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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ÉS
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
A közszolgálati érték-vizsgálatban szereplő fogalmak és rövidítések alatt az
alábbiak értendők:
Eljárás: a közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatására irányuló eljárás.
AVMS irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010.
március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására
vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról (kodifikált változat).
EBU: European Broadcasting Union (Európai Műsorszolgáltatók Egyesülete).
Közszolgálati érték-vizsgálat: a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott vagy
a jövőben indítani tervezett szolgáltatások közszolgálati jellegét és értékét,
valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását feltáró, elemző vizsgálat.

Közszolgálati Közlemény: az állami támogatás szabályainak a közszolgálati
műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (2009/C
257/01).
Közszolgálati médiaszolgáltatás: a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott
audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, valamint
internetes úton elérhetővé tett médiatartalmak szolgáltatása (Mttv. 203. § 31.
pont).
Közszolgálati Médiaszolgáltató: a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak
megvalósítására az Mttv. 84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató, azaz
a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Mttv.
203. § 32. pont).
Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok
műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását
lehetővé tevő médiaszolgáltatás (Mttv. 203. § 36. pont).
Médiaszolgáltatás: önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése
érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági szolgáltatás,
amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy egy
médiaszolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartozó műsorszámokat
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz eljuttassa
valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. (Mttv. 203. § 40. pont).
Médiatanács: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa.
Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény.
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MTVA: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Rádiós médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából álló
műsorszámokat mutat be (Mttv. 203. § 58.).
Szabályzat:
a
Médiaszolgáltatás-támogató
és
Vagyonkezelő
Alap
vezérigazgatójának 100/2020. számú és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
vezérigazgatójának 8/2020. számú utasításával elfogadott közszolgálati értékszabályzat.
Tematikus médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amely lineáris
médiaszolgáltatás esetében a napi műsoridő, lekérhető médiaszolgáltatás esetében
a közzétett műsorszámok összesített időtartamának nyolcvan százalékában
egymáshoz hasonló tematikájú műsorszámokat tesz közzé, mint például a hír- és
politikai tájékoztató műsorszámok, a kiskorúaknak szóló műsorszámok, a
sportműsorszámok, a zenei műsorszámok, ismeretterjesztő műsorszámok,
valamely életmódot bemutató műsorszámok (Mttv. 203. § 67. pont).
Testület: a Szabályzat alapján a közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatásával
megbízott Közszolgálati érték-testület.
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1. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ
1. 1. Bevezetés
A Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatója 2020. szeptember
10. napján kelt levelében az M4 Sport és M4 Sport+, valamint a Bartók Rádió
médiaszolgáltatások 2020. évi vizsgálatára tettek javaslatot.
A Testület 2020. október 6. napján hozott 4/2020. (X. 6.) számú döntésével –
elfogadva a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának közös
javaslatát – a Szabályzat 2.8. pontjában foglaltakra tekintettel, a Szabályzat 9.1.
pontja szerint a meglévő szolgáltatások közül a 2020. évben vizsgálandó
szolgáltatásként az M4 Sport és M4 Sport+ audiovizuális, valamint a Bartók Rádió
rádiós médiaszolgáltatásokat jelölte ki.
A Testület 2020. október 12. napján kelt levelében tájékoztatta döntéséről a
Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját. E levélben a
Testület egyúttal felkérte a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatóját, hogy
az érintett médiaszolgáltatások részletes szolgáltatás-leírásait 2020. november 30.
napjáig nyújtsa be a Testület részére.
1. 2. Idővonal – az Eljárás egyes fontosabb lépései
2020. szeptember 10.
A Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA az M4 Sport és M4 Sport+, valamint
a Bartók Rádió médiaszolgáltatások 2020. évi vizsgálatára tettek javaslatot.
2020. október 6.
A Testület az ülésen elrendeli az M4 Sport és M4 Sport+, valamint a Bartók Rádió
médiaszolgáltatások vizsgálatát.
2020. október 12.
A Testület tájékoztatja döntéséről Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA
vezérigazgatóját, és felkéri előbbit a Bartók Rádió csatornára vonatkozó
szolgáltatás-leírás benyújtására.
2021. január 17.
A Közszolgálati Médiaszolgáltató benyújtja a Bartók Rádió csatornára vonatkozó
szolgáltatás-leírást.
2021. január - április
Az érdemi vizsgálat elvégzése.
2021. május 4.
A Testület döntést hoz a Bartók Rádió csatorna tárgyában.
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1. 3. A Bartók Rádió csatorna szolgáltatás-leírásának összefoglalása
A Bartók Rádió a közszolgálati rádiós kínálat kulturális, döntően komolyzenei
„prémium csatornája”. Minőségi, magas kultúrát, értékeket – köztük fontos
nemzeti értékeket – közvetít és teremt, valamint ismereteket terjeszt. Ezzel eleget
tesz egyrészt a jogszabályból eredő alapvető közszolgálati feladatellátás
követelményének: olyan társadalmi és kulturális értelemben átfogó
médiaszolgáltatást nyújt, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és
kulturálisan elkülönülő csoporthoz, másrészt az egyénhez kíván szólni, a nemzeti
identitás, összetartozás és a magyar kultúra ápolásával, gazdagításával.
A Bartók Rádió igyekszik kielégetni a határon túl élő magyarság kulturális
igényeit, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítésével, az
anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tételével, amely
elsősorban az online rádióadáson keresztül valósul meg.
A legnagyobb múlttal rendelkező klasszikus tematikát sugárzó közszolgálati
rádióadó szilárd helyét a rádiós piacon a felmerülő hallgatói igények kielégítésével,
társadalmi szerepvállalásaival igyekszik megtartani. A Bartók Rádiónak egyetlen
„versenytársa” a kulturális rádiózás piacán a budapesti lefedettségű Klasszik
Rádió.
A Bartók Rádió országos lefedettségű rádióállomásként indult el. A frekvenciák
változásával mára ez a lefedettség csökkent, de a Bartók Rádió így is országosan
elérhető rádiócsatorna maradt, továbbra is jól meghatározható, stabil hallgatói
bázissal rendelkezik.
A Bartók Rádió Magyarország egyetlen közszolgálati alapokon működő
komolyzenét, dzsesszt valamint irodalmi műveket közvetítő rádióadója. A
csatornán kívül egyetlen, magyarországi komolyzenei, klasszikus zenei rádió
működik, ez a budapesti lefedettséggel rendelkező Klasszik Rádió, amely
kereskedelmi alapokon áll és magáncég üzemelteti.
A Bartók Rádió a kultúra közvetítésével széleskörű közönség elérését célozza,
egyben valamennyi társadalmi réteghez szólni kíván. Tevékenységét kulturális
sokszínűség jellemzi, ezzel is támogatja a magyar kulturális élet folyamatos
fejlődését, ugyanakkor a rádió működésének mindenkori alapvető sajátossága az
értékelvűség. Kiemelt célja az egyének kultúrához való hozzáférésének elősegítése
és biztosítása.
A Bartók Rádió műsorai döntő részben belső gyártásban készülnek, csupán a
koncertközvetítések, valamint a népzenei műsorok készülnek külsős gyártók
bevonásával. Fentieken túl az Euroradión (EBU-n) keresztül is érkeznek műsorok
(Notturno és koncertek). Minden műsor a legmagasabb színvonalú technikai
minőségben és digitális alapokon készül, az analóg munkafolyamat megszűnt.
Mind a stúdiók, mind pedig a riportermagnók digitális rögzítést tesznek lehetővé.
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A Bartók Rádiónak jelentős törzshallgatói tábora van a kezdetektől fogva, ez a
tábor ráadásul tudatos rádióhallgató, vagyis keresi, figyeli a tartalmas és
színvonalas műsorokat, a műsorfolyamot nem csupán háttérként fogyasztja. A
csatorna célja, hogy szórakoztasson és lekösse hallgatóit, a kultúra közvetítésével
segítsen a közönségének megpihenni a rohanó világban, és mindenekelőtt
valamennyi percében nyugalmat sugározzon. Ezek a célok a kezdetektől fogva
megvalósultak.
A csatorna adása interneten keresztül élőben, míg műsorai 30 napig
visszahallgathatók a médiaklikk.hu honlapon, illetve applikáción keresztül.
Ahogyan az később látható lesz, a Bartók Rádió hallgatótáborának tagjai egyre
nagyobb arányban hallgatnak rádiót interneten, illetve applikáció segítségével.
Egyetlen év alatt az interneten keresztül Bartók Rádiót hallgatók aránya 7
százalékponttal nőtt meg.
A Bartók Rádió direkt gyártási költségei a közmédia rádiós portfólió költségeinek
mintegy 27%-át teszik ki. A Bartók Rádió, a Petőfi és Dankó Rádióhoz hasonlóan
zenei tematikára épülő adó, eltérés a rádiók által játszott különböző zenei
műfajokban mutatkozik meg.
A szinergiák megfelelő kihasználásával a Bartók Rádió egyes költségelemei
megfelelően csökkenthetők, jó példa erre azon koncertek műsorkészítési
költségmegosztása, melyet a rádió és az M5 televíziós csatorna is megrendel, majd
műsorára tűz – kihasználva a két csatorna közti részbeni tematikus átfedést.
1. 4. A Testület megállapításainak összegzése
A Bartók Rádió a médiapiacon szinte egyedülálló műsor- és azon belül is
elsődlegesen zenei struktúrával működő közszolgálati médiaszolgáltatás. A
csatorna több, a közszolgálati médiaszolgáltatással szemben az Mttv.-ben
megfogalmazott célok szolgálatában szólítja meg nap mint nap a hallgatókat.
A tematikából adódóan világosan látszik, hogy a rádió műsorainak követése
elsősorban az idősebb korosztály kedvelt időtöltése, törzsközönsége az idősebb, 50
éven felüli korosztályból kerül ki. Emellett azonban a közszolgálati média
vállaltan is igyekszik a fiatalabb korosztályok kulturális igényeinek szolgálatába
helyezni a csatornát. A Bartók Rádió profiljába tartozó kulturális tartalmak iránt
kisebb érdeklődést mutatók megszólítása révén a közmédia ez irányú erőfeszítései
mindenképpen értékelendők.
