORSZAG 20:37:10 1:59:24 994 234      25.6 25.4 34.6 32.3 1 851 321    

2017.06.09 ANDORRA - MAGYARORSZAG 20:38:00 2:01:32 486 446      14.1 12.3 22.2 16.4 1 050 778    

2017.08.31 MAGYARORSZAG - LETTORSZAG 20:37:46 2:02:18 530 323      14.2 15.6 23.8 23.3 1 144 172    

2017.09.03 MAGYARORSZAG - PORTUGALIA 20:36:31 2:12:38 824 695      21.5 21.5 32.1 29.1 1 646 120    

2017.10.07 SVAJC - MAGYARORSZAG 20:38:46 1:56:59 441 101      11.7 12.8 18.7 18.0 1 115 654    

2017.10.10 MAGYARORSZAG - FEROER-SZIGETEK 20:37:11 2:00:43 480 424      12.6 13.6 21.0 20.5 1 154 219    

629 347      16.8 17.2 25.8 23.7 1 331 660    

Forrás: Nielsen Közönségmérés

Labdarúgó Vb-selejtező mérkőzések nézettsége 2017-ben

 Közönségarány (%) 

M4 Sport

Átlagok:

 Nézettség 

(fő) 

 Elért 

közönség (fő) 

Dátum Cím Kezdete Hossza

 Teljes 

népesség 

(4+) 

 Teljes 

népesség 

(4+) 

25-59 

évesek
Férfiak

25-59 

éves 

férfiak

 Teljes 

népesség (4+) 

2017.02.14 PARIS SAINT-GERMAIN - BARCELONA 20:40:53 1:56:47 416 041      10.7 11.0 17.4 15.9 834 011       

2017.02.15 BAYERN MUNCHEN - ARSENAL FC 20:39:21 1:57:26 227 838      6.1 4.7 10.2 6.9 670 892       

2017.02.21 BAYER 04 LEVERKUSEN - CLUB ATLETICO DE MADRID 20:40:18 1:56:46 155 831      4.0 3.8 6.8 5.7 601 526       

2017.02.22 PORTO - JUVENTUS 20:39:30 1:56:45 168 640      4.6 4.3 7.2 5.5 653 936       

2017.03.07 SSC NAPOLI - REAL MADRID CF 20:39:38 1:57:31 317 105      8.5 9.4 14.0 13.7 806 357       

2017.03.08 FC BARCELONA - PARIS SAINT-GERMAIN 20:41:05 2:08:08 478 490      13.0 14.6 20.4 19.9 945 514       

2017.03.14 LEICESTER CITY FC - SEVILLA FC 20:39:42 2:00:21 214 763      5.7 5.3 9.9 8.4 694 103       

2017.03.15 AS MONACO FC - MANCHESTER CITY FC 20:40:56 1:56:29 264 076      6.9 6.3 11.6 9.4 757 359       

2017.04.11 JUVENTUS - BARCELONA 20:40:14 1:58:34 483 584      12.5 13.3 20.0 18.7 1 021 486    

2017.04.12 FC BAYERN MUNCHEN - REAL MADRID CF 20:39:26 2:00:50 486 057      12.7 13.6 21.1 19.4 1 051 780    

2017.04.18 REAL MADRID - BAYERN MUNCHEN 20:39:37 2:36:02 571 151      15.2 16.8 24.4 24.1 1 243 567    

2017.04.19 BARCELONA - JUVENTUS 20:39:30 1:59:37 543 244      14.0 14.1 22.3 19.4 1 116 580    

2017.05.02 REAL MADRID - ATLETICO MADRID 20:39:21 1:59:01 360 488      9.5 9.8 14.9 13.2 865 704       

2017.05.03 AS MONACO FC - JUVENTUS FOOTBALL CLUB 20:39:37 1:56:13 283 442      7.7 6.6 12.7 9.6 702 344       

2017.05.09 JUVENTUS FC - AS MONACO 20:39:32 1:59:49 291 368      7.5 8.2 12.7 11.6 698 394       

2017.05.10 CLUB ATLETICO DE MADRID - REAL MADRID CF 20:40:36 1:59:28 313 430      8.2 9.2 13.5 13.2 763 316       

2017.06.03 JUVENTUS - REAL MADRID 20:31:56 2:08:08 738 410      21.1 21.0 30.1 25.8 1 330 815    

377 865      10.0 10.3 16.1 14.4 878 318       

Forrás: Nielsen Közönségmérés

BL labdarúgó-mérkőzések nézettsége 2017. 1. félévében

 Közönségarány (%) 

M4 Sport

Átlagok:
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2017 szeptemberében elindult a BL 2017/18 szezonja a csoportmérkőzésekkel. A 12 élőben 

közvetített mérkőzés 253 ezer fős átlagnézettséget és 6,8%-os közönségarányt ért el a teljes 

népesség körében. A csoportkörök legnézettebb mérkőzése a szeptember 12-én közvetített 

Barcelona-Juventus rangadó volt 369 ezer fős nézettséggel, 10%-os közönségaránnyal. 

 

 

OTP Bank Liga (NB1-foci) mérkőzések 

 

 

 

 Nézettség 

(fő) 

 Elért 

közönség (fő) 

Dátum Cím Kezdete Hossza

 Teljes 

népesség 

(4+) 

 Teljes 

népesség 

(4+) 

25-59 

évesek
Férfiak

25-59 

éves 

férfiak

 Teljes 

népesség (4+) 

2017.09.12 FC BARCELONA - JUVENTUS FOOTBALL CLUB 20:38:29 1:59:26 368 611      10.0 9.4 17.1 14.6 854 514       

2017.09.13 RB LEIPZIG - AS MONACO FC 20:40:16 1:58:41 128 748      3.6 3.6 6.5 6.1 647 016       

2017.09.26 BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID CF 20:41:25 1:57:12 302 856      8.1 7.4 14.4 11.8 776 676       

2017.09.27 PARIS SAINT-GERMAIN - FC BAYERN MUNCHEN 20:39:28 2:01:18 237 211      6.4 6.1 10.6 9.0 776 568       

2017.10.17 REAL MADRID - TOTTENHAM HOTSPUR FC 20:40:30 1:57:46 285 754      7.5 7.3 13.6 12.1 791 496       

2017.10.18 CHELSEA - AS ROMA 20:40:17 1:57:36 146 806      4.0 4.3 7.1 6.8 642 218       

2017.10.31 OLYMPIACOS FC - FC BARCELONA 20:39:31 1:57:29 195 770      5.2 4.9 9.4 8.0 568 603       

2017.11.01 TOTTENHAM HOTSPUR FC - REAL MADRID CF 20:40:16 1:56:28 312 721      8.0 7.8 12.2 10.8 737 734       

2017.11.21 APOEL FC - REAL MADRID CF 20:40:26 1:57:48 188 843      5.0 4.6 8.6 6.2 701 327       

2017.11.22 JUVENTUS - BARCELONA 20:40:39 1:57:16 341 193      9.2 8.9 16.3 13.9 802 754       

2017.12.05 FC BAYERN MUNCHEN - PARIS SAINT-GERMAIN 20:40:16 2:00:35 269 570      7.2 7.3 12.4 10.7 797 348       

2017.12.06 REAL MADRID CF - BORUSSIA DORTMUND 20:38:57 1:59:45 263 305      7.1 7.1 11.6 9.9 710 375       

253 427      6.8 6.6 11.7 10.0 734 168       

Forrás: Nielsen Közönségmérés

BL labdarúgó-mérkőzések nézettsége 2017/18-as őszi szezon

 Közönségarány (%) 

M4 Sport

Átlagok:

 Nézettség 

(fő) 

 Elért 

közönség (fő) 

Dátum Cím Kezdete Hossza

 Teljes 

népesség 

(4+) 

 Teljes 

népesség 

(4+) 

25-59 

évesek
Férfiak

25-59 

éves 

férfiak

 Teljes 

népesség (4+) 

2017.02.18 VIDEOTON FC - UJPEST FC 15:26:46 1:57:21 176 943      6.4 5.3 11.6 7.8 603 621       

2017.02.18 DEBRECENI VSC - FERENCVAROSI TC 17:58:42 1:51:50 218 521      5.5 5.3 9.3 8.5 622 777       

2017.02.25 BUDAPEST HONVED - DEBRECENI VSC 15:29:20 1:54:43 162 761      6.6 6.0 11.5 8.5 448 605       

2017.02.25 FERENCVAROSI TC - VIDEOTON FC 17:56:38 1:54:52 254 871      6.6 6.5 10.7 9.4 702 024       

2017.03.04 VIDEOTON - HONVED 15:27:10 1:53:27 140 862      6.0 4.5 10.9 7.2 391 430       

2017.03.04 UJPEST FC - FERENCVAROS TC 17:58:25 1:55:53 311 727      8.0 7.6 13.5 11.1 798 252       

2017.03.11 MTK BUDAPEST - VASAS 15:28:35 1:52:59 135 858      5.5 4.4 9.6 6.2 424 243       

2017.03.11 UJPEST FC - BUDAPEST HONVED 17:59:30 1:54:16 209 050      5.5 5.0 9.2 6.9 636 526       

2017.03.16 VASAS FC - SWIETELSKY HALADAS 17:29:32 1:52:32 75 845         2.3 2.6 4.7 4.1 302 746       

2017.04.01 SWIETELSKY HALADAS - MEZOKOVESD ZSORY FC 18:05:34 1:49:35 159 164      5.1 2.7 9.5 3.9 535 359       

2017.04.01 BUDAPEST HONVED - FERENCVAROSI TC 20:28:49 1:51:03 324 602      8.3 6.0 13.2 8.5 757 322       

2017.04.08 VIDEOTON FC - VASAS FC 17:58:24 1:56:38 152 268      4.5 3.5 8.5 5.9 494 698       

2017.04.08 FERENCVAROSI TC - DVTK 20:28:06 1:56:57 227 484      5.8 4.9 9.1 6.8 592 452       

2017.04.11 VASAS - UJPEST 17:59:51 1:51:53 120 769      3.7 3.8 6.8 5.6 342 189       

2017.04.12 GYIRMOT FC GYOR - VIDEOTON FC 17:58:11 1:52:32 72 495         2.3 1.1 4.8 1.8 364 700       

2017.04.15 DEBRECENI VSC - MTK BUDAPEST 18:28:28 1:56:22 143 301      4.0 3.8 7.3 5.9 562 423       

2017.04.15 FERENCVAROSI TC - VASAS FC 20:28:03 1:57:24 198 250      5.3 5.0 8.9 7.0 589 217       

2017.04.22 MEZOKOVESD-ZSORY - UJPEST 17:57:56 1:50:32 109 828      3.1 2.9 5.6 3.7 454 866       

2017.04.22 VASAS - BP. HONVED FC 20:29:30 1:52:25 195 715      5.0 4.0 8.4 6.1 557 229       

2017.04.29 UJPEST - MTK 17:55:43 1:58:52 135 293      3.8 2.9 6.8 4.4 462 053       

2017.04.29 VIDEOTON FC - DVSC-TEVA 20:28:47 1:55:59 160 048      4.0 2.1 6.6 3.2 564 979       

2017.05.06 VASAS - PAKS 17:57:14 1:55:35 144 856      4.7 2.9 9.4 4.9 470 862       

2017.05.06 MTK BUDAPEST - FERENCVAROSI TC 20:28:36 1:54:43 231 300      6.0 4.7 10.1 7.0 634 120       

2017.05.13 FERENCVAROS - DVSC 17:57:14 1:55:19 189 980      6.0 4.6 10.6 6.6 495 399       

2017.05.13 UJPEST - VIDEOTON 20:27:00 1:54:10 161 067      4.2 3.2 8.0 5.4 601 746       

2017.05.20 DEBRECENI VSC - BUDAPEST HONVED 17:58:19 1:57:55 227 835      7.7 7.6 13.5 10.9 649 211       

2017.05.20 VIDEOTON FC - FERENCVAROSI TC 20:28:25 1:50:35 261 352      7.3 6.3 12.0 9.2 624 398       

2017.05.27 BUDAPEST HONVED - VIDEOTON FC 18:55:33 2:12:50 339 771      10.6 10.6 18.4 15.6 846 423       

188 170      5.5 4.7 9.6 6.9 556 763       

Forrás: Nielsen Közönségmérés

OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzések nézettsége 2016/17-es tavaszi szezon

 Közönségarány (%) 

Átlagok:

M4 Sport
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Vizes VB 2017 

A 2017-es Úszó- és Vízilabda Világbajnokság július 14-30. között zajlott Budapesten és 

Balatonfüreden. 

A Vizes VB eseményeit az M4 Sport közvetítette, összesen 256 órában. A látványos megnyitó- és 

záróünnepséget az M4 Sport mellett a Duna TV és a Duna World is élőben közvetítette. A Vizes 

VB eseményeire a megnyitó és záróünnepséggel együtt (a Dunán és a Duna Wold-ön is) 5 millió 

420 ezer fő kapcsolt legalább egy percre, ami a népesség 62,1%-át jelenti. 

A Vizes Vb alatt – a várakozásoknak megfelelően – jelentősen növekedtek az M4 Sport nézettségi 

eredményei. Naponta több mint kétszer annyian kapcsoltak az M4 Sport csatornára (naponta 

átlagosan 2 millió 138 ezer fő, a népesség 24,5%-a), mint az első félévben, és jelentősen megnőtt 

a csatornán az egy nézőre jutó napi átlagos tévénézési idő (ATS) is: a 2017. első félév 36 percéről 

a Vizes VB 17 versenynapja (július 14. – július 30.) alatt 105 percre növekedett. 

Az M4 Sport közönségaránya a Vizes VB 17 napjának átlagában 9,9% volt (teljes nap, 4+).   

 Nézettség 

(fő) 

 Elért 

közönség (fő) 

Dátum Cím Kezdete Hossza

 Teljes 

népesség 

(4+) 

 Teljes 

népesség 

(4+) 

25-59 

évesek
Férfiak

25-59 

éves 

férfiak

 Teljes 

népesség (4+) 

2017.07.15 PAKSI FC - UJPEST FC 17:55:46 1:53:42 174 346      6.0 4.7 11.2 6.2 626 000       

2017.07.15 BUDAPEST HONVED - SWIETELSKY HALADAS 20:26:27 1:57:02 157 911      4.5 3.3 7.8 4.6 615 886       

2017.07.16 FERENCVAROSI TC - PUSKAS AKADEMIA FC 16:56:05 1:55:55 254 064      9.3 7.7 16.6 12.1 699 472       

2017.07.22 BUDAPEST HONVED - DIOSGYORI VTK 17:55:59 2:00:34 207 915      7.4 8.4 13.2 12.8 653 641       

2017.07.22 SWIETELSKY HALADAS - DEBRECENI VSC 20:25:09 1:55:18 81 807         2.4 1.2 4.3 1.9 425 274       

2017.07.23 UJPEST FC - FERENCVAROS TC 17:56:21 1:55:46 159 324      4.8 4.7 8.8 7.6 504 527       

2017.07.29 SWIETELSKY HALADAS - DVTK 17:58:04 1:55:08 97 647         3.5 3.5 5.8 4.7 337 710       

2017.07.29 BUDAPEST HONVED - BALMAZ KAMILLA GYOGYFURDO 20:26:54 1:56:11 96 653         2.7 2.3 4.8 3.2 386 090       

2017.07.30 VIDEOTON FC - UJPEST FC 17:56:23 1:56:37 97 871         3.0 2.5 6.0 4.0 410 480       

2017.08.05 BALMAZ KAMILLA GYOGYFURDO - DVTK 17:56:38 1:55:29 174 170      6.6 7.1 12.3 10.8 477 018       

2017.08.05 PUSKAS AKADEMIA - BUDAPEST HONVED 20:27:13 1:55:32 178 178      5.6 4.3 10.5 6.9 544 573       

2017.08.06 DEBRECENI VSC - FERENCVAROSI TC 17:58:07 1:57:34 235 095      7.4 6.8 13.1 9.6 549 560       

2017.08.12 BUDAPEST HONVED - UJPEST FC 17:56:03 1:55:44 184 066      6.3 5.3 12.3 8.4 510 452       

2017.08.12 VIDEOTON FC - DEBRECENI VSC 20:27:53 1:57:21 190 091      5.6 3.7 9.9 6.1 553 557       

2017.08.18 DEBRECENI VSC - VASAS FC 19:27:27 1:53:12 104 755      3.3 2.8 6.1 3.9 458 825       

2017.08.19 UJPEST FC - DVTK 20:26:54 1:54:08 164 381      4.9 4.2 8.8 7.1 492 557       

2017.08.26 VASAS - PAKS 17:57:16 1:55:58 112 073      4.0 3.4 7.8 5.7 410 915       

2017.08.26 BUDAPEST HONVED - DEBRECENI VSC 20:27:46 1:53:05 205 322      6.0 5.5 10.6 8.2 511 189       

2017.08.27 VIDEOTON FC - FERENCVAROSI TC 19:21:16 3:08:35 211 329      5.6 4.9 9.0 6.3 865 642       

2017.09.06 PAKSI FC - VIDEOTON FC 19:27:43 1:51:34 95 940         2.4 2.1 4.9 3.5 427 037       

2017.09.09 FERENCVAROSI TC - VASAS FC 17:57:24 2:01:51 216 241      6.8 6.6 11.4 8.8 579 591       

2017.09.09 UJPEST FC - PUSKAS AKADEMIA FC 20:27:01 1:54:21 102 900      2.8 2.3 5.2 3.9 495 334       

2017.09.16 BALMAZ KAMILLA GYOGYFURDO - DEBRECENI VSC 17:56:00 1:57:12 174 510      5.4 5.0 10.2 7.8 562 618       

2017.09.16 BUDAPEST HONVED - FERENCVAROSI TC 20:26:56 1:57:23 258 169      6.8 5.9 10.9 7.9 665 890       

2017.09.23 MEZOKOVESD ZSORY FC - UJPEST FC 18:41:13 1:25:27 182 330      4.9 4.6 9.0 6.4 542 396       

2017.09.23 VIDEOTON - HONVED 20:26:31 1:53:23 158 345      3.9 3.2 7.4 5.1 497 585       

2017.09.30 BALMAZ KAMILLA GYOGYFURDO - FERENCVAROSI TC 17:55:23 1:57:07 188 762      5.5 5.3 9.5 7.9 626 333       

2017.09.30 BUDAPEST HONVED - VASAS FC 20:26:54 1:55:42 158 143      4.1 3.5 7.5 5.8 513 133       

2017.10.14 DVTK - VASAS FC 15:27:23 1:54:10 103 398      5.5 4.9 10.8 7.4 335 184       

2017.10.14 PUSKAS AKADEMIA - FERENCVAROSI TC 19:09:12 2:23:52 163 084      4.0 3.9 6.6 5.4 632 911       

2017.10.17 VASAS FC - SWIETELSKY HALADAS 17:57:56 1:52:10 102 310      2.9 3.6 5.7 5.4 357 396       

2017.10.21 FTC - UJPEST 15:17:46 2:24:59 251 925      10.1 12.0 17.4 19.3 628 720       

2017.10.21 DVTK - BUDAPEST HONVED 17:53:25 2:03:08 222 901      6.0 5.9 11.0 9.9 728 957       

2017.10.28 UJPEST FC - VIDEOTON FC 15:25:09 2:00:36 144 484      5.8 3.8 11.0 5.6 463 008       

2017.10.28 PUSKAS AKADEMIA FC - VASAS FC 17:42:44 1:52:10 129 504      3.4 3.0 6.1 4.3 602 935       

2017.11.04 FERENCVAROSI TC - DEBRECENI VSC 15:25:24 1:54:51 284 997      11.2 12.3 19.5 19.3 595 789       

2017.11.04 BUDAPEST HONVED - PUSKAS AKADEMIA FC 19:38:20 1:48:35 184 415      4.2 3.6 7.8 6.1 542 408       

2017.11.18 UJPEST FC - BUDAPEST HONVED 15:27:30 1:52:45 158 637      5.6 5.4 10.7 8.2 493 286       

2017.11.18 DEBRECENI VSC - VIDEOTON FC 19:27:20 1:56:57 176 078      4.1 3.5 7.4 5.3 543 566       

2017.11.25 DIOSGYORI VTK - UJPEST FC 15:26:50 1:53:42 182 847      6.7 5.6 12.4 9.0 559 158       

2017.11.25 SWIETELSKY HALADAS - FERENCVAROS 19:26:34 1:58:59 215 397      5.1 5.4 9.0 8.2 646 625       

2017.12.02 DEBRECENI VSC - BUDAPEST HONVED 15:26:44 1:54:08 190 426      6.6 6.1 12.0 9.8 490 159       

2017.12.02 FERENCVAROSI TC - VIDEOTON FC 19:25:50 2:00:14 271 033      6.2 5.8 10.7 9.1 647 641       

2017.12.09 DIOSGYORI VTK - DEBRECENI VSC 16:37:12 1:18:05 198 888      5.9 6.4 11.3 9.8 425 762       

2017.12.09 VASAS - FERENCVAROSI TC 19:26:56 1:56:06 195 569      4.7 4.6 8.1 6.5 586 150       

174 423      5.2 4.7 9.3 7.2 545 517       

Forrás: Nielsen Közönségmérés

OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzések nézettsége 2017/18-as őszi szezon

 Közönségarány (%) 

Átlagok:

M4 Sport

DUNA 

WORLD

M4 Sport
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2017-ben a 17 napból 7 alkalommal volt az M4 Sport a legnézettebb csatorna a piacon 

(teljes nap, 4+). Legmagasabb közönségarányát a két utolsó napon érte el (szombat 17,3%, 

vasárnap 15,9%), amikor a Vizes VB eseményei (a különleges helyszínű óriás toronyugrás, az 

úszás és a férfi vízilabdadöntő) mellett a Forma1 Magyar Nagydíjat is közvetítette a csatorna. 

A Vizes VB alatt a kereskedelmi szempontból kiemelt 18-49 éves korcsoportban is jelentősen 

átrendeződtek az erőviszonyok, mivel a kereskedelmi adók közönségének jelentős része az M4 

Sport adóra vándorolt. Az M4 Sport közönségaránya az olimpia idején a 18-49 évesek körében a 

korábbi érték többszörösére, 9,4%-ra nőtt.   

 

 

 

Megnyitó  

A 2017. július 14-én 21:06 perc és 23:10 perc között zajlott, több mint kétórás megnyitót három 

csatorna közvetítette élőben: az M4 Sport, a Duna TV és a Duna World. 

A három csatornán együtt 877 ezren nézték az ünnepséget, ami a megnyitó idejében tévénézők 

27,2%-át jelenti. Legtöbben, 528 ezren, az M4 Sport csatornán követték az eseményt, 245 ezren a 

Duna csatornán, 104 ezren pedig a Duna World csatornán látták a látványos megnyitót. 
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teljes népesség (4+) 18-49 évesek Férfiak 18-49 éves férfiak

A közönségarány alakulása 2017. július 14 – 30 között 
teljes nap (24h) 

Csatorna Esemény Dátum Kezdete Vége Hossza
Nézettség 

(AMR)

Közönségarány 

(SHR %)

DUNA TV MEGNYITO UNNEPSEG 2017.07.14 P 21:06:47 23:10:35 2:03:49 245 292 7.6

DUNA WORLD MEGNYITO UNNEPSEG 2017.07.14 P 21:06:51 23:10:39 2:03:49 103 984 3.2

M4 Sport MEGNYITO UNNEPSEG 2017.07.14 P 21:06:46 23:10:51 2:04:06 528 046 16.4

M4 Sport + Duna + Duna World 877 322 27.2
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Záróünnepség 

Az eseménysorozat lezárásaként rendezett záróünnepség július 30-án 22 órától zajlott. Az egy és 

háromnegyedórás ünnepséget is élőben közvetítette a három csatorna: az M4 Sport, a Duna és a 

Duna World. 

A három csatornán együtt 497 ezren nézték az ünnepséget, ami az ünnepség idejében tévénézők 

18%-át jelenti.  

 

 

A legnézettebb események természetesen a magyar vonatkozásúak voltak. A három legmagasabb 

nézettséget elért esemény a férfi vízilabda válogatott mérkőzései voltak. Kiemelkedő, 1,1 millió 

fölötti nézőszámot ért el a Magyarország-Horvátország döntő, amivel a közmédia idei 

legnézettebb eseménye lett. E mellett idén a teljes piacon is a hatodik legnézettebb lett, a teljes 

népesség körében (olyan toplistán, ahol minden műsor csak a legnézettebb adásával szerepelhet). 

A toplista további helyeit az úszás különböző futamai vagy eredményhirdetései foglalják el. 

Összességében a Vizes VB 30 eseménye ért el 600 ezer fölötti nézőszámot, további 27 pedig 500 

ezer fölött volt. 

 

dátum csatorna esemény kezdete vége hossza

Nézettség 

(AMR

Közönség

arány 

(SHR%)

2017.07.30 M4 Sport ZAROUNNEPSEG 21:57:00 23:46:03 1:49:04 364 200 13.2

2017.07.30 DUNA TV ZAROUNNEPSEG 22:00:24 23:46:03 1:45:40 88 604 3.2

2017.07.30 DUNA WORLD ZAROUNNEPSEG 22:00:28 23:46:08 1:45:41 43 729 1.6
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Hírműsorok 

A közszolgálati adók együtt naponta összesen 80 híradót (beleértve az egy perces híradásokat is) 

sugároztak 2017-ben, ebből 43 híradást az M1 aktuális csatornán láthatnak a nézők. A híradók 

elért közönsége az M1-en átlagosan 1,4 millió fő volt, a teljes közmédia híradókkal elért napi 

közönsége pedig közel 2 millió fő.  

Az M1 aktuális 19:30-as híradójának nézettsége 142 ezer fő volt, az elért közönség – vagyis azok 

száma, akik legalább 1 percre odakapcsolnak a híradóra – 395 ezer fő volt (RCH).  

A Duna TV 18:00 órás híradójának nézettsége 2017-ben 129 ezer fő volt, az elért közönség pedig 

204 ezer fő volt (RCH). 

 

 

Felnőtt 

népesség 

(18+)

18-49 

évesek

25-59 

évesek

Címe Alcíme Kezdete Hossza Nézettség (fő)
 Elért 

közönség (fő) 

Közönség- 

arány (%)

1 2017.07.29 szombat FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTOMAGYARORSZAG - HORVATORSZAG 20:21:34 1:20:10 1 104 628 1 914 399   30.1 30.0 31.3 28.4

2 2017.07.27 csütörtök FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG ELODONTOGOROGORSZAG - MAGYARORSZAG 20:22:21 1:21:48 842 504 1 503 275   21.3 22.0 20.1 22.8

3 2017.07.25 kedd FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTOMAGYARORSZAG - OROSZORSZAG 20:22:25 1:18:49 794 945 1 346 125   20.4 21.2 20.2 21.2

4 2017.07.30 vasárnap USZAS FERFI 4X100 M VEGYES VALTO DONTO 19:25:44 0:09:52 789 171 904 228      23.3 24.7 22.2 23.0

5 2017.07.30 vasárnap USZAS NOI 50 M GYORS DONTO 17:51:41 0:04:06 763 616 840 952      27.3 28.8 25.9 25.8

6 2017.07.30 vasárnap USZAS NOI 400 M VEGYES DONTO 18:20:58 0:11:01 759 898 847 959      24.0 25.3 21.9 22.1

7 2017.07.30 vasárnap EREDMENYHIRDETES - USZAS  19:18:56 0:06:48 744 322 829 746      22.3 23.4 22.0 22.5

8 2017.07.30 vasárnap USZAS FERFI 400 M VEGYES DONTO 17:38:09 0:12:25 715 981 783 722      26.2 27.7 24.3 24.9

9 2017.07.30 vasárnap USZAS NOI 4X100 M VEGYES VALTO DONTO 19:08:46 0:08:03 690 291 832 166      21.1 22.0 21.0 19.9

10 2017.07.23 vasárnap EREDMENYHIRDETES - USZAS  19:20:36 0:07:52 680 018 789 507      19.7 20.3 18.4 19.3

11 2017.07.23 vasárnap USZAS FERFI 4X100 M GYORS VALTO DONTO 18:53:45 0:10:00 670 700 786 905      20.6 21.0 18.0 20.7

12 2017.07.30 vasárnap EREDMENYHIRDETES - USZAS  18:13:21 0:05:28 663 823 740 252      21.4 22.7 21.6 21.3

13 2017.07.30 vasárnap USZAS NOI 50 M MELL DONTO 17:31:58 0:06:11 663 542 722 479      24.6 26.2 22.2 23.3

14 2017.07.29 szombat USZAS VEGYES 4X100 M VALTO DONTO 19:21:28 0:08:34 660 454 766 924      22.4 23.4 24.8 24.3

15 2017.07.30 vasárnap USZAS FERFI 1500 M GYORS DONTO 18:41:24 0:17:54 658 793 900 122      20.6 21.5 20.3 19.6

16 2017.07.26 szerda USZAS NOI 200 M PILLANGO ELODONTO 18:25:57 0:13:04 651 025 774 916      21.1 21.7 24.2 24.4

17 2017.07.26 szerda EREDMENYHIRDETES - USZAS  18:39:26 0:07:08 650 087 743 821      20.5 21.2 23.7 23.0

18 2017.07.24 hétfő USZAS NOI 200 M VEGYES DONTO 18:56:25 0:09:10 645 130 740 989      20.7 21.3 21.9 24.0

19 2017.07.24 hétfő EREDMENYHIRDETES - USZAS  19:14:21 0:08:06 639 337 710 240      19.9 20.4 19.0 20.1

20 2017.07.27 csütörtök USZAS NOI 4X200 M GYORS VALTO DONTO 19:17:50 0:13:50 633 262 797 593      19.2 20.0 15.9 19.3