A nemzetközi példák által mutatott bizonyítékok szerint is a minőségi
közszolgálati és szórakoztatás tematikájú tartalmak iránti töretlen, így a Bartók
Rádióban elérhető kínálat vitathatatlanul hozzájárul a közönség igényeinek
kiszolgálásához. A Bartók Rádióra nem csupán annak hosszú évtizedekre
visszanyúló múltja és hagyománya, de a tartalomkínálat által kölcsönzött egyedi
jelleg és minőségi időtöltés lehetővé tétele, illetve a piacon elérhető
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szolgáltatásoktól való éles megkülönböztethetősége mind-mind erősíti a csatorna
fenntartására és fejlesztésére irányuló hangokat.
A Bartók Rádió tematikáját tekintve egyértelmű, hogy mind az egyén, mind a
közösség (legyen az kisebb, nagyobb, vagy akár az egész társadalom szintjén
értelmezett) profitálhat a szolgáltatásra jellemző tematika közzétételéből. Ez még
azokra is igaz, akik maguk nem követik figyelemmel ezen tartalmakat, akik a
Bartók Rádió esetében a rádióhallgatók döntő többsége, hiszen a közjó
gyarapodása akkor is pozitív hatást gyakorol lényegében potenciálisan a
társadalom valamennyi tagjára, ha egy-egy individuum ahhoz személyes
erőfeszítésével nem járult hozzá, azaz, a rádió által képviselt kulturális érték
önmagában a közjó gyarapítását szolgálja.
A komolyzenei, klasszikus zenei elemekre, operettfelvételekre és filmzenékre
épülő tematika akkor tudja elérni a közönségben a közmédiától joggal elvárt hatást
(azaz, hogy nem csupán az idősebb generációk kétségkívül meglévő, és korábban
kiszolgálás nélkül maradt igényeire, hanem az érintett műfajok mai kor
követelményeihez való adaptálására is ügyeljen), ha korszerű, a mai médiavilág
színvonalához és hallgatói szokásaihoz, igényekhez igazodik.
A csatorna társadalmi beágyazottságának tartós fenntartása érdekében a Testület
szerint – egyetértve a szolgáltatás-leírásban foglaltakkal – a közmédiának a
technológiai fejlesztések terén nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egyedi,
kiegészítő információval bíró tartalmak előállítására, szolgáltatására, digitális
technológia nyújtotta megoldások (például applikációk) fejlesztésére és
alkalmazására.
A Bartók Rádió igen sajátos, más csatornák által szinte alig műsorra tűzött zenei
tartalmak köztudatban tartásával jelentős hatást fejt ki e zenei értékeknek a
közmédia archívumán túli fennmaradása, azon túlmenően pedig további
elterjedése érdekében. A társadalom érdeklődő rétege számára egyértelműen
hiánypótló jellegű csatorna elsődlegesen az idősebb korosztály azon igényét
pótolta, hogy a számukra kedvelt nemzeti kultúrkincs kiszámítható módon, önálló
rádiós csatorna keretei között vált elérhetővé.
Miután a fiatalabb közönség egyre inkább csak az online téren keresztül szólítható
meg, e platformok adta lehetőségek kihasználása nélkül egy hagyományos,
tematikus tartalomkínálattal bíró rádióadó nem lesz képes érdemi elmozdulásra a
hallgatói bázis növekedése terén.
A Bartók Rádió céljára elkülönített összeg nem tekinthető túlságosan magasnak,
ár-érték aránya megfelelő. Ugyanakkor a csatornához kapcsolódó jövőbeni
esetleges fejlesztések költségigénye – ha a Közszolgálati Médiaszolgáltató a
részben saját maga által is helyesen felismert, illetve a Testület által több ízben
szükségesnek hangoztatott fejlesztési javaslatokat – a jelenleg a csatornára
fordított összeget meghaladhatja.
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2. A BARTÓK RÁDIÓ CSATORNA VIZSGÁLATÁRA
VONATKOZÓ JAVASLAT
Jelen pont a Közszolgálati Médiaszolgáltató által a Testületnek benyújtott
szolgáltatás-leírás tartalmát foglalja össze.
2. 1. A szolgáltatás általános bemutatása, piaci környezete
2. 1. 1. A szolgáltatás története, rövid bemutatása
A magyar rádiózás egyik legrégebbi, emblematikus rádiócsatornája, az egykori
Magyar Rádió 3. műsora története során számos megújuláson, változáson ment
keresztül. Az első jelentős mérföldkő a 24 órás adás elindítása volt, 1973-ban. A
komolyzenét, dzsesszt és némi irodalmat műsorra tűző rádió 1987-ben vette fel
Bartók Béla nevét. 2007-ben, a Magyar Rádió valamennyi csatornáját érintő
arculatváltás eredményeként új műsorstruktúra került bevezetésre, a csatorna
neve MR3-Bartók Rádióra változott. 2012-ben, a közszolgálati média összes
csatornájával együtt ismét új arculatot, egy évvel később pedig új hangzóarculatot
kapott.
2016-ban történt az utolsó komolyabb műsorstruktúra váltás, amikor az élő
magazinműsorok adásideje jelentősen megnövekedett (reggel 6-tól 12 óráig,
valamint 15 órától 19 óráig). Ezek a műsorok a hallgatókkal való kommunikációs
lehetőség növelése miatt hamar interaktívvá váltak, szerkesztésük döntő részben
gépi (szoftveres) szerkesztéssel történik (szelektor). Ez a változtatás máig érezteti
a hatását.
Fontos megjegyezni, hogy a Bartók Rádió szlogenje, a „Több, mint klasszikus” jelzi,
hogy többnek kell lennie egy átlagos „zenei szolgáltatónál”, hiszen ma már szinte
minden zene hozzáférhető az internetről is. A Bartók Rádiónak többet kell adnia,
mint egy „CD vagy MP3 lejátszó”. Ezért is fontos, hogy megjelentek a
műsorfolyamban különböző színes tematikájú és műfajú magazinműsorok (pl.
Cine-java filmzenei műsor, Régizenei kalandozások, Énekelj velünk!
kórusmagazin stb.). A filmzene is beépült a zenei repertoárba, melynek csaknem
10 ezres zeneszám kínálatában immár 900 filmzene is megtalálható. Fentiek
mellett elindultak magas minőségű ismeretterjesztő, népszerű magazinok, pl. a
Varázsbolt vagy a Vihar és Holdfény (a Beethoven-évforduló ünneplésére) és Bősze
Ádám műsorai is műsorpalettára kerültek.
Ma a Bartók Rádió a közszolgálati rádiós kínálat kulturális, döntően komolyzenei
„prémium csatornája”. Minőségi, magas kultúrát, értékeket – köztük fontos
nemzeti értékeket – közvetít és teremt, valamint ismereteket terjeszt. Ezzel eleget
tesz egyrészt a jogszabályból (Mttv.) eredő alapvető közszolgálati feladatellátás
követelményének: olyan társadalmi és kulturális értelemben átfogó
médiaszolgáltatást nyújt, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és
kulturálisan elkülönülő csoporthoz, másrészt az egyénhez kíván szólni, a nemzeti
identitás, összetartozás és a magyar kultúra ápolásával, gazdagításával.
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A Bartók Rádió igyekszik kielégetni a határon túl élő magyarság kulturális
igényeit, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítésével, az
anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tételével, amely
elsősorban az online rádióadáson keresztül valósul meg.
Kiemelt missziójaként kezeli a csatorna az oktatási és ismeretterjesztő feladatok
ellátását. A Bartók Rádió célja a műsorfolyam minden elemében minőségi
műsorkészítést megvalósítani, törekszik ezért a folyamatos médiaszakmai
innovációra, a szakmai színvonal folyamatos emelésére, valamint a magas etikai
mérce alkalmazására a közszolgálati médiaszolgáltatásában. Teszi mindezt az új
technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazásával, kiemelt
szerepvállalásával az új digitális és internetes médiaszolgáltatások
feltérképezésében, és közérdeket szolgáló kihasználásában. Műsorszámai
segítségével próbálja a tudatos médiahasználathoz szükséges ismereteket és
képességeket átadni és fejleszteni.
Ezen felül fontos küldetést teljesít a magyar kortárs zene támogatásával is.
Működésének alapja a kezdetektől fogva az értékelvűség, a magas minőség és a
kulturális sokszínűség. A Bartók Rádió egyedülálló módon, felbecsülhetetlen
jelentőségű otthont ad a magyar komolyzenei életnek, elősegítve ezzel fejlődését,
megismertetését a világban.
A csatorna kifejezetten magaskultúrát képviselő profilja szűk rétegigényeket
elégít ki. A rádió műsora viszonylag kisszámú, de rendkívül fontos hallgatói kört
vonz, főként városi értelmiségieket (művészeket, tanárokat, orvosokat,
közgazdászokat, mérnököket, magasan kvalifikált vállalkozókat), döntéshozókat.
Ez a tábor évtizedek óta meglehetősen stabil képet mutat, a hallgatói bázist a
növekvő tendencia jellemzi. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Bartók Rádió
nemcsak a muzsikusoké és a komolyzene rajongóié, hanem mindenkié, aki nyitott
a kultúrára és értékes tartalomra vágyik.
A Bartók Rádió nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, harmóniát sugároz. A csatorna
fő célja a minőségi szórakoztatás, emellett műsorstruktúrájában jelentős helyet
foglal el a színvonalas, de közérthető ismeretterjesztés. A műsorfolyam nagy részét
– 24 órában – magyar és külföldi, archív és friss komolyzenei felvételek, élő,
interaktív magazinműsorok, rögzített és élő hangversenyek, operaközvetítések
adják, ezek mellett hangsúlyos szerepet kap a népzene és a dzsessz, valamint a
kortárs zene, illetve kisebb arányban a filmzene is.
2. 1. 2. A szolgáltatás általános jellemzőinek bemutatása
A Bartók Rádió az alábbi terjesztési platformok keresztül elérhető: földfelszíni
analóg rádió (országos sugárzás), műhold (Eutelsat 9B, 9° East, DVB-S2, 11958
MHz, V, 27500 SR, 2/3 FEC, AAC), földfelszíni digitális televízió (DVB-T), internet
protocol.
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Az internetes szolgáltatás egyrészt lineáris simulcasting (a műsorok valós idejű
internetes továbbítása) megoldással, másrészt on-demand (non-linear)
terjesztéssel valósul meg. Utóbbi esetében a felhasználó a szolgáltató által
összeállított műsorkínálatból egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott
időpontban hallgathatja meg a műsorszámokat az adást követő 30 napban. A
felhasználók különböző eszközökön és eltérő időpontokban férhetnek hozzá a
számukra felkínált tartalomhoz.
A földi sugárzással a főváros, a megyeszékhelyek és nagyobb városok lefedettsége
biztosított, a műhold, internet és DVB-T terjesztéssel az ország teljes lakossága
számára elérhető a csatorna.
A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra.
A Bartók Rádió médiaszolgáltatás az Mttv. 74. § (1) bekezdése szerinti továbbítási
kötelezettség alá esik.
A Bartók Rádió jelen van a Facebook közösségi oldalon is, ahol műsorvezetői
posztok, rövid kedvcsinálók hívják fel a figyelmet a csatorna műsoraira. Ezen a
platformon lehetőség van a hallgatói reakciókra és interakciókra is.
Élő magazinműsoraink alatt nagy aktivitást mutat a Bartók Rádió Muzsikáló
műsorfolyamához kapcsolódó e-mail elérhetőség és az SMS-fal.
A Covid-19 járvány ugyanakkor rávilágított arra, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt
kell fektetnünk az online felületeink fejlesztésére és az ott megjelenő tartalmakra.
Ezek az új felületek hamarosan versenytárasai lesznek az eddig prémium