21 2017.07.19 szerda FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG CSOPORTKORMAGYARORSZAG - OLASZORSZAG 20:07:38 1:23:54 632 710 1 242 007   17.1 17.8 16.0 19.0

22 2017.07.29 szombat USZAS NOI 800 M GYORS DONTO 18:57:49 0:11:25 628 908 706 360      22.4 23.1 24.2 24.5

23 2017.07.23 vasárnap USZAS NOI 4X100 M GYORS VALTO DONTO 19:08:44 0:04:11 623 533 692 348      18.7 18.8 16.4 18.7

24 2017.07.26 szerda USZAS FERFI 200 M PILLANGO DONTO 18:00:48 0:08:51 621 031 700 957      22.0 22.6 21.8 23.6

25 2017.07.30 vasárnap USZAS FERFI 50 M HAT DONTO 18:05:55 0:05:30 619 248 694 199      20.5 21.5 20.6 20.7

26 2017.07.29 szombat EREDMENYHIRDETES - USZAS  19:12:00 0:08:07 618 997 715 877      21.5 22.3 25.1 23.8

27 2017.07.29 szombat USZAS NOI 200 M HAT DONTO 17:45:40 0:10:05 611 193 731 707      24.2 25.1 21.7 25.1

28 2017.07.26 szerda USZAS FERFI 200 M VEGYES ELODONTO 18:46:34 0:13:32 608 631 786 013      18.8 19.5 21.1 21.7

29 2017.07.25 kedd USZAS FERFI 200 M PILLANGO ELODONTO 19:06:30 0:13:11 607 515 721 381      18.6 19.3 18.0 18.4

30 2017.07.25 kedd USZAS NOI 100 M MELL DONTO 19:21:20 0:05:17 600 466 676 570      18.2 19.0 18.2 18.7

31 2017.07.29 szombat USZAS FERFI 50 M HAT ELODONTO 18:49:37 0:06:38 597 196 685 026      21.7 22.3 23.7 23.6

32 2017.07.27 csütörtök USZAS FERFI 200 M HAT ELODONTO 19:04:50 0:12:07 596 294 686 557      18.8 19.5 16.4 19.5

33 2017.07.26 szerda USZAS FERFI 200 M PILLANGO DONTO / ISM. 19:03:56 0:03:23 593 485 624 714      17.7 18.4 20.2 20.3

34 2017.07.26 szerda USZAS NOI 50 M HAT ELODONTO 17:51:38 0:08:38 592 246 719 299      22.0 22.7 21.2 23.5

35 2017.07.27 csütörtök USZAS NOI 200 M PILLANGO DONTO 18:34:47 0:07:59 589 859 655 265      20.0 20.7 17.4 20.5

36 2017.07.27 csütörtök USZAS NOI 200 M MELL ELODONTO 18:52:38 0:11:05 578 882 691 699      18.6 19.4 16.3 20.0

37 2017.07.24 hétfő NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTOMAGYARORSZAG - KANADA 20:23:00 1:11:36 574 644 1 158 333   15.7 16.1 13.7 14.6

38 2017.07.29 szombat USZAS FERFI 100 M PILLANGO DONTO 18:13:08 0:07:08 566 074 629 707      21.2 21.6 22.0 24.4

39 2017.07.24 hétfő USZAS FERFI 200 M GYORS KOZEPDONTO 18:51:44 0:04:01 563 763 624 574      18.5 18.8 19.4 21.1

40 2017.07.23 vasárnap USZAS FERFI 50 M PILLANGO KOZEPDONTO 17:54:25 0:08:37 554 510 668 839      17.8 18.6 13.1 15.6

41 2017.07.29 szombat USZAS NOI 50 M MELL ELODONTO 17:58:39 0:06:51 554 389 651 591      21.3 22.0 21.0 22.6

42 2017.07.26 szerda USZAS FERFI 50 M MELL DONTO 18:19:02 0:05:59 549 899 617 919      18.4 18.9 22.2 21.8

43 2017.07.26 szerda USZAS VEGYES 4X100 M VALTO DONTO 19:24:20 0:07:19 540 249 659 228      15.6 16.3 18.9 18.3

44 2017.07.29 szombat USZAS FERFI 100 M GYORS DONTO 17:38:44 0:06:04 538 858 591 118      21.6 22.2 18.7 22.4

45 2017.07.26 szerda USZAS FERFI 100 M GYORS ELODONTO 17:41:16 0:10:22 538 459 666 512      21.1 21.8 23.0 24.8

46 2017.07.23 vasárnap USZAS NOI 200 M VEGYES KOZEPDONTO 18:32:25 0:13:31 538 234 650 451      16.3 17.1 15.4 16.4

47 2017.07.26 szerda USZAS FERFI 800 M GYORS DONTO 19:09:17 0:10:55 537 243 655 053      15.8 16.3 18.4 18.0

48 2017.07.27 csütörtök EREDMENYHIRDETES - USZAS  19:35:08 0:05:25 537 149 602 805      15.8 16.6 15.3 16.5

49 2017.07.14 péntek MEGNYITO UNNEPSEG  21:06:46 2:04:06 528 046 1 044 034   16.4 16.5 12.2 14.0

50 2017.07.17 hétfő FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG CSOPORTKORAUSZTRALIA - MAGYARORSZAG 20:06:51 1:17:50 518 200 1 045 958   13.7 14.7 13.0 14.5

A táblázat nem tartalmazza a 'Helyszíni riport' és a 'Stúdió' műsorelemeket

Forrás: Nielsen Közönségmérés

A 17. FINA Világbajnokság 50 LEGNÉZETTEBB ESEMÉNYE AZ M4 SPORTON
2017. július 14 - július 30. (teljes nap)

Hely

ezés
Adásnap

FINA esemény Teljes népesség (4+)

KÖZÖNSÉGARÁNY (SHR%)
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2 050 318

1 604 743

2 089 454

1 479 671

1 997 193

1 403 322

Közszolgálati híradók összesített napi
elérése

M1 híradók összesített napi elérése

Közszolgálati hírműsorok napi kumulált 
elérése

2015.03.15-12.31. 2016. éves 2017. éves

Napi 40
Napi: 45 

Napi: 76
Napi: 60

Napi 43

Napi: 80
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II/3. Toplisták a 2017. január-december időszakra 

 

 

napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 TV2 SZTARBAN SZTAR /MAGYAR SHOWMUSOR/ 2017.11.12 vasárnap 18:52:25 2:58:37 1 403 523 16.1 30.4 2 754 829 31.6

2 RTL KLUB X-FAKTOR /TEHETSEGKUTATO MUSOR/ 2017.09.23 szombat 20:00:01 1:51:09 1 385 909 15.9 33.2 2 229 877 25.5

3 RTL KLUB A FAL /KVIZ MUSOR/ 2017.11.19 vasárnap 18:47:00 0:49:02 1 281 300 14.7 27.5 1 949 697 22.3

4 TV2 A NAGY DUETT /ZENES SHOW-MUSOR/ 2017.04.02 vasárnap 18:50:22 3:04:31 1 134 888 13 27.4 2 570 400 29.4

5 RTL KLUB HIRADO 2017.01.22 vasárnap 18:00:06 0:47:44 1 121 471 12.8 25.4 1 750 541 20.1

6 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTO / MAGYARORSZAG - HORVATORSZAG2017.07.29 szombat 20:21:34 1:20:10 1 104 628 12.7 30.1 1 914 399 21.9

7 RTL KLUB A MI KIS FALUNK /MAGYAR FILMSOR/ 2017.02.02 csütörtök 21:28:51 0:52:08 1 086 384 12.4 29.9 1 748 688 20

8 RTL KLUB A KONYHAFONOK VIP /AZ IZ-FAKTOR/ 2017.04.28 péntek 18:58:05 1:30:30 1 010 797 11.6 26.4 1 618 930 18.5

9 M4 Sport LABDARUGO MERKOZES - VB-SELEJTEZO / PORTUGALIA - MAGYARORSZAG 2017.03.25 szombat 20:37:10 1:59:24 994 234 11.4 25.6 1 851 321 21.2

10 TV2 TENYEK 2017.10.23 hétfő 17:59:42 0:47:19 978 663 11.2 21.9 1 581 460 18.1

11 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2017.02.16 csütörtök 20:43:36 0:44:50 972 396 11.1 23.3 1 526 808 17.5

12 RTL KLUB NASZ-AJANLAT /AM. VIGJATEK/ 2017.02.26 vasárnap 18:53:21 2:20:16 963 162 11 21.2 2 280 968 26.1

13 DUNA TV TUZIJATEK 2017.08.20 vasárnap 20:59:08 0:27:13 934 083 10.7 21.9 1 371 839 15.7

14 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2017.01.02 hétfő 18:58:51 0:25:39 922 276 10.6 20.8 1 301 566 14.9

15 RTL KLUB CELEB VAGYOK MENTS KI INNEN! /MAGYAR REALITY SHOW/ 2017.11.27 hétfő 18:53:12 1:33:15 911 037 10.4 20.7 1 831 147 21

16 TV2 NINJA WARRIOR HUNGARY /VETELKEDO MUSOR/ 2017.10.23 hétfő 18:54:33 2:42:38 902 481 10.3 18.9 2 207 419 25.3

17 RTL KLUB HAMUPIPOKE /AM. CSALADI KALANDFILM/ 2017.12.25 hétfő 18:47:17 2:01:37 898 022 10.3 20.7 1 968 953 22.6

18 Super TV2 SZTARBAN SZTAR + 1 KICSI /MAGYAR SZOR.MUSOR/ 2017.02.05 vasárnap 18:49:20 3:07:16 873 187 10 19 1 731 062 19.8

19 RTL KLUB FOKUSZ PLUSZ /MAGAZIN/ 2017.12.30 szombat 18:47:10 0:21:30 858 087 9.8 21 1 293 842 14.8

20 RTL KLUB KERESEM A CSALADOM /IGAZ TORTENETEK LILUVAL/ 2017.02.14 kedd 21:32:05 1:06:51 853 294 9.8 24.4 1 236 590 14.2

21 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG ELODONTO / GOROGORSZAG - MAGYARORSZAG2017.07.27 csütörtök 20:22:21 1:21:48 842 504 9.7 21.3 1 503 275 17.2

22 RTL KLUB SURVIVOR - A SZIGET /TULELO SHOW/ 2017.10.11 szerda 18:53:06 1:07:02 822 526 9.4 20.7 1 416 932 16.2

23 M4 Sport FORMA-1 FUTAM / MAGYAR NAGYDIJ 2017.07.30 vasárnap 13:56:55 2:04:40 815 265 9.3 30.3 1 421 324 16.3

24 TV2 TENYEK KULONKIADAS 2017.01.23 hétfő 19:25:23 0:23:55 814 065 9.3 18.2 1 208 880 13.8

25 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTO / MAGYARORSZAG - OROSZORSZAG2017.07.25 kedd 20:22:25 1:18:49 794 945 9.1 20.4 1 346 125 15.4

26 TV2 VIGYAZAT GYEREKKEL VAGYOK! /MAGYAR KVIZ-SHOW/ 2017.12.23 szombat 19:58:02 1:42:07 791 496 9.1 18.5 1 559 279 17.9

27 DUNA TV EUROVIZIOS DALFESZTIVAL - DONTO 2017.05.13 szombat 20:59:51 3:45:11 787 676 9 27.1 1 928 077 22.1

28 TV2 RESZKESSETEK BETOROK! 2.-ELVESZVE NEW YORKBAN /AM. FILMVIGJATEK/ 2017.12.25 hétfő 20:43:13 2:33:22 784 958 9 20.6 1 843 285 21.1

29 TV2 SZTARBAN SZTAR + 1 KICSI /MAGYAR SZOR.MUSOR/ 2017.12.24 vasárnap 18:56:00 2:18:36 781 478 9 19.3 2 007 552 23

30 TV2 AZ 50 MILLIOS JATSZMA /GAME SHOW/ 2017.01.10 kedd 19:26:20 1:02:22 766 892 8.8 17.2 1 304 003 14.9

31 TV2 ALL AZ ALKU /SZORAKOZTATO VETELKEDO/ 2017.09.28 csütörtök 20:36:42 0:51:42 765 556 8.8 18.3 1 322 720 15.2

32 TV2 AZ ORDOG JOBB ES BAL KEZE /OLASZ VIGJATEK/ 2017.01.14 szombat 18:55:24 2:22:38 764 976 8.8 16.7 1 895 811 21.7

33 RTL KLUB HAZASSAG ELSO LATASRA /MAGYAR REALITY-SOR./ 2017.05.04 csütörtök 18:58:13 1:09:04 761 182 8.7 21.3 1 336 983 15.3

34 M4 Sport USZAS - NOI 400 M VEGYES DONTO 2017.07.30 vasárnap 18:20:58 0:11:01 759 898 8.7 24 847 959 9.7

35 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2017.01.02 hétfő 19:30:05 1:01:02 748 358 8.6 16.3 1 317 524 15.1

36 TV2 A PIRAMIS /MAGYAR KWIZ SHOW/ 2017.12.27 szerda 18:57:25 1:05:17 741 734 8.5 16.8 1 479 329 16.9

37 M4 Sport LABDARUGO MERKOZES - BAJNOKOK LIGAJA / JUVENTUS - REAL MADRID 2017.06.03 szombat 20:31:56 2:08:08 738 410 8.5 21.1 1 330 815 15.2

38 RTL KLUB SZULEJMAN /TOROK FILMSOR./ 2017.02.15 szerda 21:34:44 1:04:00 734 045 8.4 22.1 1 062 365 12.2

39 RTL KLUB GORILLA BACSI /AM. AKCIOVIGJ./ 2017.04.17 hétfő 18:54:30 2:08:53 728 475 8.3 17 2 095 140 24

40 TV2 AZSIA EXPRESSZ /MAGYAR REALITY-SOR./ 2017.11.07 kedd 18:54:28 1:27:01 725 181 8.3 17.1 1 557 815 17.8

      * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

A legnézettebb tévéműsorok* (ismétlések nélkül) a teljes népesség (4+) körében
Időszak: 2017. január-december

csatorna műsorcím
az adás nézettség közönség

arány [%]

elérés
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napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTO / MAGYARORSZAG - HORVATORSZAG2017.07.29 szombat 20:21:34 1:20:10 1 104 628 12.7 30.1 1 914 399 21.9

2 M4 Sport LABDARUGO MERKOZES - VB-SELEJTEZO / PORTUGALIA - MAGYARORSZAG 2017.03.25 szombat 20:37:10 1:59:24 994 234 11.4 25.6 1 851 321 21.2

3 DUNA TV TUZIJATEK 2017.08.20 vasárnap 20:59:08 0:27:13 934 083 10.7 21.9 1 371 839 15.7

4 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG ELODONTO / GOROGORSZAG - MAGYARORSZAG2017.07.27 csütörtök 20:22:21 1:21:48 842 504 9.7 21.3 1 503 275 17.2

5 M4 Sport FORMA-1 FUTAM - MAGYAR NAGYDIJ 2017.07.30 vasárnap 13:56:55 2:04:40 815 265 9.3 30.3 1 421 324 16.3

6 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTO / MAGYARORSZAG - OROSZORSZAG2017.07.25 kedd 20:22:25 1:18:49 794 945 9.1 20.4 1 346 125 15.4

7 DUNA TV EUROVIZIOS DALFESZTIVAL - DONTO 2017.05.13 szombat 20:59:51 3:45:11 787 676 9 27.1 1 928 077 22.1

8 M4 Sport USZAS - NOI 400 M VEGYES DONTO 2017.07.30 vasárnap 18:20:58 0:11:01 759 898 8.7 24 847 959 9.7

9 M4 Sport LABDARUGO MERKOZES - BAJNOKOK LIGAJA / JUVENTUS - REAL MADRID 2017.06.03 szombat 20:31:56 2:08:08 738 410 8.5 21.1 1 330 815 15.2

10 DUNA TV+DW A DAL 2017 /EUROVIZIOS DALVALASZTO SHOW/ DONTO 2017.02.18 szombat 19:30:23 2:08:08 696 643 8 16.4 1 537 628 17.6

11 M4 Sport FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG CSOPORTKOR / MAGYARORSZAG - OLASZORSZAG2017.07.19 szerda 20:07:38 1:23:54 632 710 7.2 17.1 1 242 007 14.2

12 M4 Sport STUDIO - FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTO / MAGYARORSZAG - HORVATORSZAG2017.07.29 szombat 19:40:57 0:37:31 631 350 7.2 20.1 1 012 742 11.6

13 M4 Sport NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTO / MAGYARORSZAG - KANADA2017.07.24 hétfő 20:23:00 1:11:36 574 644 6.6 15.7 1 158 333 13.3

14 DUNA TV A DAL 2017 /EUROVIZIOS DALVALASZTO SHOW/ - DONTO 2017.02.18 szombat 19:30:23 2:08:08 542 030 6.2 12.8 1 172 263 13.4

15 DUNA TV GASZTROANGYAL 2017.01.14 szombat 17:00:16 0:52:18 533 889 6.1 14.8 887 256 10.2

16 M4 Sport MEGNYITO UNNEPSEG 2017.07.14 péntek 21:06:46 2:04:06 528 046 6 16.4 1 044 034 12

17 M4 Sport FORMA-1 IDOMERO EDZES - MAGYAR NAGYDIJ 2017.07.29 szombat 13:58:38 1:11:37 516 595 5.9 25.4 862 978 9.9

18 M4 Sport NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG CSOPORTKOR / HOLLANDIA - MAGYARORSZAG2017.07.20 csütörtök 20:03:11 1:19:26 515 662 5.9 14.9 1 042 529 11.9

19 DUNA TV OTOSLOTTO SORSOLAS 2017.02.18 szombat 19:03:57 0:19:08 515 581 5.9 12.5 689 609 7.9

20 DUNA TV HEGYI DOKTOR - UJRA RENDEL /NEMET-OSZTRAK FILMSOR./ 2017.10.17 kedd 19:31:28 0:43:35 502 107 5.8 11.9 657 373 7.5

21 M4 Sport EREDMENYHIRDETES - VIZILABDA 2017.07.29 szombat 21:57:50 0:19:38 484 426 5.5 14.4 661 458 7.6

22 M4 Sport FORMA-1 STUDIO 2017.07.16 vasárnap 13:34:28 0:20:25 478 591 5.5 21.4 741 243 8.5

23 DUNA TV MAGYARORSZAG SZERETLEK! /SZORAKOZTATO SHOWMUSOR/ 2017.02.19 vasárnap 19:36:39 1:25:40 473 544 5.4 10 942 388 10.8

24 DUNA TV EUROVIZIOS DALFESZTIVAL - ELOVIZIO 2017.05.13 szombat 20:30:56 0:26:25 461 995 5.3 11.9 907 406 10.4

25 M4 Sport LABDARUGO MERKOZES - FELKESZULESI MERKOZES / MAGYARORSZAG - COSTA RICA 2017.11.14 kedd 20:08:08 2:05:55 460 228 5.3 11.4 1 089 381 12.5

26 DUNA TV SZERENCSESZOMBAT - LUXOR JOKER OTOSLOTTO /SORSOLASI SHOWMUSOR/ 2017.02.04 szombat 18:35:19 0:50:13 445 430 5.1 10.9 945 910 10.8

27 DUNA TV MARADJ TALPON! /MUVELTSEGI VETELKEDO/ 2017.01.03 kedd 19:27:44 0:51:57 441 332 5.1 10.1 733 902 8.4

28 M4 Sport ORIAS TORONYUGRAS - FERFI 27 M DONTO / OSSZEFOGLALO 2017.07.30 vasárnap 16:35:40 0:29:55 433 288 5 16.7 707 923 8.1

29 DUNA TV CSAK SEMMI PANIK /MAGYAR BUNUGYI VIGJATEK/ 2017.01.01 vasárnap 16:26:10 1:24:34 432 274 5 10.8 1 007 194 11.5

30 DUNA TV KEKFENY /BUNUGYI MAGAZIN/ 2017.01.23 hétfő 20:25:30 0:56:22 429 381 4.9 9.6 821 608 9.4

31 DUNA TV SISSI /OSZTRAK-NEMET ROMANTIKUS FILM/ 2017.12.26 kedd 14:21:12 1:43:53 412 198 4.7 14.5 800 012 9.2

32 DUNA TV VEGTELEN SZERELEM /TOROK TEVEFILMSOROZAT/ 2017.01.10 kedd 18:37:06 0:43:10 407 944 4.7 9.9 575 900 6.6

33 DUNA TV REX FELUGYELO /NEMET-OSZTRAK FILMSOR./ 2017.12.14 csütörtök 18:39:08 0:47:48 376 518 4.3 9.7 538 911 6.2

34 DUNA TV ABIGEL /MAGYAR FILMSOR./ 2017.12.29 péntek 16:02:34 1:18:18 371 871 4.3 12.3 651 607 7.5

35 DUNA TV CHARLIE - MAJOM A CSALADBAN /NEMET FILMSOR./ 2017.02.01 szerda 16:18:10 0:43:22 364 667 4.2 13.4 524 016 6

36 M4 Sport ZAROUNNEPSEG 2017.07.30 vasárnap 21:57:00 1:49:04 364 200 4.2 13.2 785 031 9

37 DUNA TV MINDENKI /MAGYAR KISJATEKFILM/ 2017.02.26 vasárnap 21:05:31 0:25:00 363 024 4.2 8.3 546 348 6.3

38 M1 HIRADO 2017.01.22 vasárnap 19:30:15 0:55:27 359 897 4.1 7.5 816 502 9.4

39 DUNA TV A BAGI-NACSA SHOW 2017.12.31 vasárnap 20:09:42 0:48:20 359 855 4.1 8.7 851 012 9.7

40 M4 Sport KAJAK-KENU EUROPA BAJNOKSAG 2017.07.16 vasárnap 12:17:33 1:09:35 353 488 4 18.2 728 011 8.3

      * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

A közszolgálati televíziók legnézettebb műsorai* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében
Időszak: 2017. január-december

csatorna műsorcím
az adás nézettség közönség

arány [%]

elérés
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napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 HIRADO 2017.01.22 vasárnap 19:30:15 0:55:27 359 897 4.1 7.5 816 502 9.4

2 MA TORTENT /ROVAT/ 2017.01.22 vasárnap 19:02:26 0:22:27 321 189 3.7 6.9 546 202 6.3

3 HIRADO DELBEN 2017.01.01 vasárnap 12:01:32 0:43:53 308 231 3.5 9.8 565 302 6.5

4 RENDKIVULI HIREK 2017.01.22 vasárnap 9:11:47 0:22:52 306 392 3.5 16.9 439 794 5.0

5 HIRADO REGGEL NYOLCKOR 2017.01.22 vasárnap 8:00:15 0:15:56 274 529 3.1 19.5 341 307 3.9

6 MOST /ROVAT/ 2017.02.02 csütörtök 12:39:16 0:20:23 226 787 2.6 14.1 308 251 3.5

7 VILAGHIRADO 2017.08.20 vasárnap 21:29:49 0:24:04 204 801 2.3 5.2 374 905 4.3

8 HIRADO REGGEL HETKOR 2017.04.20 csütörtök 7:00:15 0:16:14 198 880 2.3 18.6 256 794 2.9

9 SPORTHIREK 2017.03.25 szombat 20:17:43 0:11:26 196 079 2.2 4.5 296 681 3.4

10 HIRADO REGGEL HATKOR 2017.02.02 csütörtök 6:00:16 0:28:48 195 773 2.2 29.2 297 398 3.4

11 UNNEPI ZASZLOFELVONAS KOZVETITESE A KOSSUTH TERROL 2017.10.23 hétfő 7:59:24 0:12:19 188 301 2.2 13.5 260 243 3.0

12 PROFIT 7 /ROVAT/ 2017.01.21 szombat 8:36:32 0:20:01 187 133 2.1 12.5 286 658 3.3

13 CSALAD ES OTTHON /MAGAZIN/ 2017.01.22 vasárnap 8:39:54 0:17:29 184 326 2.1 11.1 289 703 3.3

14 MAGYAR GAZDA /A HAZAI AGRARIUM KEPEKBEN SZAMOKBAN IZEKBEN/2017.01.23 hétfő 11:45:17 0:11:08 166 775 1.9 11.9 225 768 2.6

15 MEDIA KLIKK /MAGAZIN/ 2017.01.22 vasárnap 9:42:41 0:11:54 163 645 1.9 8.2 242 027 2.8

16 ARVIZI VEDEKEZES 2017.02.13 hétfő 12:02:04 0:10:28 162 378 1.9 11.7 210 515 2.4

17 ORBAN VIKTOR MINISZTERELNOK UNNEPI BESZEDE 2017.10.23 hétfő 15:31:15 0:27:11 160 794 1.8 4.7 297 958 3.4

18 ITTHON VAGY! /MAGAZIN/ 2017.01.21 szombat 17:33:29 0:10:00 157 949 1.8 4.3 248 081 2.8

19 OSZ 2017! /ROVAT/ 2017.10.29 vasárnap 11:37:28 0:15:22 155 511 1.8 7 226 559 2.6

20 SUMMA 2017.01.21 szombat 13:44:28 0:11:43 151 468 1.7 6.6 243 513 2.8

21 KEK BOLYGO /MAGYAR ISM.TERJ. MAGAZIN/ 2017.01.25 szerda 19:06:10 0:20:00 150 803 1.7 3.6 272 910 3.1

22 TEL 2017! /ROVAT/ 2017.02.05 vasárnap 17:33:30 0:21:11 149 080 1.7 3.9 280 173 3.2

23 NEMZETI GYASZNAP 2017.10.06 péntek 7:58:15 0:14:41 141 961 1.6 16.5 198 735 2.3

24 HIREK 2017.11.12 vasárnap 18:00:16 0:25:51 138 706 1.6 3.3 244 321 2.8

25 VILAG /MAGAZIN/ 2017.01.14 szombat 9:37:26 0:20:01 137 100 1.6 9.1 181 203 2.1

26 ELO EGYHAZ /VALLASI HIRADO/ 2017.01.21 szombat 14:44:46 0:11:44 133 832 1.5 5.3 219 387 2.5

27 SPORT 2017.10.23 hétfő 8:29:40 0:15:04 133 703 1.5 8.2 215 985 2.5

28 ISKOLAPAD /ROVAT/ 2017.02.02 csütörtök 13:34:30 0:22:25 124 234 1.4 7.6 206 294 2.4

29 HAVAZAS 2017.11.30 csütörtök 12:02:02 0:10:35 123 209 1.4 8.8 147 397 1.7

30 MINDEN TUDAS /MAGAZINMUSOR/ 2017.10.03 kedd 19:13:22 0:10:01 122 653 1.4 3.1 192 726 2.2

31 MINISZTERELNOKI EVERTEKELO 2017.02.10 péntek 14:39:48 1:50:58 117 127 1.3 6 412 683 4.7

32 VB EXTRA /ROVAT/ 2017.07.16 vasárnap 19:06:21 0:20:03 115 263 1.3 3.6 169 237 1.9

33 TAVASZ 2017! /ROVAT/ 2017.03.12 vasárnap 11:34:16 0:17:41 115 047 1.3 6.7 164 850 1.9

34 ESELY /ESELYEGYENLOSEGI MAGAZINMUSOR/ 2017.01.14 szombat 10:36:10 0:20:34 111 348 1.3 6.9 149 568 1.7

35 KARPAT EXPRESSZ 2017.08.20 vasárnap 13:33:47 0:21:28 108 070 1.2 4.2 176 737 2.0

    * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

Időszak: 2017. január-december
Az M1 35 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében

műsor
az adás közönség

arány [%]

nézettség elérés
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napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 LUDAS MATYI /MAGYAR ANIMACIOS FILM/ 2017.01.01 vasárnap 10:14:32 1:10:11 271 334 3.1 10.6 587 057 6.7

2 GRIMM LEGSZEBB MESEIBOL - HAMUPIPOKE 2017.02.19 vasárnap 15:55:53 0:59:14 190 282 2.2 6.3 414 229 4.7

3 TUSKEVAR /MAGYAR CSALADI FILM/ 2017.01.15 vasárnap 10:12:52 1:35:42 146 555 1.7 7.1 487 904 5.6

4 ISTVAN A KIRALY /MAGYAR ROCKOPERA/ 2017.08.20 vasárnap 21:08:46 1:36:05 145 529 1.7 4 691 487 7.9

5 A HOKIRALYNO /NEM. MESEFILM/ 2017.12.03 vasárnap 18:15:23 1:25:57 133 908 1.5 3 440 169 5

6 A DZSUNGEL KONYVE /JAPAN - OLASZ ANIM. SOR./ 2017.10.13 péntek 17:44:00 0:11:00 128 111 1.5 5.3 141 177 1.6

7 MICKEY EGER JATSZOTERE /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.10.13 péntek 18:04:58 0:23:27 127 472 1.5 4.4 146 876 1.7

8 BOHOKAS PROFESSZOR /RAJZFILMSOR./ 2017.10.13 péntek 17:55:09 0:08:38 126 008 1.4 4.8 133 654 1.5

9 GUMIMACIK /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.12.16 szombat 17:03:25 0:21:48 125 550 1.4 3.9 170 400 2

10 JAKE ES SOHAORSZAG KALOZAI /AM. ANIM. SOR./ 2017.10.13 péntek 18:28:42 0:23:22 124 881 1.4 3.9 155 624 1.8

11 A SZEPSEG ES A SZORNYETEG /NEMET - OSZTRAK CSALADI FILM/ 2017.12.02 szombat 18:14:56 1:28:55 124 570 1.4 3 413 236 4.7