kategóriába tartozó és rengeteg erőforrást felemésztő élő hangversenyközvetítéseinknek. A vírushelyzetben egymás után létrehozott nemzetközi és
hazai virtuális hangversenytermek nemzetközi kapcsolatai, korszerű
közönségszervező és közönséget megszólító mechanizmusa modern és fejlett. Ezek
a felületek háttérbe szoríthatják és megelőzhetik a közmédia csatornáit, főleg, ha
a műsorterjesztői piacon erre más piaci szereplők is fogékonnyá válnak.
Amint arra egy 2013-as tanulmány is rámutatott (szerzője: Dr. Bartóki-Gönczy
Balázs), amennyiben a műsorterjesztő nem veszi fel a közérdekű
médiaszolgáltatást a programcsomagjába, akkor a hallgató/néző számára nem lesz
hozzáférhető az adott tartalom. Ebben az esetben a szűk keresztmetszet az átviteli
hálózat, annak kapacitása, de legalábbis a műsorterjesztési szolgáltató üzleti
érdeke. Ezzel szemben az interneten elérhető tartalmak esetében a hozzáférés elvi
lehetősége adott a közérdekű tartalmakhoz, hiszen az alapvetően a
médiaszolgáltatótól függ, hogy elérhetővé teszi-e online a tartalmát. Ebben az
esetben sokkal inkább a „tengernyi” információ és a néző figyelmének szűkössége
jelenti a veszélyt arra nézve, hogy az emberekhez nem jutnak el a közérdekű
tartalmak.
A verseny tehát egyre kevésbé az átviteli kapacitásokért és egyre inkább a
felhasználó figyelméért folyik, a médiaszolgáltatások sikerét pedig a jövőben
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leginkább az fogja eldönteni, hogy szolgáltatásuk mennyire lesz kereshető, milyen
lesz a hivatkozása, ajánlása.
Ami a szabályozás szempontjából beavatkozást igényelhet, az sokkal inkább az,
hogy a digitális tartalom „tengerében” az olyan közvetítő szolgáltatók, mint a
csatlakoztatott televízió platformüzemeltetője vagy az internetes keresőmotorok
preferálhatnak bizonyos tartalmakat, míg – az egyébként elérhető közérdekű
tartalmakat is – hátrébb sorolhatják, „elrejthetik” a hallgatók/nézők elől, kvázi
ugyanazt a hatást érve el, mint ha az adott tartalom nem is lenne hozzáférhető.
Ahogyan az Európai Bizottság is fogalmaz, a szűrési és a személyes beállítási
lehetőségek nemcsak azt határozhatják meg, hogy milyen tartalmak
hozzáférhetőek, hanem a fogyasztók választásaira is kihatnak, például bizonyos
tartalmak kiemelt felülethez juttatásával vagy annak megvonásával, a menük
módosítási lehetőségeinek korlátozásával vagy bizonyos alkalmazások letiltásával.
Mindez befolyásolhatja a fogyasztók számára ténylegesen elérhető, a különböző
véleményeknek teret adó médiakínálatot.
Az „elrejtés” és a „kitiltás” között azonban nagy a különbség, eltérő piaci
kudarcokról van szó, amit a szabályozónak is figyelembe kell vennie, amikor a
must-carry szabályozás talán nem is olyan nagyon távoli jövőjét mérlegeli.
2. 1. 3. A szolgáltatás piaci környezete
A legnagyobb múlttal rendelkező klasszikus tematikát sugárzó közszolgálati
rádióadó szilárd helyét a rádiós piacon a felmerülő hallgatói igények kielégítésével,
társadalmi szerepvállalásaival igyekszik megtartani. A Bartók Rádiónak egyetlen
„versenytársa” a kulturális rádiózás piacán a budapesti lefedettségű Klasszik
Rádió.
A rádiócsatornák jellege és üzemeltetése alapján a Bartók Rádió közszolgálati
jellegű és állami fenntartású rádió csatorna, a Klasszik Rádió ezzel szemben
kereskedelmi alapokon áll és magáncég üzemelteti.
A fentiekből adódóan a Klasszik Rádió műsorfolyamában megjelenik kereskedelmi
jellegű tartalom is: az adás hirdetésekkel, reklámokkal, fizetett kulturális vagy
zenei ajánlókkal tűzdelt. Ilyen kereskedelmi jellegű tartalom a Bartók Rádió
műsorát nem terheli.
A Bartók Rádió országos lefedettségű rádióállomás, a Klasszik Rádió adása
viszont, csak Budapesten fogható.
A Bartók Rádiót közszolgálati rádióként a műfaji sokszínűség jellemzi, zenei
kínálatában megtalálható a népzene mellett dzsessz és klasszikus zene, a csatorna
minden korból mutat be zeneműveket, beleértve a reneszánszt vagy a XX-XXI.
századot. A Klasszik Rádió ezzel szemben szinte kizárólag népszerű komolyzenei
„slágereket” és filmzenéket sugároz, komolyzenét leginkább csak a bécsi klasszika
és a romantika idejéből hallgathatunk a Klasszik Rádió műsoraiban.
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A Bartók Rádió kiemelten támogatja a magyar zenei előadóművészetet, magyar
muzsikusok és együttesek (zenekarok, énekkarok) felvételeinek bemutatásával,
míg a Klasszik Rádióban zömmel külföldi felvételek kerülnek lejátszásra.
A Bartók Rádió kultúrmisszióként tekint a magyar kortárs zene felkarolására,
annak műsorra tűzésével és az úgynevezett Z-felvételek készítésével (újonnan
született zeneművek előadatásával és rögzítésével). A Klasszik Rádió műsoraiban
nem jelenik meg a kortárs zene.
A Bartók Rádióban számos operafelvétel hallható, emellett operaközvetítéseket is
sugároz a csatorna. Ez a kínálat Klasszik Rádió műsorában szintén nem található
meg.
A Bartók Rádió a közmédia hihetetlenül gazdag digitális archívumára építi
műsorait, míg a Klasszik Rádió számára nem áll rendelkezésre ilyen gazdag
digitális zenei archívum.
A Bartók Rádióban rendszeresek az élő és rögzített hangverseny-közvetítések. Ezt
a széles intézményi partneri kapcsolatrendszer biztosítja, amely kiterjed a
Zeneakadémiára, Müpára, Budapest Music Centerre és az Operaházra is. A
Klasszik Rádió ezekkel, a megállapodások nyújtotta előnyökkel nem tud
versenyezni.
A Bartók Rádió kínálatában számos, kifejezetten zenei ismeretterjesztő és ifjúsági
műsor is helyet kapott, valamint a műsorok között szerepel kóruszenei vagy
egyházzenei magazin is. Ilyen jellegű műsorok a Klasszik Rádió kínálatában
egyáltalán nem találhatóak meg.
A Bartók Rádióban minden elhangzó zene fel- és lekonferálásra kerül a szerző, a
cím, és az előadó megjelölésével, ezzel szemben a Klasszik Rádióban elvétve
találkozhatunk konferálással. A Bartók Rádióban kiemelt cél a megkomponált
zeneművek egységének, integritásának és sértetlenségének megtartása. A
Klasszik Rádióban ez nem kiemelt szempont a műsorkészítők számára.
A Bartók Rádió szorosan együttműködik az Eurorádióval (EBU-val), amely
páratlanul értékes műsorcseréket tesz lehetővé. A Klasszik Rádió és az Eurorádió
között nincsen ilyen jellegű együttműködés.
2. 1. 4. A szolgáltatás előnyeinek felvázolása
A Bartók Rádió országos lefedettségű rádióállomásként indult el. A frekvenciák
változásával mára ez a lefedettség csökkent, de a Bartók Rádió így is országosan
elérhető rádiócsatorna maradt, továbbra is jól meghatározható, stabil hallgatói
bázissal rendelkezik.
Jelenleg Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban érhető el a
legjobb vételi minőségben. A negyedik legnagyobb lefedettségű országos
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közszolgálati rádió, földfelszíni analóg sugárzás mellett műholdas és kábeles
vételen, valamint online felületen is elérhető.
A Bartók Rádió Magyarország egyetlen közszolgálati alapokon működő
komolyzenét, dzsesszt valamint irodalmi műveket közvetítő rádióadója. A
csatornán kívül egyetlen, magyarországi komolyzenei, klasszikus zenei rádió
működik, ez a budapesti lefedettséggel rendelkező Klasszik Rádió, amely
kereskedelmi alapokon áll és magáncég üzemelteti.
A legnagyobb múlttal rendelkező klasszikus tematikát sugárzó, közszolgálati
rádióadó szilárd helyét a rádiós piacon a felmerülő hallgatói igények kielégítésével,
társadalmi szerepvállalásaival igyekszik megtartani, erősíteni. A Bartók Rádió
behatárolható tematikus alappal rendelkezik, műsortartalmi merítése egyedi
kulturális és szórakoztató műsorelemeket is tartalmaz, ilyenek például a
sportközvetítések, kabaréműsorok, a Rádiószínház, vagy a nemzetiségi műsorok.
Kiemelésre érdemes a Bartók Rádió és a Magyar Rádió Művészeti Együttesei
(Gyermekkórus, az Énekkar, a Szimfonikus Zenekar) közötti együttműködés,
amelynek eddig is komoly hagyományai voltak. Az MRME új ügyvezetése szeretné
a jövőben ezt a munkát még jobban összehangolni. A Magyar Rádió Művészeti
Együttesei nemzeti kincset jelentenek, és a magyar kulturális életben
meghatározó, nélkülözhetetlen, sajátos feladatuk és küldetésük van. Az
együttműködés kapcsán a Bartók Rádió óriási helyzeti előnyben van a Klasszik
Rádióval szemben, hiszen a Bartók Rádió élőben is közvetíti az MRME előadásait,
hangversenyeit, ezzel közvetlenül részt vesz a magyar komolyzenei élet és ezáltal
a közízlés kialakításában és formálásában.
A Bartók Rádió ezen túlmenően a magyar zenei élet legfontosabb előadó
együtteseivel, illetve intézményeivel kialakított szerződéses partneri kapcsolat
keretében sugároz különböző hangversenyeket. 2020-ban a Bartók Rádió szakmai
partnerei voltak többek között a Művészetek Palotája, a Zeneakadémia
Koncertközpont, a Nemzeti Filharmonikusok, a Budapesti Fesztiválzenekar, a
Magyar Állami Operaház, a BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató
Kft., a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., a
Budapesti Tavaszi Fesztivál, a MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány, a
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány, a Szent Efrém Férfikar, a Liszt Ferenc
Kamarazenekar Alapítványa, a Concerto Budapest Zenekar és a Budapesti
Vonósok Kamarazenekari Alapítványa.
Annak vizsgálata során, hogy miben élvez előnyt a Bartók Rádió szolgáltatása a
médiapiacon meglévő és stabilan működő egyéb szolgáltatásokhoz képest,
elmondható, hogy a múltja, hagyományai, technikai háttere, műsorkészítőinek
felkészültsége, partnerekkel való szerteágazó és jó kapcsolatrendszere, gazdag
tartalmi archívuma olyan lehetőségeket kínál, ami más hasonló szolgáltatóknak
nem adatik meg.
A Bartók Rádió a piaci szereplők között előnyt élvez azzal is, hogy a rádió adásában
elhangzó koncertek között találunk olyanokat, melyek rögzítését az MTVA a rádió
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és az M5 televíziós csatorna részére is megrendel, kihasználva a két csatorna közti
szinergiákat. Ezzel egyfajta kedvező oda-vissza kölcsönhatás jelenik meg a rádiós
és televíziós adások között, magával hozva ezzel a szélesebb megismerési
lehetőséget és hatékonyabb költségtervezést.
2. 1. 5. A szolgáltatás közszolgálati médiaszolgáltató stratégiájával való
összhangja
A Bartók Rádió a kultúra közvetítésével széleskörű közönség elérését célozza,
egyben valamennyi társadalmi réteghez szólni kíván. Tevékenységét kulturális
sokszínűség jellemzi, ezzel is támogatja a magyar kulturális élet folyamatos
fejlődését, ugyanakkor a rádió működésének mindenkori alapvető sajátossága az
értékelvűség. Kiemelt célja az egyének kultúrához való hozzáférésének elősegítése
és biztosítása. A magyar kulturális élet támogatásával hozzájárul a nemzeti
kultúra ápolásához, fejlesztéséhez és építéséhez, ezzel is teljesíti az Mttv. 83. §ában foglalt közszolgálati célokat.
A Bartók Rádió adásával célzottan elősegíti a kulturálisan elkülönülő csoportok
országos nyilvánosságban való megjelenítését, és ezáltal a társadalmi integrációt
is. Az adásokban megtalálható műfaji sokszínűségével elősegíti a társadalmi
kapcsolatok kialakítását, ezzel összekötő szerepet tölthet be egyes társadalmi
csoportok között.
A Bartók Rádió a zene erejével szórakoztat, élményt kínál, erősíti és tisztítja a
lelket, nyugalmat, békét, harmóniát, szépséget sugároz, amely hozzájárul a
társadalom általános közérzetének ápolásához.
A Bartók Rádió a klasszikus zene rádiója, küldetése a komolyzene minden
műfajának népszerűsítése, célközönsége minden magyar ember. A zenei
programok mellett megújult, élő műsorvezetésű kulturális magazinműsorok,
világsztárok exkluzív koncertfelvételei, valamint dzsessz és magas minőségű zenei
összeállítások kapnak helyet a programkínálatban. Az adón olyan hagyományt
ápoló zenei tartalmak is megjelenítésre kerülnek, mint a népzene, a különböző
kórusművek, a világzene, vagy a filmzene. A rádióadó nagy szerepet vállal a
kortárs komolyzene és a magyar szerzők bemutatásában, közreadásában, illetve a
komolyzenei oktatásban is, továbbá saját rendezésű stúdiókoncertjei,
ismeretterjesztő hangversenyei is erősítik közszolgálati tevékenységét.
A közszolgálati média célja a megelőző évekhez hasonlóan a közeljövőben is az,
hogy a hagyományos rádiózás mellett teret nyerjenek az online tematikus, egyedi,
valamint ismétlő tartalmakkal rendelkező közszolgálati rádiók is. Erre külön
hangsúlyt fektet a Bartók Rádió vezetése is. A közszolgálati csatornák, így Bartók
Rádió adásának további tematizálásával gyakorlatilag minden korosztály
elérhetővé válhat a közszolgálati média számára, és ezzel együtt a közszolgálati
rádióadók együttes közönségaránya, és a márka ismertsége is tovább növelhető.
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A célok elérése érdekében a még 2016-ban megkezdett technológiai fejlesztéseket
folytatni kell, és továbbra is hangsúlyt kell fektetni a szakmai innovációra,
valamint az új, rádiós piacon keletkező kihívások megoldására.
2. 2. A szolgáltatás részletes leírása
2. 2. 1. A szolgáltatás tartalomkínálata
Döntő fordulat volt a Bartók Rádió életében, amikor 24 órássá vált az adásfolyam,
és a technika lehetővé tette a minél szélesebb körű koncertközvetítést. Ekkor a
Bartók Rádió általános „kulturális” rádióból lassú profiltisztítás révén egyre
inkább tisztán komolyzenei csatornává vált, ezáltal megnőtt az élő, interaktív
műsorok adásideje. A változtatásokat a hallgatói tábor igényeinek megfelelően
építette be műsorstruktúrájába a Bartók Rádió.
A Bartók Rádió leginkább közkedvelt műsora az élő adásfolyam: reggel 6 órától a
Muzsikáló reggel, majd 12 óráig a Muzsikáló délelőtt, és a 15 és 19 óra között
hallható Muzsikáló délután, amelyekben a sok és változatos zene mellett a
népszerű műsorvezetők folyamatosan interaktív kapcsolatban állnak a
hallgatókkal. Az adások között igen népszerűek a rendszeres hangverseny-, operaés stúdiókoncert-közvetítések is.
Sok hallgatót vonz az új felvételeket bemutató Hang-fogó, a kritikai hangvételű Új
Zenei Újság, az Arckép, a Lemezelő, a zeneműveket zenetörténészekkel és a
muzsikusokkal együtt boncolgató Zenebeszéd és Kvartett, a zenei élet eseményeit
felidéző Összhang, az emlékező Évfordulók, az Énekelj velünk! kórusmagazin és a
filmzenekedvelők félórája, a Cine-java. Népszerű a Musica Sacra egyházzenei
műsor, és a Régizenei kalandozások, vasárnap esténként. Súgólyuk címmel nem
zenei jellegű ajánlóműsor is szerepel a kínálatban. Népszerű műsorok a fentieken
túl a Muzsikuslegendák és a Mesterek órája, amelyekben archívumunk gazdag
kincseiből válogatunk. Az alap műsorelemek közé tartozik a kortárszenei sáv az
Ars Nova műsorral (22 és 23 óra között), a dzsessz sáv (23 és 24 óra között)
különböző típusú dzsesszműsorokkal, valamint az éjszakai Notturno, amely az
EBU-s együttműködés keretében minden nap 0 órától reggel 6 óráig nyújt értékes
zenefolyamot, konferálással.
Az alábbiakban a csatornán rendszeresen jelentkező, központi műsorelemek
részletes ismertetésére kerül sor.
Muzsikáló reggel, Muzsikáló délelőtt, Muzsikáló délután:
A Bartók Rádió népszerű reggeli, délelőtti és délutáni műsorvezetői – Becze
Szilvia, Bősze Ádám, Fellegi Lénárd, Bolla Milán, Némethy Attila, valamint
Radványi Dorottya és Kovács Sándor – már hajnali óráktól egészen az esti órákig
– a műsorstruktúrába illő változatos zenékkel, számos információval, kulturális
hírrel várják a hallgatókat a rádiókészülékek mellé hétköznaponként az élő
műsorfolyamban. A zenei szerkesztő (szelektor) Lőrincz Judit.
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A műsorban neves magyarországi muzsikusok is megszólalnak az aktuális
hangversenyekkel, zenei eseményekkel kapcsolatban, hogy hallgatóink ne
maradjanak le a legfontosabb magyarországi komolyzenei programokról sem.
A hallgatók próbára tehetik műveltségüket, logikájukat, asszociációs készségüket,
vagy egyszerűen fantáziájukat a játékokban, cserébe koncertjegyeket és CD-ket
sorsolunk ki a helyes megfejtők között. Ha bármilyen kérdésük, hozzászólásuk,
kívánságuk van, e-mail, vagy SMS formájában elküldhetik. Az állandó és pontos
fel- és lekonferáláson túl az RDS rendszerrel rendelkező asztali és autós
rádiókészüléken követhető az aktuálisan lejátszott mű címe és zeneszerzője is.
Hangverseny-különlegességek:
Ebben a sorozatban minden alkalommal két olyan hangverseny kerül felidézésre,
amelyek valamiért különlegesnek mondhatók. Az előadók vagy világsztárok, vagy
a felvételek a világ leghíresebb hangversenytermeiben készültek, vagy olyan
előadó, esetleg zeneszerző a főszereplője, akinek az adott héten van születési,
halálozási évfordulója.
Notturno:
Szórakoztató éjszakai zenei műsor, amely éjféltől egészen hajnalig tart. Az EBU
szárnyai alatt készülő műsort több európai ország egyszerre sugározza. A
tagországok által ajánlott zenékből a BBC állítja össze a programot. Napi 6 órában
ismert és ismeretlen, különleges és népszerű zenéket hallhatnak aludni nem tudó
vagy nem akaró hallgatóink. A Notturno magyar hangja, Némethy Attila, és
szerkesztője, Terdik László mai hangzású, személyes hangvételű műsoraival a
modern életvitelhez igazodva, ugyanakkor a legjobb hagyományokat folytatva
várja a klasszikus zene rajongóit.
Ars Nova:
A tematika a XX-XXI. század zenéje. Bánkövi Gyula válogatásában bepillantást
nyerhetnek a hallgatók a legfontosabb ma élő zeneszerzők műhelyébe,
meghallgathatják a kiváló magyar komponisták alkotásait, a nagyon is pezsgő
kortárs zenei élet mindennapjaival ismerkedhetnek meg. A legújabb művek
mellett az elmúlt száz év fontos kompozíciói is műsorra kerülnek, olyan alkotások,
amelyek iskolákat, irányzatokat teremtettek, a XX-XXI. századi zene nyelvének
alapvetéseit fektették le.
Súgólyuk:
Színház, film, vers, regény, kiállítás, gasztronómia és minden, ami a zene mellett
a kikapcsolódást szolgálja a mindennapokban. Gózon Ákos és Radványi Dorottya
szűrik és tálalják a varázslatosan gazdag kulturális programkínálatot körítésként
interjúkkal és sok remek zenével. Aki követi a műsorvezetőink útmutatását,
minden szombaton 10 órakor garantáltan nem marad le a legfontosabb
magyarországi kulturális programokról sem.
Hang-fogó:
Naprakész információk a klasszikus CD-k világából! Rengeteg új felvétel kerül
Bánkövi Gyula asztalára, ezek közül is a legjobbakat válogatja ki a Bartók
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hallgatói számára, minden hétköznap 10 órától. A legújabb díjnyertes kiadványok
mellett az évfordulós előadók és zeneszerzők felvételei is elhangzanak a Hangfogóban, akikről Schaefer Andrea és Tóth Endre színes és érdekes történeteket
mesél.
2. 2. 2. A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljainak való
megfelelés
A Bartók Rádió közszolgálati célja a magyar kultúra szolgálata, elsősorban a
magyar és az európai komolyzenei hagyomány közvetítésén keresztül.
A magyarországi hangversenyélet legjelentősebb eseményeinek közvetítése révén
a Bartók Rádió az egyik legfontosabb közszolgálati feladatot látja el. A
Közszolgálati Kódex célkitűzései közül ugyanis elsősorban a hangversenyközvetítéseken keresztül teljesül „a magas színvonalú kulturális termékek
közvetítése, bemutatása”, illetve „a nemzeti kultúrkincs feltárása, megismertetése
és továbbörökítése”. A Bartók Rádió a Közszolgálati Kódex célkitűzéseinek
megvalósítása érdekében a műsorstruktúra tavaszi és őszi változásaival,
finomhangolásával is arra törekszik, hogy magas színvonalú kulturális termékek
közvetítésével és bemutatásával szolgálja ki a hallgatóit. A hangversenyközvetítéseken kívül, ismeretterjesztő és a csatornán hallható portréműsorok is
hozzájárulnak a nemzeti kultúrkincs feltárásának, megismertetésének és
továbbörökítésének megvalósításában. A kiemelkedő események, évfordulók,
ünnepek, tematikus napok a műsorfolyam állandó elemei. A Bartók Rádió saját
szervezésű márványtermi és stúdiókoncertjein, a klasszikus zenei és dzsessz
kamaraesteken felvonultatásra kerülnek a magyar zenei előadó-művészet
élvonalbeli előadói. A fiatal magyar tehetségek számára bemutatkozási
lehetőséget biztosít a Rádió, ezen kívül beszámol a díjnyertes fiatalok hazai és
nemzetközi zenei versenyszerepléseiről. Ezen túlmenően, különdíjként számos
zenei versenyen fellépési lehetőséget ajánl fel a Bartók Rádió az általa kiválasztott
ifjú művész számára.
A Bartók Rádió az MTVA-nak a magyar zenei élet legfontosabb előadóegyütteseivel, illetve intézményeivel kialakított szerződéses partneri kapcsolata
keretében sugározhat hangversenyeket. A fővárosi hangversenyek óriási túlsúlyát
a vidéki eseményekkel szemben azzal ellensúlyozzuk, hogy júniusban és júliusban
szinte kizárólag vidéki nyári fesztiválokról közvetít és készít felvételeket a
csatorna. Kimagasló eredmény a vidéki élő közvetítések erőteljes növekedése is:
Pécs, Győr és Miskolc mára rendszeres helyszínei vidéki közvetítéseknek.
Kimagasló eredmény továbbá az élő közvetítések számának erőteljes növekedése
is, amelyek mellett meg kell említeni a belsős 5 ArTRIUM koncert élő sugárzását,
a New York-i Metropolitan-közvetítéseket, továbbá az EBU különleges napok élő
műsorait.
Fentieken túl a kortárs zeneszerzőknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az
ArTRIUM koncertsorozat élő hangverseny-közvetítéseivel, amelyek műsor-
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összeállítása és a koncertek
szerkesztőségében formálódik.