12 MILY A KIVANCSI /FRANCIA ANIM. SOR./ 2017.03.14 kedd 17:49:27 0:07:00 124 298 1.4 4.3 129 107 1.5

13 SZAFFI /MAGYAR RAJZFILM/ 2017.10.29 vasárnap 18:15:03 1:16:53 124 238 1.4 2.8 280 963 3.2

14 SZOFIA HERCEGNO - EGYSZER VOLT EGY HERCEGNO /AM. ANIM. SOR./ 2017.05.28 vasárnap 9:45:04 0:22:04 121 959 1.4 9.5 148 934 1.7

15 MAGYAR NEPMESEK /MAGYAR RAJZFILMSOR./ 2017.07.25 kedd 11:38:25 0:08:16 121 154 1.4 9.2 132 282 1.5

16 MACSKAFOGO /MAGYAR ANIM. FILM/ 2017.06.04 vasárnap 10:06:31 1:32:16 121 053 1.4 7.7 228 392 2.6

17 ROZACSKA ES ROZSACSKA /NEMET MESEFILM/ 2017.01.28 szombat 15:55:31 0:58:04 120 616 1.4 3.8 258 547 3

18 ALADDIN /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.02.09 csütörtök 18:49:11 0:21:52 120 196 1.4 3.1 195 683 2.2

19 TUSKEVAR /MAGYAR IFJ. FILMSOR./ 2017.06.18 vasárnap 18:15:02 1:35:42 120 081 1.4 3.6 433 985 5

20 DZSUNGELBANDA - MENTES INDUL /FR. ANIM. FILMSOR./ 2017.03.18 szombat 15:36:23 0:11:02 119 095 1.4 4.3 129 506 1.5

21 POCOYO /SP.-ANGOL ANIM.SOR/ 2017.03.23 csütörtök 20:00:40 0:07:00 118 997 1.4 2.9 134 287 1.5

22 GRETI...! EGY KUTYA FELJEGYZESEI /MAGYAR RAJZFILM/ 2017.01.01 vasárnap 11:26:49 0:43:13 116 535 1.3 3.9 257 037 2.9

23 CSAPD LE CSACSI! /MAGYAR VIGJATEK/ 2017.09.23 szombat 18:16:59 1:29:15 116 516 1.3 3.3 345 521 4

24 KEREM A KOVETKEZOT! /MAGYAR RAJZFILMSOR./ 2017.07.13 csütörtök 11:49:09 0:12:03 115 511 1.3 9.4 138 157 1.6

25 CSAPD LE CSIMPANZ! 2. /AM.-KANADAI VIGJATEK/ 2017.09.24 vasárnap 18:17:04 1:23:22 115 147 1.3 2.8 323 933 3.7

26 TASHI /AUSZTRAL ANIM. SOR./ 2017.01.10 kedd 17:24:05 0:12:00 114 735 1.3 3.7 138 525 1.6

27 A HEGYEK SZELID URA /AM. KALANDFILM/ 2017.10.21 szombat 18:16:48 1:25:54 112 126 1.3 3 345 156 4

28 A GRIMM TESTVEREK MESEI /NEMET TV-FILMSOR./ - HOFEHERKE 2017.12.25 hétfő 17:01:30 0:59:23 111 246 1.3 3.1 414 403 4.7

29 BORSOSZEM HERCEGKISASSZONY /NEMET CSALADI FILM/ 2017.08.20 vasárnap 15:41:44 0:58:30 110 332 1.3 3.8 259 348 3

30 NILS HOLGERSSON CSODALATOS UTAZASA /NEM.-SVED CSALADI KALANDF./2017.02.05 vasárnap 10:12:02 1:28:55 109 944 1.3 5.6 298 509 3.4

31 DIGBY A TINISARKANY /ANGOL ANIM. SOR./ 2017.03.14 kedd 18:00:41 0:11:00 108 161 1.2 3.5 136 924 1.6

32 DZSUNGEL KONYVE - SZAFARI /INDIAI-FR.-NEM. ANIM. ISM.TERJ. SOR./ 2017.12.12 kedd 17:40:45 0:12:00 107 522 1.2 3.6 134 996 1.5

33 ALVINNN!!! ES A MOKUSOK /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.03.14 kedd 17:38:06 0:11:12 107 217 1.2 3.9 120 471 1.4

34 DR. PLUSSI /AM.-IR ANIM.SOR./ 2017.02.19 vasárnap 9:42:58 0:23:01 107 159 1.2 6.2 160 786 1.8

35 ROBINSON CRUSOE /BELGA-FRANCIA CSALADI ANIMACIOS FILM/ 2017.12.09 szombat 18:17:09 1:27:02 106 850 1.2 2.7 315 098 3.6

36 MOST JO /ANGOL FILMDRAMA/ - FILMKLUB 2017.03.26 vasárnap 21:05:29 1:38:39 106 447 1.2 2.8 332 194 3.8

37 AZ ERDO KAPITANYA /MAGYAR ANIMACIOS FILM/ 2017.12.10 vasárnap 18:17:05 1:10:30 106 392 1.2 2.4 272 936 3.1

38 MAYA A MEHECSKE /RAJZFILM/ 2017.08.07 hétfő 9:56:13 0:11:52 106 359 1.2 9.7 112 367 1.3

39 DORA A FELFEDEZO /RAJZFILMSOR./ 2017.09.21 csütörtök 18:50:31 0:23:57 106 280 1.2 2.8 151 516 1.7

40 AZ ELET IZEI /AM. ROMANTIKUS FILM/ - FILMKLUB 2017.01.15 vasárnap 21:06:03 1:57:27 106 220 1.2 2.9 363 175 4.2

    * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat az 5 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

elérés

Időszak: 2017. január-december
Az M2 40 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében

műsor
az adás nézettség közönség

arány [%]



 
 

306 

 

napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 JAKE ES SOHAORSZAG KALOZAI /AM. ANIM. SOR./ 2017.10.25 szerda 18:28:10 0:23:40 60 944 7.8 26.6 65 623 8.4

2 MICKEY EGER JATSZOTERE /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.10.13 péntek 18:04:58 0:23:27 60 892 7.8 27.8 62 134 7.9

3 RUBI SZIVARVANYIABAN /DEL-KOREAI-KANADAI-AM. ANIM.SOR./ 2017.05.03 szerda 19:32:49 0:12:07 58 939 7.5 24.2 64 886 8.3

4 BOHOKAS PROFESSZOR /RAJZFILMSOR./ 2017.10.13 péntek 17:55:09 0:08:38 56 712 7.2 29.4 57 889 7.4

5 MIFFY ES BARATAI /AM. ANIM. SOR./ 2017.10.20 péntek 19:38:56 0:05:07 54 800 7 19.4 54 800 7

6 SAM A TUZOLTO /ANIM.SOR./ 2017.10.20 péntek 19:45:13 0:10:01 54 707 7 20.2 54 800 7

7 SZOFIA HERCEGNO - EGYSZER VOLT EGY HERCEGNO /AM. ANIM. SOR./ 2017.08.10 csütörtök 8:24:43 0:21:37 53 320 6.8 35.6 57 531 7.3

8 CHUGGINGTON /RAJZFILMSOR./ 2017.10.20 péntek 19:28:50 0:10:01 52 770 6.7 18.6 58 921 7.5

9 KOKUSZ KOKO A KIS SARKANY /FRANCIA ANIM. SOR./ 2017.03.11 szombat 8:02:18 0:11:48 52 627 6.7 24.8 54 055 6.9

10 DORA A FELFEDEZO /RAJZFILMSOR./ 2017.11.07 kedd 18:52:58 0:24:00 52 183 6.6 21 57 101 7.3

11 DZSUNGELBANDA - MENTES INDUL /FR. ANIM. FILMSOR./ 2017.03.18 szombat 15:36:23 0:11:02 51 965 6.6 20.3 53 982 6.9

12 POCOYO /SP.-ANGOL ANIM.SOR/ 2017.03.29 szerda 19:46:08 0:07:00 51 554 6.6 21 53 386 6.8

13 HAHO PIP! /ANGOL ANIMACIOS SOROZAT/ 2017.03.11 szombat 7:46:28 0:11:01 50 685 6.5 25.2 51 928 6.6

14 MILY A KIVANCSI /FRANCIA ANIM. SOR./ 2017.03.14 kedd 17:49:27 0:07:00 49 998 6.4 24.1 53 895 6.9

15 JONALU /NEMET ANIM.SOR./ 2017.03.13 hétfő 19:15:58 0:25:09 49 828 6.3 20 52 806 6.7

16 A KIS SARKANY KALANDJAI /NEMET ANIM. SOR./ 2017.05.13 szombat 8:04:37 0:12:00 49 409 6.3 27.6 54 837 7

17 M2 MATRICAK /MAGYAR ISM.TERJ. SOROZAT/ 2017.10.20 péntek 20:05:25 0:05:45 48 584 6.2 18.6 50 824 6.5

18 ALADDIN /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.01.11 szerda 18:48:24 0:21:50 48 378 6.2 18.5 60 868 7.8

19 HETEDHET KALAND /MAGYAR ISM.TERJ. MUSOR/ 2017.09.19 kedd 16:33:57 0:09:59 47 960 6.1 27.8 50 730 6.5

20 DIGBY A TINISARKANY /ANGOL ANIM. SOR./ 2017.03.14 kedd 18:00:41 0:11:00 46 835 6 22.8 49 167 6.3

21 VIPO A REPULO KUTYA KALANDJAI /IZRAELI RAJZFILMSOR./ 2017.05.13 szombat 7:52:37 0:11:55 46 652 5.9 27.2 59 058 7.5

22 A DZSUNGEL KONYVE /JAPAN - OLASZ ANIM. SOR./ 2017.10.25 szerda 17:43:51 0:11:00 46 603 5.9 25.1 52 520 6.7

23 ALVINNN!!! ES A MOKUSOK /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.08.14 hétfő 9:12:01 0:11:12 45 964 5.9 31.4 49 305 6.3

24 BORI /NEMET ANIM. SOR./ 2017.06.02 péntek 19:07:06 0:11:30 45 945 5.9 31.9 48 536 6.2

25 ROSIE VILAGA /ANGOL ANIM. SOR./ 2017.02.10 péntek 18:00:22 0:11:00 45 224 5.8 19 47 176 6

26 AGI BAGI /LENGYEL ANIM. SOR./ 2017.06.08 csütörtök 19:46:04 0:11:00 44 559 5.7 24.6 46 822 6

27 MAYA A MEHECSKE /RAJZFILM/ 2017.08.07 hétfő 9:56:13 0:11:52 43 853 5.6 24.2 46 197 5.9

28 DR. PLUSSI /AM.-IR ANIM.SOR./ 2017.01.15 vasárnap 18:12:53 0:23:21 43 676 5.6 14.4 48 360 6.2

29 MESELJ NEKEM! /MAGYAR RAJZFILMSOR./ 2017.09.19 kedd 16:23:26 0:08:27 43 386 5.5 26.8 47 596 6.1

30 ALLATKERT A HATIZSAKBAN /ANGOL OKTATO FILMSOR./ 2017.08.04 péntek 15:35:33 0:26:34 43 385 5.5 27.1 51 950 6.6

31 MANO BENO ES LILI HERCEGNO APRO KIRALYSAGA /ANGOL ANIM. SOR./ 2017.07.26 szerda 19:42:48 0:11:01 42 921 5.5 24.5 46 816 6

32 GUMIMACIK /AM. RAJZFILMSOR./ 2017.10.08 vasárnap 8:56:43 0:22:03 42 520 5.4 22.2 48 374 6.2

33 JULIO A NYUL /OLASZ-FRANCIA RAJZFILMSOROZAT/ 2017.09.19 kedd 16:45:35 0:10:34 42 352 5.4 25 43 458 5.5

34 LOOPDIDOO /FRANCIA ANIM. SOR./ 2017.09.07 csütörtök 17:55:34 0:06:31 42 314 5.4 28.9 42 577 5.4

35 REJTELYEK TESZ-VESZ VAROSBAN /KAN. ANIM. SOR./ 2017.10.29 vasárnap 7:39:20 0:23:03 41 781 5.3 20.9 64 276 8.2

36 MACSKAFOGO /MAGYAR ANIM. FILM/ 2017.06.04 vasárnap 10:06:31 1:32:16 41 345 5.3 23.1 58 048 7.4

37 PEPPA MALAC /ANGOL RAJZFILMSOR./ 2017.07.13 csütörtök 10:51:12 0:05:04 41 008 5.2 31.8 41 008 5.2

38 RAJU A RIKSA /FRANCIA RAJZFILMSOR./ 2017.10.29 vasárnap 7:29:39 0:07:25 40 913 5.2 20.6 47 838 6.1

39 MISI MOKUS KALANDJAI /MAGYAR BABFILM/ 2017.07.13 csütörtök 10:58:08 0:06:37 40 664 5.2 31.7 41 008 5.2

40 GRIMM LEGSZEBB MESEIBOL - A HALASZ ES A FELESEGE 2017.03.04 szombat 15:57:05 0:58:31 40 428 5.1 24.1 49 849 6.3

    * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat az 5 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

elérés

Időszak: 2017. január-december, idősáv: 6-20 óra

Az M2 40 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a 4-12 évesek körében

műsor
az adás nézettség közönség

arány [%]
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napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 SZOMSZEDOK /MAGYAR FILMSOR./ 2017.05.05 péntek 19:53:38 0:31:19 228 855 2.6 5.8 287 646 3.3

2 TUSKEVAR /MAGYAR IFJ. FILMSOR./ 2017.06.29 csütörtök 21:52:58 0:29:58 189 837 2.2 5.8 288 300 3.3

3 KANTOR /MAGYAR KRIMISOR./ 2017.06.19 hétfő 21:20:14 0:52:00 174 882 2 4.9 346 378 4

4 INDUL A BAKTERHAZ /MAGYAR TV-FILM/ 2017.04.18 kedd 21:16:41 1:06:10 161 297 1.8 4 403 666 4.6

5 A TENKES KAPITANYA /MAGYAR FILMSOR./ 2017.06.12 hétfő 21:19:16 0:25:24 153 341 1.8 4.2 263 991 3

6 VOLT EGYSZER EGY VADNYUGAT /AM.-OLASZ WESTERNFILM/ 2017.01.08 vasárnap 21:13:07 2:39:10 145 838 1.7 4.7 478 722 5.5

7 CSAK SZILVESZTER /SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.12.31 vasárnap 23:07:17 0:52:45 145 066 1.7 4.1 297 770 3.4