teljes

megvalósulása

a
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Rádió

2020-ban a Bartók Rádió szakmai partnerei voltak többek között a Művészetek
Palotája, a Zeneakadémia Koncertközpont, a Nemzeti Filharmonikusok, a
Budapesti Fesztiválzenekar, a Magyar Állami Operaház, a BMC Budapest Music
Center Kulturális Szolgáltató Kft., a Filharmónia Magyarország Koncert és
Fesztiválszervező Nonprofit Kft., a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a MÁV
Szimfonikus Zenekari Alapítvány, a Lutheránia Egyházzenei Alapítvány, a Szent
Efrém Férfikar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa, a Concerto Budapest
Zenekar és a Budapesti Vonósok Kamarazenekari Alapítványa.
A külföldi koncertéletre az Eurorádióval való együttműködésnek köszönhetően
naprakész rálátása van a Bartók Rádiónak, így számos nemzetközi esemény
nagyon rövid idő alatt a hazai hallgatókhoz is eljut. A New York-i Metropolitanoperaközvetítések, valamint az EBU koncertközvetítések még a járvány idején is
folytatódtak, hiszen az élő közvetítés még ma is a zenei rádiózás egyik
elengedhetetlen tartozéka.
A közszolgálati értékét biztosítja, hogy elsőkézből, egyidejűleg, a személyes jelenlét
érzését megadva osztja meg hallgatóival egy-egy kivételes kulturális esemény
hangulatát. Olyan hallgatósággal, amelynek nem lenne módja az eseményen
élőben részt venni. „Élőzni” rádiószerű tevékenység, az élő közvetítés tovább őrzi
vonzerejét.
A csatorna számára kiemelten megvalósítandó cél a zenei oktatás, zenei kultúra
továbbörökítése. Ennek egyik eklatáns példája a Zenebeszéd sorozat, amely a zenei
ismeretterjesztés egyedülálló formája. A zenetörténész-műsorvezetők élőben
illusztrált elemzései során a MRZE és kiváló szólisták, kamaramuzsikusok,
együttesek működnek közre.
A szabad vélemény-kifejezése és a közös értékek nyilvános vitákban való
megfogalmazása a Bartók Rádió Új Zenei Újság című műsorában rendszeresen
jelentkezik hangversenykritika formájában. Az előre megírt és felolvasott
zenekritika mára már nagymértékben átadta a helyét a korszerűbb, hallgatóbarát
beszélgetéseknek. Ez a műsor lehetőséget teremt különböző vélemények
ütköztetésére, csakúgy, mint legújabb műsorunk a Kvartett című lemezkritikai
produkció, amelyben 4 zeneművész beszélget új felvételekről.
Vallásos értékek, vallási tolerancia jegyében az aktuális egyházi és állami
(nemzeti) ünnepek tartalmához illő zenei kínálat jelenik meg a csatorna
műsoraiban. A Muzsikáló reggel, a Muzsikáló délelőtt és a Muzsikáló délután a
vallási ünnephez való alkalmazkodás érdekében ezeken a napokon kézi
szerkesztésű. A Bartók Rádió kétszer félórás önálló egyházzenei műsora a Musica
Sacra, amely minden csütörtökön magazinműsorral, szombaton egyházzenei
válogatással jelentkezik. Tematikája és zenei kínálata valamennyi magyarországi
történeti egyház zenéjére kiterjed.
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A Bartók Rádió esti műsorsávjában magyarországi klasszikus zenei
hangversenyeket, illetve az eurorádiós műsorcsere révén beszerzett külföldi
hangversenyeket sugároz a csatorna élőben vagy felvételről, kedden pedig egy
teljes operát felvételről.
A Bartók Rádió 2020-ban az alábbi kiemelt rendezvényeken volt jelen
hangverseny-közvetítéseivel: az év első napján, január 1-jén délelőtt élőben
közvetítette Bécsből az Újévi koncertet, majd délután a Zeneakadémia újévi
gálakoncertjét is. Elindult januárban a Beethoven-évforduló (200 éve született)
kapcsán a Vihar és Holdfény – 33 variáció Beethoven életére című új műsor Bősze
Ádám
műsorvezetésével,
a
Lóvasúttal
(MOM
Kulturális
Központ)
együttműködésben, valamint podcast adása is lett a műsornak. Január 13-án
Ferences jótékonysági estet közvetített a Bartók Rádió az autizmussal élőkért a
Művészetek Palotájából a Magyar Rádió zenekar közreműködésével. 2020-ban is
megemlékezett a Bartók Rádió Lajtha Lászlóra. 2020 január 21-én, a magyar
kultúra napjának előestéjén a Márványteremben adták át a Lajtha-díjakat, majd
kamarahangversenyt sugárzott a csatorna a zeneszerző műveiből.
Egész napos élő közvetítéssel jelen volt a Bartók Rádió február 2-án a MÜPA és a
Budapesti Fesztiválzenekar által közösen megrendezett Beethoven-maratonon.
Több hangversenyt is közvetített, illetve rögzített a rádió a Balázs János
zongoraművész által alapított Cziffra György Fesztiválon február 18-tól. Február
21-én Eötvös Péter Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenepedagógus és
karmester, az egyik legelismertebb kortárs operaszerző szerzői estjét közvetítette
a Bartók Rádió a MR zenekar közreműködésével.
A Bartók Rádió is csatlakozott a közszolgálati média Trianon 100 ünnepi
műsorfolyamához. Június 4-én, este Kodály Székely fonójának legendás felvételét
és Balassa Sándor Trianon című zenekari művét sugározta.
Csatlakozott a csatorna az EBU környezetvédelmi világnapi kezdeményezéséhez,
június 5-én este felvételről hangzott el az EBU által rendezett világnapi
hangverseny.
A magyar közszolgálati média euro-rádiós tagságának köszönhetően a Bartók
Rádió átveszi az EBU (BBC által szerkesztett) éjszakai műsorát, a Notturno-t az
év mind a 365 napján 0:00 órától reggel 6:00 óráig. Az EBU műsorcserén keresztül
számos klasszikus zenei hangverseny- és operaközvetítés érkezett és hangzott el a
Bartók Rádióban, Európa és (a társult tagok révén) a világ különböző országaiból.
A klasszikus kínálatot dzsesszkoncertek egészítik ki, amelyek a Bartók Rádió
23:00–24:00 óra közötti dzsessz-sávjában hangzottak el.
2. 2. 3. A szolgáltatás (tartalmi) minőségi jellemzői
A Bartók Rádióban a műsorgyártás magas színvonalon zajlik, ennek garanciája,
hogy a Bartók Rádió állományában minden szerkesztő felsőfokú komolyzenei
végzettséggel és műveltséggel rendelkezik, sőt, a legtöbben hangszeren is
játszanak. Mivel maguk is tagjai, jól ismerik a muzsikustársadalmat, annak
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problémáit, működését, és kiváló kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ehhez
párosulnak a jó műsorvezetői képességek. A Bartók Rádióban szinte az összes
szerkesztő egyben műsorvezető is, mellettük pedig sok külsős szakértőt is
foglalkoztat a csatorna. A hangmérnökök, hangtechnikusok mérnöki diplomával
rendelkeznek, és komolyzenére „szakosodtak”, zenei műveltségük és hozzáértésük
hatalmas kincs. Fentiekből jól látható, hogy a megalapozott szakemberi döntések
és a mérhető magas szakmai színvonal hozzájárul a Bartók Rádió adásában
megjelenő tartalom kimagasló minőségéhez.
A Bartók Rádió számára az MTVA 2019-ben két professzionális, korszerű
hangstúdiót épített, amely nagyban segítette a műsorgyártás folyamatának még
magasabb színvonalra emelését, és a rádióadó hangzásának javítását.
A Bartók Rádió műsorai döntő részben belső gyártásban készülnek az MTVA-ban,
csupán a koncertközvetítések (Antenna Hungária, és partnerintézmények, azaz
Zeneakadémia, MÜPA, BMC), valamint a népzenei műsorok (Hagyományok Háza
és Fonó) készülnek külsős gyártók bevonásával. Fentieken túl az Euroradión
(EBU-n) keresztül is érkeznek műsorok (Notturno és koncertek). Minden műsor a
legmagasabb színvonalú technikai minőségben és digitális alapokon készül, az
analóg munkafolyamat megszűnt. Mind a stúdiók, mind pedig a riportermagnók
digitális rögzítést tesznek lehetővé.
A Bartók Rádió esetében különösen fontos szempont a közönség minőséggel
kapcsolatos véleménye, ugyanis a hallgatók, a komolyzenei rajongótábor a
visszajelzések alapján elvárják a legmagasabb technikai színvonalat. Speciális
műsorok esetében ugyanakkor igény van az archív felvételekre, melyeknél a
minőség csak másodlagos a tartalomhoz képest (pl. Muzsikuslegendák, Mesterek
órája, Bravissimo!).
Fontos szempont a taralom és az individuum kapcsolatának vizsgálata, amely
során a minőség meglétére utalhat, ha a tartalom hozzájárul az egyén
képességeinek fejlesztéséhez, nézőpontjának tágításához, személyiségének
kiterjesztéséhez. Ebben élen járnak a Bartók Rádió ismeretterjesztő
magazinműsorai. Ilyen magazinműsor például az operaközvetítések előtti Prológ,
amely bemutatja az adott mű keletkezésének és bemutatójának hátterét, a
Zenebeszéd és Kvartett műsorok, amelyek egy-egy zeneműről, felvételről szólnak,
valamint az Évfordulók, amelyek zenetörténeti ismereteket tesznek közzé. Külön
műsor szól az ifjúsághoz, zenetörténeti érdekességekkel Bősze Ádámnak két,
kifejezetten tudást, ismereteket közvetítő magazinműsora is elindult az elmúlt
időszakban: az egyik a Varázsbolt, amely egy-egy, a komolyzenében fontos eszköz,
tárgy vagy jelenség apropóján játékosan tanítja a hallgatókat, a másik pedig a
Beethoven-emlékév apropóján nyújtott széles körű betekintést Beethoven életébe
(Vihar és Holdfény). Ide sorolandó még az Új Zenei Újság, amely a hazai
koncertéletnek tart tükröt, és a Súgólyuk, amely egy színes, sok műfajt
felvonultató kulturális ajánlóműsor.
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2. 2. 4. A szolgáltatás hatása a közönségre
A Bartók Rádiónak jelentős törzshallgatói tábora van a kezdetektől fogva, ez a
tábor ráadásul tudatos rádióhallgató, vagyis keresi, figyeli a tartalmas és
színvonalas műsorokat, a műsorfolyamot nem csupán háttérként fogyasztja. A
csatorna célja, hogy szórakoztasson és lekösse hallgatóit, a kultúra közvetítésével
segítsen a közönségének megpihenni a rohanó világban, és mindenekelőtt
valamennyi percében nyugalmat sugározzon. Ezek a célok a kezdetektől fogva
megvalósultak.
Az utóbbi években a műsorstruktúra megváltoztatásakor kiemelt célként jelent
meg, hogy több interakció valósuljon a hallgatókkal, több szolgáltató információ
kerüljön átadásra (kulturális hírek, közlekedési információk stb.). További célként
fogalmazódott meg, hogy szélesítésre kerüljön a tábor, nyitás történjen a fiatalság
felé (pl. filmzenék), a műsorok merevsége lazításra, a tudományosabb hangvétel
pedig háttérbe kerüljön. Ez egy hosszú folyamat, amely részben már mérhető
eredményeket hozott.
2. 2. 5. Nemzetközi standardoknak való megfelelés
A Bartók Rádió mint komolyzenei adó az irányadó uniós
irányelveket
maradéktalanul teljesíti, a komolyzenei szegmensben piacvezetőként,
meghatározó értékrenddel, és Magyarországon a legszélesebb és legigényesebb
komolyzenei választékot nyújtva igyekszik a hallgatók világképét napról napra
szélesíteni.
A nemzetközi standardoknak való megfelelés körében fontos kiemelni a Bartók
Rádió és az EBU közötti szoros együttműködési felületeket. Eurorádiós
tagságának köszönhetően a Bartók Rádió átveszi az EBU (BBC által szerkesztett)
éjszakai műsorát, a Notturno-t az év mind a 365 napján 0:00 órától reggel 6:00
óráig. A koprodukcióban készülő műsor a BBC magas szintű elvárásaihoz igazodva
megköveteli a magyar változat azonos színvonalú és minőségű kivitelezését. Az
EBU műsorcserén keresztül 2020-ban eddig 332 hangverseny- és operaközvetítés
érkezett meg és hangzott el a Bartók Rádióban Európa és (a társult tagok révén)
a világ különböző országaiból. Ez egyfelől biztosítja, hogy a Bartók Rádió hallgatói
széleskörű tájékoztatást nyerjenek a világ zenei életéről, ugyanakkor a
magyarországi hangverseny közvetítések számához viszonyítva egészséges arányt
képvisel a hazai és külföldi koncertek megjelenésében.
Az eurorádiós műsorcserének köszönhetően olyan prémium tartalmak lehettek
jelen 2020-ban a Bartók Rádió műsorán, mint:
– élő közvetítések és New York-i Metropolitan Operából (15 teljes opera-előadás),
– a bayreuthi Festspielhausból (7 Wagner-opera) idén a járvány miatt archív
anyagból,
– a Bécsi Filharmonikusok Újévi Hangversenyének élő közvetítése a bécsi Musik
Vereinsaalból és a schönbrunni kastályparkból, valamint a csomag harmadik
elemként John Williams filmzenéi a zeneszerző és a filharmonikusok előadásában,
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– a londoni Proms koncertjei a londoni Royal Albert Hallból,
- a Salzburgi Ünnepi Játékok koncertjei, amit augusztusban a járvány 2. hulláma
előtt rögzített az ORF,
– az Eurorádió karácsonyi körkapcsolása,
– operaközvetítések a Párizsi Bastille Operaházból, a Bécsi Állami Operaházból, a
Madridi Teatro Realból, a Londoni Covent Garden Royal Operaházból, Liege-i
Wallon Operaházból, a barcelonai Liceu Operaházból és a Milánói Scalából
(összesen 21 teljes opera-előadás).
Az Eurorádiós műsorcserén keresztül magas minőséget képviselő hazai
hangversenyek közül 3 klasszikuszenei, 1 folk, 1 world musik, 2 nyári fesztivál és
1 Euroradio Season-koncert került a Bartók Rádió 2020-as EBU-s kínálatába.
A járványhelyzetre tekintettel – a korábbi kiajánlások érvényességének
kiterjesztésével – a Bartók Rádió 80 hazai koncertet tett elérhetővé a tagországok
számára 2020. január 1. és november 14. között.
A magyar klasszikus zenei élet és a magyar közmédia zenei teljesítménye iránti
megbecsülésként is értékelhető, hogy a közszolgálati klasszikus zenei rádiók
plenáris ülésén, 2019. május 9-én Dublinban Ottmár Dávidot, a Bartók Rádió
kiemelt szerkesztő-műsorvezetőjét két évre megválasztották a Classical Music
Group 10 tagú munkacsoportjába.
2. 2. 6. A közszolgálati médiaszolgáltató stratégiájával való összefüggések
A Bartók Rádió működése teljesen összhangban van a közszolgálati
médiaszolgáltatás jogszabályi követelményeivel. Közszolgálati kötelezettségét és
egyben misszóját is teljesíti a kulturális és műfaji sokszínűséggel, a nemzeti
kulturális örökség, nemzeti hagyományok ápolásával, a nemzeti kultúra
képviseletével a nagyvilágban és főként Európában, a honi nemzeti kisebbségek
kultúrájának közvetítésével, az értékek felmutatásával, az ismeretterjesztéssel, az
oktatás támogatásával, a magyar zenei élet és zenei alkotóművészet
támogatásával, a különböző kulturális küldetések felkarolásával, valamint
kulturális programok népszerűsítésével.
A Bartók Rádió elsődleges közszolgálati feladata a magyar és az európai
komolyzenei-kulturális örökség továbbadása különböző műfajú (archív és friss)
koncertfelvételeken, sokféle tematikájú zenei műsorokon, élő sávokon keresztül. A
rádiócsatorna határozott zenei profillal és arra épülő hangzó arculattal szólítja
meg a komolyzene iránt érdeklődő és az ahhoz értő embereket. A komolyzenét
nemzeti és európai kulturális kincsként felfogó szemlélete egyedülálló a
médiapiacon, és olyan misszióként értelmezhető, amelyet csak közszolgálati
rádiócsatorna képes ellátni.
A Bartók Rádió elérendő közszolgálati célja – az elsődleges célok erősítése mellett
– sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató klasszikus zenei,
kulturális műsorok közzététele mellett, a műveltségre épülő színvonalas
ismeretterjesztés és szórakoztatás is.
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Napjainkban az egyik legnagyobb kihívás az adó számára, hogy miként tud
dedikált műsorhelyet biztosítva megszólítani olyan hallgatókat, akik nem
rendelkeznek komolyzenei előképzettséggel. A kereskedelmi rádióadók
profitmaximáló céllal létrejött, egyoldalú és limitált választékú, kizárólag
popzenére épülő kínálata sok hallgató számára nem kielégítő, és különböző
tematikus rádióadókon keresnek más, friss tartalmakat. Kiemelt cél ezért egy
részük számára elérhetővé tenni a klasszikus zenét, a filmzenét és egyéb értékes
zenei műfajokat egy friss szemléletű, a hallgatók életviteli szokásaira épülő, zenei
sávokból felépülő adóval.
Szintén a következő évtized kihívása az online térben való megjelenés –
műsorvezetői videók, podcast, hangversenyek képes közvetítése stb. –, ami által
egyfajta ismeretterjesztő szerep betöltése is megvalósítható. Kihasználva a
rádióadó egyedi piaci lehetőségeit, ismeretterjesztő, oktatási céllal, egyedi
felületeken és új csatornákon is (applikáció, podcast, gyűjtőoldal mellett dedikált
csatorna, weboldal stb.) elérhetővé lehet tenni a célközönség számára az egyedi
tartalmakat.
A Bartók Rádió a negyedik legnagyobb lefedettségű országos közszolgálati rádió,
viszont szélesebb kör számára is elérhető az Európát lefedő műholdnak
köszönhetően.
2. 2. 7. A választott terjesztési platform indokainak ismertetése
A Bartók Rádió adása több platformon is elérhető: földi sugárzással, online térben
és kábelszolgáltatókon keresztül.
A csatorna adása interneten keresztül élőben, míg műsorai 30 napig
visszahallgathatók a médiaklikk.hu honlapon, illetve applikáción keresztül.
Ahogyan az később látható lesz, a Bartók Rádió hallgatótáborának tagjai egyre
nagyobb arányban hallgatnak rádiót interneten, illetve applikáció segítségével.
Egyetlen év alatt az interneten keresztül Bartók Rádiót hallgatók aránya 7
százalékponttal nőtt meg.
A csatornához kapcsolódó oldal három fő eleme: a műsorújság, a műsorajánló
felület és a szöveges tartalomtár, amelyben a Hét zeneműve c. műsorsorozat
adásinak szöveges leirata olvasható. Új elemként erről a felületről elérhető a
Bartók Rádió digitális médiatartalma a podcast, amely olyan hanganyag, amit a
csatorna az „On Air” elhangzás után interneten is közzétesz, így a feltöltést
követően online érhető el az adás. A közzétett műsorokból szerkesztett epizódok
nemcsak meghallgathatóak, hanem letölthetőek is egyben. A Bartók Rádió úttörő
volt a podcast adások elfogadottságának növelésében, Bősze Ádám Varázsbolt
című magazinműsorával 2019-ben. 2020-ban a Vihar és Holdfény – 33 variáció
Beethoven életére című műsor társult podcast megjelenéssel, hamarosan pedig egy
újabb műsorelem, a Súgólyukból Gózon Ákos Édes néném című jegyzetsorozata
jelenhet meg podcastként.
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2. 2. 8. Elérés
A Bartók Rádió törzshallgatói tábora az 50 éven felüli közönség. Folyamatos cél a
fiatalabb közönség megszólítása, a frissebb hangvétel kialakítása. Elsődleges
feladat ezzel összefüggésben az egyetemista fiatalok és az értelmiség megnyerése.

A Bartók Rádió életkor szerinti hallgatói
összetétele
6,8%

15-29
30-39

8,0%
7,8%

39,7%

40-49
14,6%
50-59
23,1%
60-69
70+
Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - SCORES GROUP (korábban: M-Meter) - ©Kantar-Hoffmann

2. 2. 9. Megcélzott közönség
2020-ban, az első három negyedévet vizsgálva, napi 90 ezer fős és heti 230 ezer fős
hallgatói bázissal a Bartók Rádió országosan a hetedik leghallgatottabb adó – a
mért 15 rádió közül.
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A Bartók Rádió végzettség szerinti hallgatói
összetétele
27,7%

Alapfokú
végzettségű

42,0%
Középiskola
30,3%
Fõiskola,
egyetem

Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - SCORES GROUP (korábban: M-Meter) - ©Kantar-Hoffmann
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A Bartók Rádió hallgatói összetétele,
településtípus szerint
23,1%

23,0%

Budapest
Megyeszékhely

27,5%

26,4%
Egyéb város
Falu, község

Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - SCORES GROUP (korábban: M-Meter) - ©Kantar-Hoffmann

A Bartók Rádió a délutáni órákban a leghallgatottabb, a negyedórás hallgatói
görbe alapján ebben a napszakban negyedóránként 25-30 ezer hallgatója van,
hétköznap és hétvégén egyaránt.
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Az idősebb korosztály, a főiskolát vagy egyetemet végzettek, illetve a nagyobb
városokban élők körében az átlagnál magasabb az adót hallgatók aránya, akár a
napi, akár a heti hallgatótábort vizsgáljuk. Az adó hallgatótáborának demográfiai
összetételében is ezek a csoportok dominálnak.

A hallgatók 42%-a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és több mint 60% az
idősebbek aránya a hallgatók között. Településtípus tekintetében közel egyenletes
megoszlás látható, de ha a népesség teljes megoszlásához viszonyítunk, akkor már
magasabb a Budapesten vagy megyeszékhelyen élők aránya a rádió közönségében.
A hallgatottsági adatokból kirajzolódó trend, hogy a Bartók Rádió
hallgatótáborának tagjai is egyre nagyobb arányban hallgatnak rádiót interneten,
illetve applikáció segítségével. Egyetlen év alatt az interneten keresztül Bartók
Rádiót hallgatók aránya 7 százalékponttal nőtt meg.
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A Bartók Rádiót hallgatók körében az otthonukban hallgatók tábora a legnagyobb,
míg a hallgatók fele autóban, 17 százalékuk munkahelyen is hallgatja a rádiót.
2. 2. 10. Más szolgáltatásoktól való eltérés
A Bartók Rádió a közszolgálti médiaszolgáltató más szolgáltatásaitól elsősorban
komolyzenei profiljával tér el. A közszolgálati médiaszolgáltató szolgáltatási
rendszerében elsősorban a kulturális területet kívánja erősíteni szórakoztatással,
ismeretterjesztéssel és értékközvetítéssel. Ezen funkciójának ellátásban kiemelt
együttműködő partnere az M5 kulturális televíziós csatorna és az MTVA
fenntartásában működő Magyar Rádió Művészeti Együttesei.
A piacon egyetlen hasonló szolgáltatás van, a budapesti vételkörzetű Klasszik
Rádió, amely kereskedelmi rádió struktúrában üzemel. (A legutolsó adatok szerint
ennek az adónak nagyságrendileg 50 ezer fős hallgatótábora volt 2018. első
félévben.)
Annak vizsgálata során, hogy miben nyújt „minőségibb” szolgáltatást a Bartók
Rádió a médiapiacon meglévő és egyébként működő egyéb szolgáltatásokhoz
képest, elmondható, hogy a múltja, hagyományai, technikai háttere,
műsorkészítőinek felkészültsége, partnerekkel való szerteágazó és jó
kapcsolatrendszere, gazdag tartalmi archívuma olyan lehetőségeket kínál, ami
más hasonló szolgáltatóknak nem adatik meg.
2. 2. 11. Költségek, ár/érték arány
A közszolgálati médiaszolgáltató televíziós és rádióadóinak műsorszolgáltatási
költségei 2020-ban összesen bruttó 63 767 millió forintot tettek ki. A költségek a
direkt és indirekt gyártási költségeket (köztük a személyi jellegű költségeket), a
műsorterjesztési költségeket, valamint a műszaki és online megjelenés költségeit
is tartalmazzák.
A költségek jelentős része az MTVA teljes portfóliójának a költségeit tartalmazza,
egy-egy csatorna vagy rádióadó költsége ebből nem leválasztható. Kivételt
képeznek ez alól a direkt műsorgyártási költségek. A direkt gyártási költségek
között a külső gyártású műsorok gyártási költségei, a belső gyártású műsorok
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esetében a kívülről igénybe vett erőforrások és egyéb szolgáltatások költségei
találhatók meg. Az egyes csatornákhoz köthető direkt gyártási költség az MTVA
egészére tekintettel 35 091 millió forint, ebből a rádióadók részesedése 1 663 millió
forint.
A Bartók Rádióhoz köthető direkt költség 2020-ban nem érte el a tervezett bruttó
454 millió forintot. A Bartók Rádió 2020. évi tervezett költségalakulását
ugyanakkor jelentősen befolyásolta a tavaszi járványhelyzet, mely alatt a külső
megbízási szerződések és a belső gyártási folyamatok is elmaradtak a tervtől. A
COVID-19 kapcsán kialakult járvány miatt a rádiócsatorna az őszi időszakra eső
gyártási költségei is a tervezett szint alatt alakultak. Ennek legfőbb oka, hogy a
rádió műsorai között a rögzített koncertfelvételek jelentős súllyal bírnak, ám ezek
ebben az időszakban vagy elmaradtak, vagy későbbi, de bizonytalan időpontban
kerülnek megrendezésre.
A Bartók Rádió direkt gyártási költségeiből 2020. I-IX. hónapban tényként bruttó
138 millió forint jelenik meg az alábbi műsorokra bontva:
Bartók műsorok direkt gyártási költsége
adatok ezer forintban
2020. I-IX. hó
Koncertfelvételek
81 812
Népzene sáv
16 417
Stúdiókoncert - Rádióhangversenyek
12 894
Beethoven-maraton
5 393
Zenebeszéd
3 985
Jazz
3 165
Népzene - fiatalok hangja
1 829
Népzene - Sebő
1 715
Kezdőhang
1 708
Hang-fogó
1 694
Új Zenei Újság
1 256
Súgólyuk
1 111
Prológ
921
Koncertfelvételek - Archív
901
A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek napja
844
Muzsikáló reggel
757
Kritikus füllel
620
Muzsikáló délután
568
Régizenei kalandozások
410
Musica Sacra
314
Opera
224
Kvartett – Egy zenemű, több előadás
32
Összesen
138 568