8 SZESZELYES EVSZAKOK 2017.11.12 vasárnap 18:45:14 0:51:51 133 066 1.5 2.8 317 207 3.6

9 ELETKEPEK /MAGYAR TV-FILMSOR./ 2017.09.20 szerda 19:57:27 0:33:38 132 330 1.5 3.1 202 171 2.3

10 LUDAS MATYI /MAGYAR JATEKFILM/ 2017.11.11 szombat 19:44:26 1:41:37 128 490 1.5 3.1 449 320 5.1

11 SANDOR MATYAS /MAGYAR TV-FILMSOR./ 2017.04.14 péntek 20:25:21 0:59:11 124 229 1.4 3 308 628 3.5

12 VESZHELYZET /AM. FILMSOR./ 2017.07.07 péntek 20:27:21 0:44:50 124 185 1.4 3.6 198 669 2.3

13 CSARDASKIRALYNO /MAGYAR-NEMET OPERETTFILM/ 2017.02.04 szombat 20:32:25 1:40:50 122 692 1.4 3 385 280 4.4

14 A KOPPANYI AGA TESTAMENTUMA /MAGYAR TV-FILM/ 2017.04.29 szombat 19:09:52 1:26:13 122 363 1.4 3.1 351 873 4

15 ZAMBO JIMMY-KONCERT 2017.09.10 vasárnap 17:19:55 1:29:07 119 362 1.4 4.2 332 454 3.8

16 LINDA /MAGYAR FILMSOR./ 2017.12.06 szerda 19:10:27 0:51:54 117 511 1.3 2.9 198 810 2.3

17 ANGYALBORBEN /MAGYAR FILMSOR./ 2017.10.12 csütörtök 21:20:48 0:54:34 116 488 1.3 3.3 242 593 2.8

18 TANCDALFESZTIVAL 2017.08.20 vasárnap 17:19:17 1:54:35 109 724 1.3 3.2 417 378 4.8

19 CSAK SEMMI PANIK /MAGYAR BUNUGYI VIGJATEK/ 2017.12.31 vasárnap 19:25:08 1:25:06 106 332 1.2 2.6 384 100 4.4

20 UJ SZESZELYES EVSZAKOK /SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.07.02 vasárnap 20:48:56 0:52:26 105 610 1.2 2.5 257 918 3

21 ROMAI VAKACIO /AM. ROMANTIKUS VIGJATEK/ 2017.05.07 vasárnap 19:26:50 1:53:11 104 582 1.2 2.4 309 915 3.6

22 ALLAMI ARUHAZ /MAGYAR ZENES VIGJATEK/ 2017.01.28 szombat 20:16:20 1:38:15 99 181 1.1 2.2 350 806 4

23 SABRINA /AM. FILM/ 2017.05.27 szombat 20:09:54 1:48:54 93 631 1.1 2.6 298 338 3.4

24 KABARESZURET /MAGYAR SZOR. MUSOR/ 2017.10.28 szombat 18:51:07 1:10:31 92 879 1.1 2.2 271 156 3.1

25 ZSARUVER ES CSIGAVER /MAGYAR VIGJATEK/ 2017.12.27 szerda 21:14:54 0:55:09 92 641 1.1 2.3 213 576 2.4

26 A NOSZTY FIU ESETE TOTH MARIVAL /MAGYAR FILM/ 2017.01.07 szombat 20:51:42 1:35:59 92 162 1.1 2.3 307 018 3.5

27 NAPOLYT LATNI ES... /MAGYAR JATEKFILM/ 2017.04.22 szombat 20:32:31 1:19:38 91 164 1 2.2 294 801 3.4

28 ROBOG AZ UTHENGER /MAGYAR TV-FILMSOR./ 2017.08.03 csütörtök 22:04:37 0:48:08 87 445 1 3 177 532 2

29 ROZSA SANDOR /MAGYAR FILMSOR./ 2017.07.18 kedd 21:17:56 0:45:17 86 418 1 2.4 181 696 2.1

30 FAMILIA KFT. /MAGYAR VIGJATEKSOR./ 2017.12.26 kedd 19:24:48 0:25:30 85 283 1 1.9 175 424 2

31 A DUNAI HAJOS /MAGYAR TV-FILM/ 2017.04.17 hétfő 13:27:40 0:57:14 84 207 1 3.9 151 656 1.7

32 SANDOKAN /OLASZ KALANDFILMSOR./ 2017.03.19 vasárnap 20:59:58 0:55:16 82 116 0.9 2 206 133 2.4

33 SZIN-HAZIBULI 2017.01.20 péntek 21:06:20 0:49:47 81 488 0.9 2 220 846 2.5

34 ALOM LUXUSKIVITELBEN /AM. ROMANTIKUS FILM/ 2017.01.15 vasárnap 19:26:10 1:50:03 80 424 0.9 1.7 358 084 4.1

35 PETROCELLI /AM. FILMSOR./ 2017.06.24 szombat 13:30:11 0:48:10 79 026 0.9 4.4 128 295 1.5

36 SALAMON KIRALY KINCSE /AM. KALANDFILM/ 2017.04.17 hétfő 20:31:43 1:36:11 78 916 0.9 1.9 310 328 3.6

37 STARSKY ES HUTCH /AM. FILMSOR./ 2017.01.09 hétfő 20:14:07 0:48:03 78 574 0.9 1.7 175 550 2

38 GALVOLGYI-SHOW 2017.07.30 vasárnap 19:54:35 0:40:13 77 853 0.9 2.1 216 777 2.5

39 TOKELETES HAZASSAG /BOHOZAT EGY FELVONASBAN/ 2017.04.29 szombat 20:43:18 0:45:19 77 423 0.9 1.8 216 746 2.5

40 A LANYOK ANGYALOK /AM. FILM/ 2017.03.26 vasárnap 19:16:17 1:34:44 76 383 0.9 1.8 272 816 3.1

    * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

Az M3 40 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében
Időszak: 2017. január-december

műsor
az adás nézettség közönség

arány [%]

elérés
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címe alcíme napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTOMAGYARORSZAG - HORVATORSZAG 2017.07.29 szombat 20:21:34 1:20:10 1 104 628 12.7 30.1 1 914 399 21.9

2 LABDARUGO MERKOZES - VB-SELEJTEZO PORTUGALIA - MAGYARORSZAG 2017.03.25 szombat 20:37:10 1:59:24 994 234 11.4 25.6 1 851 321 21.2

3 FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG ELODONTOGOROGORSZAG - MAGYARORSZAG 2017.07.27 csütörtök 20:22:21 1:21:48 842 504 9.7 21.3 1 503 275 17.2

4 FORMA-1 FUTAM MAGYAR NAGYDIJ 2017.07.30 vasárnap 13:56:55 2:04:40 815 265 9.3 30.3 1 421 324 16.3

5 FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTOMAGYARORSZAG - OROSZORSZAG 2017.07.25 kedd 20:22:25 1:18:49 794 945 9.1 20.4 1 346 125 15.4

6 USZAS NOI 400 M VEGYES DONTO 2017.07.30 vasárnap 18:20:58 0:11:01 759 898 8.7 24 847 959 9.7

7 LABDARUGO MERKOZES - BAJNOKOK LIGAJA JUVENTUS - REAL MADRID 2017.06.03 szombat 20:31:56 2:08:08 738 410 8.5 21.1 1 330 815 15.2

8 FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG CSOPORTKORMAGYARORSZAG - OLASZORSZAG 2017.07.19 szerda 20:07:38 1:23:54 632 710 7.2 17.1 1 242 007 14.2

9 STUDIO / FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTOMAGYARORSZAG - HORVATORSZAG 2017.07.29 szombat 19:40:57 0:37:31 631 350 7.2 20.1 1 012 742 11.6

10 NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NEGYEDDONTOMAGYARORSZAG - KANADA 2017.07.24 hétfő 20:23:00 1:11:36 574 644 6.6 15.7 1 158 333 13.3

11 MEGNYITO UNNEPSEG  2017.07.14 péntek 21:06:46 2:04:06 528 046 6 16.4 1 044 034 12

12 FORMA-1 IDOMERO EDZES MAGYAR NAGYDIJ 2017.07.29 szombat 13:58:38 1:11:37 516 595 5.9 25.4 862 978 9.9

13 NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG CSOPORTKORHOLLANDIA - MAGYARORSZAG 2017.07.20 csütörtök 20:03:11 1:19:26 515 662 5.9 14.9 1 042 529 11.9

14 EREDMENYHIRDETES - VIZILABDA  2017.07.29 szombat 21:57:50 0:19:38 484 426 5.5 14.4 661 458 7.6

15 FORMA-1 STUDIO  2017.07.16 vasárnap 13:34:28 0:20:25 478 591 5.5 21.4 741 243 8.5

16 LABDARUGO MERKOZES - FELKESZULESI MERKOZESMAGYARORSZAG - COSTA RICA 2017.11.14 kedd 20:08:08 2:05:55 460 228 5.3 11.4 1 089 381 12.5

17 ORIAS TORONYUGRAS FERFI 27 M DONTO / OSSZEFOGLALO 2017.07.30 vasárnap 16:35:40 0:29:55 433 288 5 16.7 707 923 8.1

18 ZAROUNNEPSEG  2017.07.30 vasárnap 21:57:00 1:49:04 364 200 4.2 13.2 785 031 9

19 KAJAK-KENU EUROPA BAJNOKSAG 2017.07.16 vasárnap 12:17:33 1:09:35 353 488 4 18.2 728 011 8.3

20 VIVAS VILAGBAJNOKSAG 2017.07.24 hétfő 19:33:33 0:27:08 344 891 4 10.3 632 561 7.2

21 LABDARUGO MERKOZES - EUROPA LIGA-SELEJTEZOFERENCVAROSI TC - MIDTJYLLAND 2017.07.13 csütörtök 20:56:50 1:55:17 344 554 3.9 10.2 715 362 8.2

22 LABDARUGO MERKOZES - OTP BANK LIGA BUDAPEST HONVED - VIDEOTON FC 2017.05.27 szombat 18:55:33 2:12:50 339 771 3.9 10.6 846 423 9.7

23 EYOF - EUROPAI IFJUSAGI OLIMPIAI FESZTIVAL OSSZEFOGLALO 2017.07.29 szombat 16:20:45 0:35:23 334 892 3.8 15.2 622 158 7.1

24 FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG BRONZMERKOZESGOROGORSZAG - SZERBIA 2017.07.29 szombat 15:35:42 0:33:51 330 320 3.8 15.5 576 338 6.6

25 NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG DONTOUSA - SPANYOLORSZAG 2017.07.28 péntek 20:22:24 1:17:21 325 380 3.7 9 942 527 10.8

26 LABDARUGO MERKOZES - MAGYAR KUPA VASAS FC - FTC 2017.05.31 szerda 18:54:41 3:05:04 319 728 3.7 8.7 858 293 9.8

27 NYILTVIZI USZAS NOI 10 KM DONTO 2017.07.16 vasárnap 9:56:27 2:12:15 307 791 3.5 20.1 722 187 8.3

28 NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG HELYOSZTOMAGYARORSZAG - GOROGORSZAG / OSSZEFOGLALO2017.07.26 szerda 19:39:51 0:32:07 307 549 3.5 8.4 575 679 6.6

29 BOXUTCA /FORMULA-1 MAGAZIN/  2017.07.27 csütörtök 19:49:36 0:17:15 303 132 3.5 8.5 563 206 6.5

30 LABDARUGO MERKOZES - KONFODERACIOS KUPA CHILE - NEMETORSZAG 2017.07.02 vasárnap 19:50:50 2:34:53 301 328 3.5 7.7 912 129 10.4

31 MUUGRAS FERFI TORONYUGRAS 10 M DONTO / OSSZEFOGLALO2017.07.23 vasárnap 12:44:35 0:29:29 297 763 3.4 13.5 452 294 5.2

32 NOI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG ELODONTOOROSZORSZAG - USA 2017.07.26 szerda 20:23:59 1:21:15 293 175 3.4 7.7 921 634 10.6

33 LABDARUGO MERKOZES - BAJNOKOK LIGAJA SELEJTEZOBUDAPEST HONVED - HAPOEL BEER SHEVA 2017.07.19 szerda 21:35:03 1:34:00 278 705 3.2 9.1 826 446 9.5

34 VIZILABDA GOROGORSZAG - MAGYARORSZAG / OSSZEFOGLALO2017.07.29 szombat 10:46:50 0:11:33 267 349 3.1 22 347 623 4

35 HELYSZINI RIPORT  2017.08.31 csütörtök 22:48:46 0:17:13 262 055 3 10.5 371 088 4.3

36 SZINKRONUSZAS NOI SZABADGYAKORLAT-KOMBINACIO DONTO / OSSZEFOGLALO2017.07.23 vasárnap 12:12:50 0:25:58 247 496 2.8 11.7 420 497 4.8

37 FORMA-1 SZABADEDZES BRIT NAGYDIJ ISM. 2017.07.15 szombat 12:37:30 1:06:12 234 004 2.7 13.5 561 852 6.4

38 LABDARUGO MERKOZES - SZUPER KUPA REAL MADRID - MANCHESTER UNITED 2017.08.08 kedd 20:42:26 2:01:06 227 711 2.6 6.7 605 575 6.9

39 NOI KEZILABDA MERKOZES - MAGYAR KUPA GYORI AUDI ETO KC - FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 2017.04.02 vasárnap 15:56:08 1:39:09 216 668 2.5 9.8 412 558 4.7

40 FERFI VIZILABDA MERKOZES - VILAGBAJNOKSAG NYOLCADDONTOKAZAHSZTAN - OLASZORSZAG 2017.07.23 vasárnap 14:53:10 1:15:36 216 238 2.5 8.3 595 542 6.8

    A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

Az M4 40 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében
Időszak: 2017. január-december

műsor az adás nézettség közönség

arány [%]

elérés
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címe alcíme napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 A CSODALATOS SZARVASBOGES /ISM.TERJ. FILM/ 2.RESZ 2017.03.18 szombat 19:27:30 0:24:59 113 648 1.3 2.7 203 327 2.3

2 SZEGENY GAZDAGOK /MAGYAR FILM/ FILMEK A KONYVESPOLCROL 2017.02.19 vasárnap 18:08:15 1:30:23 91 345 1 2.1 343 461 3.9

3 MILOS ES A HIUZOK /OSZTRAK-SZLOVAK DOKUMENTUMF./ UNIVERZUM 2017.12.14 csütörtök 20:10:14 0:51:22 77 431 0.9 1.8 185 076 2.1

4 A HAVASOK TITKAI /OSZTRAK ISM.TERJ.FILM/ UNIVERZUM 2017.11.28 kedd 20:09:42 0:48:36 69 904 0.8 1.6 177 725 2

5 RADIOAKTIV FARKASOK /OSZTRAK ISM. TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.08.14 hétfő 20:13:05 0:52:09 69 275 0.8 1.9 144 910 1.7

6 A HO VARAZSA /OSZTR. ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.11.29 szerda 20:09:57 0:52:21 67 851 0.8 1.6 192 102 2.2

7 A BAGLYOK ROPTE /OSZTRAK DOK.FILM/ UNIVERZUM 2017.12.29 péntek 20:13:03 0:48:05 67 110 0.8 1.6 184 394 2.1

8 A SAKALOK - TAVOL AFRIKATOL /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.10.19 csütörtök 20:10:12 0:49:32 65 001 0.7 1.5 191 558 2.2