A tényköltségek a tervtől jelentősen elmaradnak. Ennek indoka az idei
járványhelyzet miatt elmaradt és az év hátralévő részében megtartani tervezett,
de végül elmaradó koncertekre és az ún. Z-felvételekre vezethető vissza. Fentiek
okán az év végére előreláthatóan – a tervezettekhez képest – bruttó 150 millió
forintos megtakarítás kerül realizálásra.
A 2020. I-IX. havi tényleges költségekből a koncertek rögzítéséért fizetett gyártási
költség 35 millió forintot tesz ki, amit műsorgyártási szerződés keretében rendel
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meg az MTVA. A dologi költségek közül a legjelentősebb a szerzőknek fizetendő
jogdíj, melynek összege 31 millió forint. A közvetlen műsorgyártási költségeken túl
a Bartók Rádióhoz 2020-ban további 484 millió forint olyan költség tartozik, mely
a közmédia műsorszolgáltatási tevékenységgel összefüggő szervezeti egységeinek
személyi jellegű kiadásait foglalja magába.
A közszolgálati médiaszolgáltató rádiós csatornáinak műsorterjesztési költségei
2020-ban a tervek szerint 4 223 millió forintot tesznek ki, mely összeg tartalmazza
a műsorszétosztási és a frekvencia díjat is. Ebből az analóg földfelszíni rádiós
műsorterjesztési költségek mutathatók ki adók szerinti bontásban.
A 2020. évi tervezett analóg rádiós terjesztési költségeket az alábbi táblázat
szemlélteti:
Műsorterjesztés költségei
Adó
Kossuth
Petőfi
Bartók
Dankó
Nemzetiségi
Összesen

millió forintban

Középhullám
1 181
0
0
180
814
2 174

URH
803
372
350
524
0
2 049

Összesen
1 984
372
350
703
814
4 223

A Bartók Rádió sugárzása rövidhullámon keresztül történik, ennek éves költsége
350 millió forint.
A Bartók Rádió a közszolgálati médiaszolgáltató rádiós csatornái közül a második
legnagyobb éves költségvetéssel rendelkező adó, 2020-ban 454 millió forintos
tervezett éves költséggel rendelkezik. Fenti összeget azonban csökkenti a
járványhelyzet miatt elmaradt koncertekhez kapcsolódó költségek kiesése.

Rádió csatorna
Kossuth
Bartók
Petőfi
Dankó
Nemzetiségi
Duna World
Összesen

2020. év várható
költség ( bruttó millió Ft )
855
454
132
76
144
1
1 663
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A Bartók Rádió direkt gyártási költségei a közmédia rádiós portfólió költségeinek
mintegy 27%-át teszik ki. A Bartók Rádió, a Petőfi és Dankó Rádióhoz hasonlóan
zenei tematikára épülő adó, eltérés a rádiók által játszott különböző zenei
műfajokban mutatkozik meg.
A három zenei adó közül a Bartók Rádió költségei a legmagasabbak, ahol
klasszikus zenei koncerteket, operaközvetítéseket, komolyzenei koncert
felvételeket is lehet hallani. A Petőfi Rádió esetében a különböző rendezvényeken
való megjelenés, a fesztiválokra történő kitelepülések járnak jelentősebb
költségekkel. A Dankó Rádió esetében a kitelepülések kisebb költséggel járnak,
ennek köszönhetően a Dankó költségei a zenei adók között a legalacsonyabbak.
2020-ban a járványhelyzet miatt a kitelepülések száma elmaradt mind a tervtől,
mind a korábbi évtől, melynek hatására a rádiós portfólió költségei is csökkennek
mind a tervhez, mind a bázis évhez viszonyítva.
A szinergiák megfelelő kihasználásával a Bartók Rádió egyes költségelemei
megfelelően csökkenthetők, jó példa erre azon koncertek műsorkészítési
költségmegosztása, melyet a rádió és az M5 televíziós csatorna is megrendel, majd
műsorára tűz – kihasználva a két csatorna közti részbeni tematikus átfedést.
A költségek fedezetét az MTVA költségvetési és kereskedelmi, valamint
értékesítési bevétele biztosítja.
2. 3. Értékelés, összefoglalás
2. 3. 1. A médiaszolgáltató saját értékelése a szolgáltatás közszolgálati
értéke kapcsán
A Bartók Rádió a jövőben is folytatni kívánja a társadalmi és kulturális értelemben
átfogó médiaszolgáltatást. A továbbiakban is kiemelt célja a nemzeti-, a közösségi, a vallási- és az európai identitás, valamint a kultúra ápolása, gazdagítása, és a
zenetörténeti ismeretek hiteles terjesztése. Ennek érdekében a csatornán azonos
mértékben lesznek hallhatóak hazai gyártású műsorok, magazinok és a
tematikába illeszkedő tartalmak.
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A Bartók Rádió továbbra is elkötelezett a kiskorúak testi, lelki és kulturális
fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok készítése
iránt, oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátását és új tudományos
eredmények bemutatását saját gyártású zenei ismeretterjesztő sorozatok
keretében kívánja megvalósítani. A koncertsávban a magyar és a nemzetközi
hangversenyélet aktuális kínálatának bemutatása továbbra is elsőrangú cél.
Folytatni kívánja a Bartók Rádió a legsikeresebb ifjú zenészek pályáját
koncertjeiken keresztül bemutató sorozatát és portréműsorát is, a közmédia
archívumának felhasználásával pedig a magyar előadóművészek felvételeiből
készült műsor-összeállításokkal kívánja megismertetni a mai generációt a nagy
elődök művészetével.
A csatornán továbbra is helye van a nagy koncertközpontok, mint a Zeneakadémia,
a Budapest Music Center és a MÜPA által készített koncertfelvételeknek és élő
közvetítéseknek.
Folytatni kívánja a csatorna a jelenkori magyar kultúra és zenei élet állapotának
dokumentálását, jövőbeni elérhetővé tételét a Zenei Lektorátus munkájával és
ősbemutatók stúdiófelvételeivel. További célként került megfogalmazásra a hazai
és a nemzetközi kortárs és XX. századi zeneművek, irányzatok, iskolák műveinek
megismertetése és folyamatos műsoron tartása.
A Bartók Rádió napi műsorfolyamára jellemző élő közvetítés a zenei rádiózás egyik
legértékesebb lehetősége. Közszolgálati értékét hatványozottan emeli, hogy első
kézből, egyidejűleg, a személyes jelenlét érzését megadva osztja meg a
hallgatókkal egy-egy kivételes kulturális esemény hangulatát. A magyarországi és
eurorádiós műsorcsere révén külföldi klasszikus hangversenyeket, magas
művészeti értéket képviselő hazai és nemzetközi zeneszerzők műveit sugározza a
csatorna, gyakorta élőben, folyamatosan műsoron tartva a hazai és nemzetközi
kortárs, illetve korábbi századok zeneműveit, megismertetve a hallgatóságot a
különböző irányzatokkal, valamint a különféle szemléletű iskolákkal. Némely
műsorban az izgalmas produkciók egyaránt szólnak a képzett hallgatókhoz és
mindazokhoz, akik információra éheznek, egyfajta hozzáállást, szemléletet is
tanítva számukra.
Egyes, több órán át tartó műsorsávokban a legszélesebb rétegeket megcélzó
szórakoztató és informatív magazinjellegű, kulturális és klasszikus zenei
műsorfolyamok – kiegészülve a közszolgálati szempontok szerint előírt kulturális
hírekkel – nyújtanak szórakozást. A magyar közszolgálati média eurorádiós
tagságának köszönhetően a Bartók Rádió átveszi az EBU éjszakai műsorát, a
Notturno-t az év minden napján, így az éjszakai sávban ugyancsak számos
klasszikus zenei hangverseny és operaközvetítés jut el a magyar hallgatókhoz
Európa és a világ országaiból.
A Bartók Rádió zenei kínálatának kialakításakor a szerkesztők tudatosan
ügyelnek arra, hogy az aktuális állami és egyházi ünnepek tartalmához,
szellemiségéhez illő zenei kínálat tükröződjön a műsorokban. Az önálló
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egyházzenei műsor tematikája és zenei kínálata valamennyi magyarországi
történelmi egyház zenéjére kiterjed.
A Bartók Rádió eredeti célkitűzéséhez híven széleskörű figyelmet és jelentős teret
biztosít a színházi, a képzőművészeti, a kultúrtörténeti, a táncművészeti és
építészeti alkotók számára is. A műsorokban egyre gyakrabban kap teret a fiatal
és fiatalosan beszélő kritikus- és zenetörténész, illetve műsorvezető generáció,
közvetlen hangvételű megszólalásukkal üdítővé varázsolva az adott
műsorszámokat.
A Bartók Rádió nagy szakértelemmel és igényességgel kezeli a külhoni kultúra
alapvető értékeit, külön figyelembe véve annak nemzetmegtartó, nemzetegyesítő
jelentőségét. E sajátos megközelítés eredményeképp a határon túli fiatalok
rendszeres szereplői a rádió ifjúsági koncertjeinek. Kitüntetett figyelem övezi a
határon túli, legendás magyar művészek bemutatkozási lehetőségét, akik
világszerte erősítették és napjainkban is erősítik a magyar zene és kultúra
jelentőségét. Egyes műsorokban tudatosan kiemelt műsoridőt kap a magyar
népzene, ugyanakkor a világzene és más népek autentikus zenéje rendszeresen és
visszatérően szintén bemutatkozási lehetőséghez jut.
A rádió szerkesztői számára gyakori témát szolgáltatnak a Magyar Rádió
nagymúltú kórusai, de minden más vidéki vagy fővárosi hivatásos vagy műkedvelő
kórus rendszeres megszólalási lehetőséghez jut. A rádió kulturális küldetése
súlyának megfelelően a kórusok szakmai életével, fellépéseivel, sikereivel interjúk
és kóruszenei művek megszólaltatásával egy teljes műsorsorozat foglalkozik.
Nagy kihívás a járvány tapasztalatainak kulturális szempontból történő
kiértékelése, a következő esztendők technológiai vívmányainak mielőbbi
alkalmazása és a kínálkozó új kommunikációs formák, médiumok mielőbbi
rendszerbe állítása a Bartók Rádióban, annak érdekében, hogy minden
korcsoporthoz eljuthasson a minőségi magyar kulturális, ismeretterjesztő, dzsessz
és klasszikuszenei tartalom.
2. 3. 2. A közszolgálati érték-vizsgálat szempontjainak való megfelelés
A Bartók Rádió országos vételkörzetű lineáris rádiós médiaszolgáltatás, amely az
Mttv.-ben biztosított előírásoknak köszönhetően (must carry-szabályok; 74. § (1)
bekezdés) a meglévő technikai feltételek mellett a lakosság legszélesebb körében
ingyenesen hozzáférhető. Műsorkínálata a klasszikus és komolyzenétől, a
dzsesszen át, az irodalmi művek bemutatásáig szinte mindent területét lefedi a
magaskultúrának. A csatorna hiánypótló műsorai megfelelnek a kor által elvárt
minőségi követelményeknek, és a digitális felületek kihasználásával a lehető
legszélesebb körben kívánja bemutatni és megmutatni a magyar és nemzetközi
zenei kulturális életet, ezzel magas szintű szórakozási lehetőséget nyújtva
közönségének.
A Bartók Rádió egyik legfontosabb feladata az értékek közvetítése és a kulturális
sokszínűség megerősítése mellett a magyar kortárs zene támogatása.
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Célközönsége viszonylag szűk, de az utóbbi években folyamatosan gyarapodott,
mely nagyszerű megerősítése annak, hogy változatos, minőségi kulturális
tartalmakra óriási szükség van. A médiaszolgáltatás tematikája, tartalma és
hallgatóbázisa alapján megállapítható, hogy a csatorna maximálisan megfelel a
törvényben meghatározott közszolgálati céloknak és alapelveknek, sokszínűen
gazdagítva a magyar médiapiacot. Figyelemmel a rádió kulturális örökség
megőrzéséhez való kimagasló hozzájárulására, illetve a hazai kortárs- és
komolyzene népszerűsítésében vállalt elvitathatatlan szerepére, a tartalomkínálat
értékessége nem lehet kérdés.
2. 3. 3. Összegzés
A rendszerváltozást követően a klasszikus zenei rádiók váltak a robbanásszerűen
kialakuló médiapiac legbizonytalanabb helyzetű szereplőivé, hiszen a társadalmi,
politikai, ideológiai és gazdasági átalakulással, a médiafogyasztási szokások
alapvető megváltozásával létük megkérdőjeleződött, a klasszikus zene
intézményrendszerének és a közszolgálatiság eszméjének válsága következtében.
A kereskedelmi rádiózás elterjedésével elkerülhetetlenné vált a közszolgálati, és
benne a magas kultúrát hirdető, minőségi műsorokat előállító zenei rádiózás
koncepciójának, szerepének újragondolása társadalmi és sajtószakmai
szempontból egyaránt. Megfogalmazódott, hogy a közszolgálat is lehet érdekes,
vonzó, sikeres és magas hallgatottságú, ám ehhez újra kell gondolni a közszolgálati
média integráló, normaképző, közvetítő, nevelő, hagyomány- és kultúra megőrző
szerepét.
A fenti koncepció mentén újrafogalmazott Bartók Rádió a klasszikus komolyzene
mellett filmzenék, operák, magyar népzenék és világzenék, valamint tudományos
sikerek közvetítésére, népszerűsítésére vállalkozik, amellett, hogy a magyar és a
világirodalom klasszikusainak és kortárs művelőinek legbiztosabb közvetítő,
megjelenítő terepévé vált. Bár a csatorna továbbra is viszonylag szűk rétegigényt
elégít ki a kifejezetten magaskultúrát képviselő profilja miatt, nagyon lényeges
szempont, hogy a 3 százalék alatti hallgatottságú rádió hallgatóinak nagy része
igényes, nyitott gondolkodású diplomás, középkorú vagy annál idősebb.
A Bartók Rádió léte a Kárpát-medence magyarságának is üzenet: távolról sincs
egyetlen központja a magyar kultúrának, nincs első és másodrangú, városi, vidéki,
külhoni és itthoni magyar kultúra. Mindenütt lehet tartalmas, minőségi életet
élni, maradandót, nemzetet gyarapítót alkotni. Szellemi és kulturális értelemben
a magyar kultúra egységes és oszthatatlan. Kárpát-medencei széttagoltságunk,
elszakítottságunk és egyedi nyelvünk közvetítő erejénél fogva a kultúra
sziklaszilárd nemzetmegtartó erő, amely széttéphetetlenül összeköt bennünket. A
kultúra nem csak képzőművészet és költészet, komolyzene és népzene, és nem is
csak tudomány: beletartozik minden, ami szellemi értelemben összeköt.
Meghatározza identitásunkat és világról alkotott képünket.
A fizikai távolságok áthidalására napjainkban nem létezik használhatóbb
kulturális köldökzsinór a közszolgálati médiánál, benne kitüntetett helyen a
magaskultúra kiszolgálója, a Bartók Rádió. A csatorna egyik alapfeladata a