9 A MAGAS-TATRA VADONJA /OSZTRAK ISM.TERJ.FILMSOR./ UNIVERZUM 2017.02.25 szombat 18:50:31 0:52:21 63 824 0.7 1.6 206 054 2.4

10 KLIMAVALTOZAS + 5 FOK /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.12.19 kedd 20:10:54 0:49:37 63 197 0.7 1.5 177 433 2

11 MOSTVIERTEL - AZAZ MUSTVIDEK /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.09.15 péntek 20:13:07 0:50:46 61 431 0.7 1.5 184 337 2.1

12 A CSEH ERDO /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.06.29 csütörtök 20:14:28 0:49:12 60 451 0.7 1.6 169 940 1.9

13 SO - A FOLD KONNYE /OSZTRAK ISM.TERJ.SOR./ UNIVERZUM 2017.10.11 szerda 20:13:34 0:50:04 59 485 0.7 1.4 168 888 1.9

14 KUBA A VADREGENYES KARIBI SZIGET /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.10.18 szerda 20:10:11 0:53:35 58 367 0.7 1.4 180 579 2.1

15 GESAUSE - A ZUGO HEGYSEG /OSZTRAK ISM. TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.12.01 péntek 20:10:41 0:49:42 58 299 0.7 1.4 194 359 2.2

16 AZ AZSIAI ELEFANT-KAZIRANGA NEMZETI PARK /OSZTR. ISM.TERJ. SOR./ UNIVERZUM 2017.08.16 szerda 20:13:05 0:52:00 57 533 0.7 1.5 139 896 1.6

17 A VILAG MADARSZEMMEL /ANGOL ISM.TERJ. SOR./ 4.RESZ 2017.10.31 kedd 17:13:06 0:52:03 56 961 0.7 2 126 368 1.4

18 A DUNA - EUROPA UTOERE /OSZTRAK TERM.FILM/ UNIVERZUM 2017.12.20 szerda 20:10:33 0:51:11 56 953 0.7 1.4 138 369 1.6

19 AZ UTOLSO EDENKERTEK /DEL-AFRIKAI TERM.FILMSOR./  2017.12.13 szerda 20:11:55 0:50:26 56 944 0.7 1.4 163 584 1.9

20 KEK DUNA - DUNA-DELTA - FEKETE-TENGER /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.11.25 szombat 16:59:57 0:48:53 56 003 0.6 1.7 113 339 1.3

21 AZ ELEFANTKIRALYOK BIRODALMA - A TEMBE... /OSZT. ISM. FILM/ UNIVERZUM 2017.09.21 csütörtök 20:10:50 0:51:30 55 180 0.6 1.3 165 410 1.9

22 MADEIRA /NEMET TERMESZETFILM/ UNIVERZUM 2017.05.26 péntek 20:07:28 0:49:13 55 117 0.6 1.6 128 745 1.5

23 A BODENI-TO /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.10.10 kedd 20:10:40 0:49:32 55 022 0.6 1.3 184 779 2.1

24 TASMANIA - EDENKERT A VILAG VEGEN /OSZTRAK ISM. SOR./ UNIVERZUM 2017.09.25 hétfő 20:10:16 0:43:20 54 379 0.6 1.3 156 946 1.8

25 SKORPIOK - A NYOLCLABU HALAL /OSZTR. ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.09.05 kedd 20:09:59 0:46:46 54 286 0.6 1.3 146 406 1.7

26 AZ ELEFANTPART EKKOVEI - DEL-AFRIKA NEMZETI PARKJA /ISM. FILM/ UNIVERZUM 2017.09.20 szerda 20:10:34 0:51:30 54 266 0.6 1.3 160 987 1.8

27 A POSZMEH TITKA /OSZTRAK ISM. SOR./ UNIVERZUM 2017.10.27 péntek 20:10:12 0:50:37 54 078 0.6 1.3 178 417 2

28 YUCATAN - A MAJAK FOLDJEN / OSZTRAK ISM. TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.10.12 csütörtök 20:10:14 0:50:23 53 894 0.6 1.3 124 234 1.4

29 A BALKAN VADVILAGA /OSZTRAK ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.06.12 hétfő 20:05:47 0:51:05 53 509 0.6 1.5 134 475 1.5

30 A TIZEDES MEG A TOBBIEK /MAGYAR VIGJATEK/ PECSETT REGEN 2017.04.28 péntek 21:09:11 1:41:01 53 483 0.6 1.6 196 531 2.3

31 A NOTRE-DAME-I TORONYOR /AM. FILM/ FILMEK A KONYVESPOLCROL 2017.02.26 vasárnap 18:33:49 1:38:09 52 725 0.6 1.2 362 767 4.2

32 A SIVATAG KIRALYAI - NAMIBIA OROSZLANJAI /OSZTR. ISM.TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.08.30 szerda 20:12:09 0:50:02 52 428 0.6 1.3 157 562 1.8

33 GONSALVUS - A SZEPSEG ES A SZORNYETEG IGAZ.. /OSZTRAK ISM. SOR./UNIVERZUM 2017.12.27 szerda 20:13:29 0:50:08 52 423 0.6 1.2 197 938 2.3

34 A BEKAK KAPRAZATOS VILAGA /OSZTRAK ISM. TERJ. FILM/ UNIVERZUM 2017.10.03 kedd 20:10:07 0:49:58 51 772 0.6 1.2 165 194 1.9

35 KLIMAVALTOZAS - JONNEK AZ EGZOTAK /OSZTRAK ISM.TERJ.FILMSOR./ UNIVERZUM 2017.06.01 csütörtök 20:05:36 0:49:14 51 151 0.6 1.4 121 471 1.4

36 SZAKADEK /MAGYAR FILMDRAMA/ FILMEK A KONYVESPOLCROL 2017.05.07 vasárnap 18:28:30 1:41:32 51 123 0.6 1.3 210 982 2.4

37 ERZSEBET KIRALYNE ERDEJE - MESEL A BECSI ERDO /OSZTRAK ISM.T. F/ UNIVERZUM 2017.12.25 hétfő 20:10:21 0:50:51 50 962 0.6 1.1 210 251 2.4

38 ZORAN UNPLUGGED /MAGYAR KONCERTFILM/  2017.05.26 péntek 21:07:22 1:40:48 50 879 0.6 1.5 293 993 3.4

39 A MORVA - A HATAROK NELKULI FOLYO /OSZTRAK ISM.TERJ.SOR./ UNIVERZUM 2017.06.08 csütörtök 20:05:55 0:51:58 50 298 0.6 1.5 126 967 1.5

40 SZIGETEK OCEANJA /AM.-ANGOL TERMESZETFILM SOROZAT/ 1.RESZ 2017.11.26 vasárnap 17:02:51 0:49:54 49 973 0.6 1.4 187 162 2.1

   A listában az 'Univerzum' kivételével a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

   A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

Az M5 40 legnézettebb műsora (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében
Időszak: 2017. január-december

az adás nézettség közönség

arány [%]

elérésműsor
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napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 TUZIJATEK 2017.08.20 vasárnap 20:59:08 0:27:13 934 083 10.7 21.9 1 371 839 15.7

2 EUROVIZIOS DALFESZTIVAL - DONTO 2017.05.13 szombat 20:59:51 3:45:11 787 676 9 27.1 1 928 077 22.1

3 A DAL 2017 /EUROVIZIOS DALVALASZTO SHOW/ - DONTO 2017.02.18 szombat 19:30:23 2:08:08 542 030 6.2 12.8 1 172 263 13.4

4 GASZTROANGYAL 2017.01.14 szombat 17:00:16 0:52:18 533 889 6.1 14.8 887 256 10.2

5 OTOSLOTTO SORSOLAS 2017.02.18 szombat 19:03:57 0:19:08 515 581 5.9 12.5 689 609 7.9

6 HEGYI DOKTOR - UJRA RENDEL /NEMET-OSZTRAK FILMSOR./ 2017.10.17 kedd 19:31:28 0:43:35 502 107 5.8 11.9 657 373 7.5

7 MAGYARORSZAG SZERETLEK! /SZORAKOZTATO SHOWMUSOR/ 2017.02.19 vasárnap 19:36:39 1:25:40 473 544 5.4 10 942 388 10.8

8 EUROVIZIOS DALFESZTIVAL - ELOVIZIO 2017.05.13 szombat 20:30:56 0:26:25 461 995 5.3 11.9 907 406 10.4

9 SZERENCSESZOMBAT - LUXOR JOKER OTOSLOTTO /SORSOLASI SHOWMUSOR/2017.02.04 szombat 18:35:19 0:50:13 445 430 5.1 10.9 945 910 10.8

10 MARADJ TALPON! /MUVELTSEGI VETELKEDO/ 2017.01.03 kedd 19:27:44 0:51:57 441 332 5.1 10.1 733 902 8.4

11 CSAK SEMMI PANIK /MAGYAR BUNUGYI VIGJATEK/ 2017.01.01 vasárnap 16:26:10 1:24:34 432 274 5 10.8 1 007 194 11.5

12 KEKFENY /BUNUGYI MAGAZIN/ 2017.01.23 hétfő 20:25:30 0:56:22 429 381 4.9 9.6 821 608 9.4

13 SISSI /OSZTRAK-NEMET ROMANTIKUS FILM/ 2017.12.26 kedd 14:21:12 1:43:53 412 198 4.7 14.5 800 012 9.2

14 VEGTELEN SZERELEM /TOROK TEVEFILMSOROZAT/ 2017.01.10 kedd 18:37:06 0:43:10 407 944 4.7 9.9 575 900 6.6

15 REX FELUGYELO /NEMET-OSZTRAK FILMSOR./ 2017.12.14 csütörtök 18:39:08 0:47:48 376 518 4.3 9.7 538 911 6.2

16 ABIGEL /MAGYAR FILMSOR./ 2017.12.29 péntek 16:02:34 1:18:18 371 871 4.3 12.3 651 607 7.5

17 CHARLIE - MAJOM A CSALADBAN /NEMET FILMSOR./ 2017.02.01 szerda 16:18:10 0:43:22 364 667 4.2 13.4 524 016 6

18 MINDENKI /MAGYAR KISJATEKFILM/ 2017.02.26 vasárnap 21:05:31 0:25:00 363 024 4.2 8.3 546 348 6.3

19 A BAGI-NACSA SHOW 2017.12.31 vasárnap 20:09:42 0:48:20 359 855 4.1 8.7 851 012 9.7

20 HONFOGLALO /KVIZJATEK/ 2017.12.26 kedd 19:32:12 0:48:06 353 153 4 7.8 705 851 8.1

21 FOLSZALLOTT A PAVA /MAGYAR SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.12.29 péntek 20:25:06 2:27:19 336 452 3.9 8.8 801 643 9.2

22 FABRY /MAGYAR SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.01.19 csütörtök 20:28:21 1:13:40 331 635 3.8 8 758 199 8.7

23 A POGANY MADONNA /MAGYAR VIGJATEK/ 2017.06.24 szombat 19:32:51 1:38:09 328 143 3.8 11.4 817 724 9.4

24 LUXOR SORSOLAS 2017.02.11 szombat 18:37:16 0:14:43 320 064 3.7 7.8 471 841 5.4

25 HIRADO 2017.11.07 kedd 19:30:16 0:35:24 318 124 3.6 7.4 563 522 6.5

26 A VIDEKI DOKTOR /OSZTRAK-NSZK DRAMASOROZAT/ 2017.12.29 péntek 15:08:57 0:43:54 316 767 3.6 12.1 457 212 5.2

27 SZILVESZTERI GALAEST A SZOLNOKI SZIGLIGETI SZINHAZBOL /SZOR.MUS/2017.12.31 vasárnap 22:30:01 1:29:59 316 693 3.6 8.8 1 073 531 12.3

28 KARPATHY ZOLTAN /MAGYAR FILM/ 2017.03.15 szerda 16:38:37 1:17:42 314 868 3.6 9.8 635 320 7.3

29 WILLOW /AM. KALANDFILM/ 2017.01.01 vasárnap 14:20:49 2:00:41 311 850 3.6 9 953 426 10.9

30 HAMIS A BABA /MAGYAR FILM/ 2017.07.15 szombat 19:34:03 1:17:51 309 663 3.5 9.3 674 621 7.7

31 EGY MAGYAR NABOB /MAGYAR JATEKFILM/ 2017.03.15 szerda 15:03:01 1:33:17 308 967 3.5 11.9 666 159 7.6

32 REX A KOLYOKFELUGYELO /NEMET FILM/ 2017.04.22 szombat 19:32:14 1:31:24 306 312 3.5 7.4 826 464 9.5

33 RIDIKUL /NOI TALKSHOW/ 2017.02.01 szerda 17:09:55 0:50:10 305 768 3.5 9.2 597 504 6.8

34 HOGY VOLT?... HOGY VOLT!!! /SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.01.08 vasárnap 17:01:15 0:51:53 301 218 3.5 7.8 633 223 7.3

35 A PUPOS /FR. KALANDFILM/ 2017.04.17 hétfő 14:21:46 2:03:06 300 124 3.4 12.2 814 961 9.3

36 MAGYARORSZAG SZEPE - MISS WORLD HUNGARY 2017.06.18 vasárnap 19:31:19 2:09:52 299 416 3.4 7.5 939 555 10.8

37 A BECSI FILHARMONIKUSOK UJEVI KONCERTJE /OSZTRAK KONCERTFILM/2017.01.01 vasárnap 11:15:14 2:30:10 299 246 3.4 9.6 799 781 9.2

38 VAD KUNSAG - A PUSZTA REJTETT ELETE /MAGYAR ISM.TERJ. FILM/ 2017.01.23 hétfő 19:27:51 0:51:57 296 528 3.4 6.6 727 221 8.3

39 MISS FISHER REJTELYES ESETEI /AUSZTRAL KRIMISOR./ 2017.02.12 vasárnap 18:39:05 0:52:45 294 948 3.4 6.6 628 726 7.2

40 ONOK KERTEK - KIVANSAGMUSOR 2017.04.04 kedd 20:29:22 0:52:06 293 323 3.4 7 584 335 6.7

    * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

elérés

Időszak: 2017. január-december
A Duna TV 40 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében

műsor
az adás nézettség közönség

arány [%]
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III. A közszolgálati rádióadók hallgatottsága 

2017. január-szeptember 

A piac átalakulása 

A rádiós piac jelentős átalakuláson esett át. 2016. I. negyedéve után – akkor közel 6 millió volt a 

napi rádiózók száma, az addig piacvezető Class FM megszűnésével 2017. I. negyedévére a napi 

rádióhallgatók száma közel félmilliós csökkenést szenvedett el, amit az év folyamán – folyamatos 

bővülés mellett – sikerült visszanyernie, így 2017. III. negyedévére a napi hallgatószám 

gyakorlatilag visszaállt a 2016. I. negyedévi szintjére. Ebből a folyamatból a csatornák 

különbözően vették ki a részüket. 

Az időszak egyik legnagyobb nyertese a Rádió1 lett. Ez az adó még nem szerepelt a 2016-os 

mérésben, de a 2017-es adatokat vizsgálva dinamikus növekedés látható (az év eleihez képest 75 

százalékkal nőtt a napi hallgatótábora) – ez azzal magyarázható, hogy az adó egyre több vidéki 

nagyvárosban vásárolt fel helyi rádióadót (ez a szám a korábbi ötről húsz fölé nőtt), ezeket 

beépítve saját portfóliójába.  

A közszolgálati rádióadók hallgatottsága a Kossuthot kivéve növekedést mutat a vizsgált 

időszakban. A jelenleg piacvezető Petőfi Rádió napi hallgatótábora 20 százalék felé emelkedett az 

év eleihez képest, ennek az adónak ugrott meg a napi hallgatottsága legnagyobb mértékben a 

napja kezdete hossza [fő] [%] [fő] [%]

1 INDUL A BAKTERHAZ /MAGYAR TV-FILM/ 2017.01.01 vasárnap 21:35:40 1:06:10 256 745 2.9 6.8 573 227 6.6

2 DEBRECENI VIRAGKARNEVAL 2017.08.20 vasárnap 8:00:20 3:00:37 241 622 2.8 13.3 843 218 9.7

3 LABDARUGO MERKOZES - EUROPA LIGA-SELEJTEZO / FERENCVAROSI TC - FK JELGAVA 2017.06.29 csütörtök 18:44:49 1:53:14 209 017 2.4 6.3 519 658 6

4 GASZTROANGYAL 2017.03.26 vasárnap 20:02:29 0:52:14 191 486 2.2 4.3 457 091 5.2

5 LABDARUGO MERKOZES - OTP BANK LIGA / UJPEST FC - FERENCVAROS TC 2017.07.23 vasárnap 17:56:21 1:55:46 159 324 1.8 4.8 504 527 5.8

6 HIRADO 2017.01.01 vasárnap 21:00:20 0:25:41 158 626 1.8 3.5 279 866 3.2

7 A DAL 2017 /EUROVIZIOS DALVALASZTO SHOW/ DONTO 2017.02.18 szombat 19:30:27 2:08:09 154 613 1.8 3.6 639 862 7.3

8 TUSKEVAR /MAGYAR CSALADI FILM/ 2017.12.26 kedd 18:22:06 1:35:26 143 272 1.6 3.3 641 504 7.3

9 IZORZOK /MAGYAR ISM.TERJ. FILMSOR./ 2017.11.11 szombat 19:30:28 0:31:42 142 790 1.6 3.5 318 684 3.7

10 FABRY /MAGYAR SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.05.27 szombat 21:35:25 1:14:00 141 147 1.6 4.3 318 360 3.6

11 LEGI - ES VIZI PARADE 2017.08.20 vasárnap 16:22:12 1:00:05 132 266 1.5 4.3 438 680 5

12 A BAGI-NACSA SHOW 2017.01.28 szombat 21:43:19 0:51:59 131 128 1.5 3.5 313 022 3.6

13 7. NEMZETKOZI CIRKUSZFESZTIVAL 2017.03.14 kedd 20:00:20 0:57:20 128 239 1.5 3 316 534 3.6

14 MARADJ TALPON! /MUVELTSEGI VETELKEDO/ 2017.02.01 szerda 21:31:38 0:51:55 126 622 1.5 3.7 252 559 2.9

15 HOGY VOLT?... HOGY VOLT!!! /SZORAKOZTATO MUSOR/ 2017.12.27 szerda 20:00:59 0:52:08 126 534 1.4 2.8 317 599 3.6

16 HELYSZINI RIPORT 2017.07.23 vasárnap 19:59:55 0:19:56 123 591 1.4 3.3 267 023 3.1

17 MAGYARORSZAG SZEPE - MISS WORLD HUNGARY 2017.06.18 vasárnap 19:31:23 2:09:52 123 069 1.4 3.1 525 908 6

18 SZENES IVAN IRTA 2017.05.11 csütörtök 20:00:55 0:52:13 115 120 1.3 2.9 318 092 3.6

19 KULONOS SZILVESZTER /VIDAM ZENES O-EV BUCSUZTATO/ 2017.12.31 vasárnap 16:50:34 0:58:57 115 002 1.3 3.2 403 751 4.6

20 BUDAPESTI NEMZETKOZI CIRKUSZFESZTIVAL /MAGYAR CIRKUSZFILM/ 2017.05.09 kedd 20:01:27 0:52:02 113 835 1.3 2.7 265 599 3

21 SZAZADSZOR IS BEJON /KABARE/ 2017.12.31 vasárnap 0:09:29 0:42:38 112 826 1.3 3.6 364 238 4.2

22 6. NEMZETKOZI CIRKUSZFESZTIVAL 2017.02.21 kedd 19:57:49 0:57:58 111 369 1.3 2.5 324 642 3.7

23 8. NEMZETKOZI CIRKUSZFESZTIVAL 2017.04.11 kedd 19:58:23 0:57:15 107 598 1.2 2.6 277 496 3.2

24 KATOLIKUS KRONIKA /VALLASI MUSOR/ 2017.08.20 vasárnap 11:12:44 0:25:56 106 682 1.2 4.8 208 765 2.4

25 BUDAVARI PALOTAKONCERT /MAGYAR KONCERTFILM/ 2017.12.26 kedd 20:02:55 0:52:04 104 620 1.2 2.3 352 643 4

26 MEGNYITO UNNEPSEG 2017.07.14 péntek 21:06:51 2:03:49 103 984 1.2 3.2 453 600 5.2

27 CSAK SZINHAZ ES MAS SEMMI /MAGYAR TV-FILMSOR./ 2017.03.25 szombat 20:00:43 0:52:05 103 900 1.2 2.4 305 685 3.5

28 NEM CSAK A 20 EVESEKE A VILAG /SZENES IVAN IRTA/ 2017.12.28 csütörtök 20:03:27 0:49:45 103 632 1.2 2.3 354 271 4.1

29 VIZES VB 2017 2017.07.14 péntek 20:57:03 2:13:51 103 158 1.2 3.2 464 117 5.3

30 ONOK KERTEK - KIVANSAGMUSOR 2017.01.06 péntek 19:58:20 0:51:50 100 015 1.1 2.2 324 269 3.7

31 EYOF - EUROPAI IFJUSAGI OLIMPIAI FESZTIVAL 2017.07.23 vasárnap 20:27:32 2:35:42 96 855 1.1 2.9 569 737 6.5

32 V. NEMZETKOZI CIRKUSZFESZTIVAL 2017.01.24 kedd 19:56:59 0:58:37 95 834 1.1 2.1 343 715 3.9

33 CERNASZALON /MAGYAR DOK. FILM/ 2017.05.27 szombat 20:02:21 0:52:26 87 278 1 2.6 371 225 4.3

34 KIVANSAGKOSAR 2017.05.01 hétfő 19:00:57 0:51:50 86 718 1 2.2 303 113 3.5

35 MERRE JARTAL TEGNAP... S. NAGY? /MAGYAR SZOR. MUSOR/ 2017.05.12 péntek 19:33:43 1:17:58 85 872 1 2.3 338 200 3.9

36 SZENES IVAN EMLEKKONCERT /MAGYAR KONCERTFILM/ 2017.06.01 csütörtök 20:00:52 0:52:40 85 096 1 2.4 292 544 3.4

37 EGY CSOK ES MAS SEMMI /MAGYAR FILM/ 2017.06.11 vasárnap 11:38:25 1:09:13 85 003 1 5.1 197 919 2.3

38 ZENE NELKUL MIT EREK EN? /MATE PETERRE EMLEKEZUNK/ 2017.01.17 kedd 19:57:09 0:29:28 84 074 1 1.9 221 117 2.5

39 HAZAJARO /MAGAZIN MUSOR/ 2017.02.12 vasárnap 19:32:38 0:26:30 83 622 1 1.8 198 524 2.3

40 BANAN PUMPA KURBLI LART POUR LART TARSULAT /KABARE/ 2017.06.06 kedd 20:00:30 0:52:10 82 606 0.9 2.2 297 717 3.4

    * A listában a sorozatok a legnézettebb epizódjukkal szerepelnek

    ** A táblázat a 10 percnél hosszabb műsorokat tartalmazza

elérés

Időszak: 2017. január-december
A Duna World 40 legnézettebb műsora* (ismétlések nélkül)  a teljes népesség (4+)  körében

műsor
az adás nézettség közönség

arány [%]
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2016. I. negyedévi szintjéről 2017. elejére, itt közel 350 ezer fős (36,8%-os) bővülés látható. A 

Kossuth Rádió 2016-ról 2017 elejére a rádióspiac zsugorodásához hasonló mértékű esést 

szenvedett el, de ezt a szintet az évközi hullámzás mellett gyakorlatilag sikerült tartania. A Dankó 

Rádió hallgatottságának növekedése évközben közel húsz százalékos volt, de a Bartók Rádió is 

növelte valamelyest napi hallgatóinak számát. 

 

 

 

A közszolgálati rádiók napi hatóköre és közönségaránya 

A rádiók napi hatóköre alapján kialakult rangsorban a Petőfi Rádió az első, a Kossuth Rádió a 

második, a Dankó Rádió a hatodik, míg a Bartók Rádió a kilencedik helyet foglalja el a piacon. 

A Rádió1 – dinamikus növekedés mellett – jelenleg a piac harmadikja, míg nagyobb lemaradással 

a Music FM és a Sláger FM a negyedik-ötödik pozíciót foglalja el. 
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A Petőfi Rádió 2017. január-szeptemberben hétköznapokon 1,581 millió fős, hétvégenként 

pedig 1,296 millió fős közönségével a leghallgatottabb rádió. Hallgatottsága a reggeli és a délelőtti 

idősáv mellett a délutáni idősávban is jelentős. Közönségrészesedése a 15 évnél idősebbek 

körében 17,7%, a fiatalok (18-49 évesek) körében pedig ennél is magasabb, 22,3%. 

A Kossuth Rádió 2017. január-szeptemberben hétköznapokon 1,539 millió fős, hétvégenként 

pedig kb. 1,292 millió fős közönségével alig maradt el a Petőfi Rádiótól. Legerősebb műsorsávjai 

továbbra is a reggeli órákra és a Déli Krónika (itt egész héten félmillió feletti a csatorna 

hallgatótábora) idejére esnek. A hajnali és reggeli idősávokban egy átlagos napon a rádiózók 30- 

40 százaléka, a déli időszakban pedig 22-23 százalékuk választja a Kossuth Rádiót, ami jelentősen 

magasabb a csatorna átlagánál. A Kossuth közönségaránya a 15 éves és annál idősebb lakosság 

körében 15,9%, amivel a Kossuth országosan a második legtöbbet hallgatott rádió. 

A Dankó Rádió napi hallgatóinak száma 2017. január-szeptemberben 409 ezer fő volt, amivel a 

mért csatornák rangsorában az 6. helyen áll. A Dankó Rádió közönségrészesedése 5,0% volt 

2017. január-szeptemberben.  

A Bartók Rádiót 2017. január-szeptemberben átlagosan naponta 163 ezren hallgatták, ezzel a 

mért csatornák rangsorában a 9. helyen áll. Közönségaránya 1,4% (15+). Különösen jó 

mutatókkal rendelkezik a diplomások körében, ebben a csoportban ez évben az átlagos elérése 

3,3%-os volt, és közönségaránya is magasabb (2,6%) a teljes népességben tapasztalt értéknél. 
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A közszolgálati rádióadók együttes részesedése 2017. január-szeptemberben összesen 40,0% volt 

teljes napra, de bizonyos kiemelt idősávokban (így pl. a kora reggeli órákban és dél körül) a 

rádiózók több mint 45-60 százalékáról mondható el, hogy valamelyik közszolgálati rádióadót 

hallgatta. 

 

 

A közszolgálati adók – együttesen – napi szinten a lakosság 34,8%-át érték el 2017. január-

szeptemberben, ami naponta 2,934 millió főt jelent a 15 éves és annál idősebb lakosság körében. 

Heti szinten ehhez a körhöz még további 1,875 millió hallgató csatlakozik, havi viszonylatban 

pedig a 15+ lakosság 61,5%-a belehallgat valamelyik közszolgálati adó műsorába. A havi együttes 

hatókör így 5 millió 184 ezer főt tesz ki. 

A közszolgálati rádióadók eltérő tartalmi specifikációjából és emiatt eltérő hallgatói összetételéből 

adódóan az elérési mutatók havi szinten a fiatalabb célcsoportokban sem maradnak el 

számottevően a teljes 15+ lakosságban mért arányoktól, a 18-49 évesek körében a 4 közszolgálati 

adó havonta a célcsoport 56,4 százalékát eléri. 
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A Petőfi és a Kossuth Rádiónak közel azonos a napi gyakoriságú hallgatója (17-18 százalék 

között), de heti és havi szinten nézve a Petőfi Rádió közönsége már jóval magasabb. A Bartók és 

a Dankó Rádió célközönsége kisebb, a Bartók a népesség napi 4,9%-át éri el, a Dankó pedig 

1,9%-ukat.  

Hallgatói összetétel 

A négy közszolgálati rádióadó közönség-összetétele a tematikájuknak megfelelően alakul: a 

legidősebb közönsége a Dankó Rádiónak van, hallgatóinak 67,5%-a 60 évesnél idősebb. Nem tér 

el ettől lényegesen a Kossuth hallgatótábora sem, hiszen ennél az adónál az 50 év alatti hallgatók 

aránya 20,2%, míg a Dankónál kevéssel 20 százalék alatt maradt. 

A Petőfi Rádió hallgatói között a 60 évnél idősebbek aránya a népességen belüliekhez képest 

alacsonyabb, míg a többi, fiatalabb korcsoporté átlagon felüli. Közönségének közel 65 százaléka 

50 évesnél fiatalabb.  
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A 2017/3, a 2017/6 és a 2017/9 hullám* átlaga (átlagnap, 15+)

Napi elérés Heti elérés Havi elérés

*2017. január-szeptemberForrás: Kantar/TNS Hoffmann/Mediameter



 
 

316 

 

 

Iskolai végzettség szerint tekintve a Bartók hallgatói köre a legiskolázottabb, hallgatóinak 28,7%-a 

felsőfokú végzettségű – ami kiemelkedően magasnak számít, de a Petőfi és a Kossuth Rádió 

diplomás hallgatói aránya is kissé magasabb a népességen belülihez (16,9%) képest. A Petőfit 

hallgatók közül a középfokú végzettségűek aránya is átlagon felüli (50,9%). Szembetűnő még a 

Kossuth és a Dankó Rádió hallgatói körében az alapfokú végzettséggel rendelkezők magas, 47,4 

és 57,2%-os aránya. 
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Lakóhely szempontjából a közszolgálati rádiók hallgatótábora – a Bartókot leszámítva – közelít az 

országos átlagokhoz. A komolyzenei adó esetében azonban a fővárosiak aránya jelentősen 

magasabb az átlagnál. A Dankó Rádió esetében pedig a községekben, kisvárosban élők aránya 

haladja meg jelentősen az országos szintet. 
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