36
magyar közszolgálatiság szempontjai alapján az identitás fenntartása és a magyar
kultúra terjesztése. A mostani kárpátaljai bonyolult helyzet is jelzi, amikor valahol
komolyan veszélybe kerül a nyelvhasználat és a nemzeti kultúra megélése,
felértékelődik a magyar közszolgálati sajtó nemzetegyesítő, a nemzetpolitikai
célkitűzéseket is érvényre juttató szerepe.
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3. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRTÉK-VIZSGÁLAT FŐBB
ELEMEINEK BEMUTATÁSA
3. 1. A közmédia hazai szabályozása
Magyarországon a közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására,
függetlenségének védelmére az Országgyűlés létrehozta a Közszolgálati
Közalapítványt, ami a közszolgálati médiával szemben támasztott célok és
alapelvek érvényesüléséért felelős Közszolgálati Médiaszolgáltató (azaz a Duna
Médiaszolgáltató nZrt.) tulajdonosa.
A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényben rögzített alapelvei (Mttv. 82. §):
a) az államtól és a gazdasági szereplőktől függetlenül működik, a
közszolgálati médiaszolgáltató vezetői és a tevékenységében részt vevők – a
jogszabályok nyújtotta keretek között – szakmai autonómiát élveznek,
b) rendszere biztosítja az elszámoltathatóságot és a társadalmi felügyelet
megvalósulását,
c) működésének biztosítása elsősorban a Magyarországon élők közös
áldozatvállalásával, állami finanszírozás mellett történik,
d) tevékenysége nem irányulhat elsősorban nyereségszerzésre.
A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai (Mttv. 83. § (1) bekezdés):
a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása,
amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő
csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni,
b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv
ápolása, gazdagítása,
c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve
megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének
tiszteletben tartása,
d) az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a
demokratikus társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása,
e) nemzetiségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával
szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a
nemzetiségek anyanyelvének ápolása,
f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint
a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos
igényeinek kielégítése,
g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti
önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal
való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele,
h) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló,
ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait
szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzététele,
i) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos
eredmények bemutatása,
j) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és

38
tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek
terjesztése,
k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek
társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok
bemutatása,
l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő
nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára,
m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás,
valamint tájékoztatás,
n) az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos
viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad
véleményalkotáshoz való hozzájárulás,
o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok
közzététele, színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó
műsorszámok bemutatása,
p) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása,
a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel.
A Közszolgálati Médiaszolgáltató feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás
törvényben meghatározott céljainak megvalósítása; e feladatának a közszolgálati
médiaszolgáltatások tevékenységeinek összehangolásával tesz eleget (Mttv. 98. §
(1) bekezdés).
A Közszolgálati Médiaszolgáltató feladatainak ellátását az MTVA törvényben
meghatározott forrásaiból támogatja, erre irányuló megrendelésre elvégzi
médiatartalmainak készítését, beszerzését, megvásárlását, valamint a
közszolgálati médiaszolgáltatáshoz szükséges egyéb tevékenységét. A
Közszolgálati Médiaszolgáltató – közszolgálati céljainak elősegítése érdekében –
vállalkozási tevékenységet végezhet. Nyereségét kizárólag a közszolgálati
médiaszolgáltatás végzésére vagy fejlesztésére használhatja fel (Mttv. 108. § (1) és
(9) bekezdések).
A Közszolgálati Médiaszolgáltató költségvetése az MTVA költségvetésében
szerepel, amelyet az Országgyűlés a központi költségvetéstől elkülönült, önálló
törvénnyel hagy jóvá, minden tárgyévet megelőzően.
3. 2. A közszolgálati érték-vizsgálat hazai szabályozása
A Közszolgálati Médiaszolgáltató szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és
értékét, valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását köteles
megvizsgálni és ellenőrizni (Mttv. 100/B. §):
„(1) A közszolgálati médiaszolgáltató szolgáltatásainak közszolgálati
jellegét és értékét, valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását
köteles megvizsgálni és ellenőrizni.
(2) A közszolgálati érték vizsgálatának részletszabályait szabályzatban kell
rendezni, amelyet valamennyi, az eljárásban érintett szervezet vagy testület

39
közösen fogad el, a közszolgálati médiaszolgáltató kezdeményezésére és
koordinációja mellett.
(3) A (2) bekezdés szerinti szabályzat megalkotása és valamennyi
módosítása során figyelemmel kell lenni e törvény rendelkezéseire, a Kódex
előírásaira, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács vonatkozó
ajánlásaira, előírásaira.”
A közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatására irányuló Eljárás részletszabályait a
Szabályzat tartalmazza.
Az Eljárást az újonnan indítani kívánt szolgáltatások és a jelentős mértékben
módosított, már meglévő szolgáltatások esetében minden esetben, a meglévő
szolgáltatások tekintetében pedig meghatározott időközönként le kell folytatni.
3. 3. A közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatásáért felelős testület
Az Eljárás lefolytatása a Testület feladata.
A Testület háromtagú, egy-egy tagját a Közszolgálati Testület, a Közszolgálati
Közalapítvány kuratóriuma, valamint a Médiatanács saját tagjai közül – ide nem
értve e testületek elnökeit – delegálja. A Testület elnöki tisztségét a Médiatanács
által delegált tag tölti be.
A Testület döntésével szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmet a Másodfokú
Testület bírálja el, amelynek tagjai az előző pontban említett három szerv elnöke.
Az Eljárás lefolytatásában – a Testület mellett – az alábbi szervek érintettek:
a) a Közszolgálati Médiaszolgáltató,
b) az MTVA,
c) a Közszolgálati Testület,
d) a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma,
e) a Médiatanács,
f) a Gazdasági Versenyhivatal.
3. 4. A közszolgálati érték-vizsgálat tárgyi hatálya
Az Eljárás lefolytatása a Közszolgálati Médiaszolgáltató, illetve a Közszolgálati
Médiaszolgáltató vagy jogelődjei megbízásából más által nyújtott vagy jövőben
nyújtani kívánt alábbi szolgáltatás-típusokat érinti:
a) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások,
b) lineáris rádiós médiaszolgáltatások,
c) lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások
d) lekérhető rádiós médiaszolgáltatások
e) internetes sajtótermékek,
f) nyomtatott sajtótermékek,
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g) az a)–f) pontok alá nem sorolható, önálló szolgáltatásnak minősülő
internetes tartalomszolgáltatások.
Az Eljárást az előző pontban felsorolt szolgáltatások tekintetében az alábbi
esetekben nem szükséges lefolytatni:
a) a három hónapnál rövidebb ideig nyújtott szolgáltatások esetében,
b) amelyek esetében az eljárás költsége aránytalan mértékben meghaladja
a szolgáltatás várható költségeit,
c) új szolgáltatás esetében, amely egy évre eső költsége nem éri el az MTVA
törvényben elfogadott, a szolgáltatásindítás tervezett dátumát megelőző
évre vonatkozó éves költségvetésének legalább 3%-át,
d) meglévő szolgáltatások olyan módosítása, amelynek végrehajtása
jogszabályváltozás miatt kötelező,
e) meglévő szolgáltatások új terjesztési platformokon történő megjelenése
esetén,
f) meglévő szolgáltatások arculatának módosítása esetén, ha a módosítás
nem érinti jelentős mértékben a szolgáltatás révén a közönséghez
közvetített tartalmat.
Az Eljárás lefolytatásához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása, illetve
az ahhoz szükséges egyéb költségek az MTVA-t terhelik.
3. 5. Az Eljárás megindítása és menete már működő szolgáltatás esetén
A Testület minden év február 15-ig, a Szabályzat hatályba lépésének évében május
31-ig kijelöli az adott évben vizsgálandó, már meglévő – jelentősen módosítani nem
kívánt – szolgáltatások körét. Az adott évben vizsgálandó szolgáltatásokra a
Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatója minden év január 31ig – a Szabályzat hatályba lépésének évében május 15-ig – közösen javaslatot
tehet, amelytől a Testület indokolási kötelezettség nélkül eltérhet. A Testület az
adott évben vizsgálandó szolgáltatások körét megállapító döntéséről 8 napon belül
tájékoztatja a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját.
A meglévő szolgáltatás vizsgálatát a Testület rendeli el, és döntéséről 8 napon
belül értesíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatóját, egyúttal felkéri,
hogy a szolgáltatás-leírást az értesítést követő 30 napon belül nyújtsa be a Testület
elnöke számára.
Amennyiben a Testület úgy találja, hogy a szolgáltatás-leírás nem tartalmazza
hiánytalanul a Szabályzatban felsorolt kötelező tartalmi elemeket, vagy a
szolgáltatás-leírás kapcsán egyéb kérdés, észrevétel merül fel, úgy kiegészítést
kérhet írásban a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójától.
Az Eljárást 80 napon belül le kell folytatni. A határidő az Eljárás megindításról
szóló döntés meghozatalát követő napon kezdődik, és egy alkalommal, indokolt
esetben, a határidő lejártát megelőzően a Testület döntése alapján legfeljebb 20
nappal meghosszabbítható.
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3. 6. A vizsgálat tárgya és döntés már működő szolgáltatás esetén
Az Eljárás meglévő szolgáltatások vizsgálata esetében egyetlen részből áll, ennek
során a Testület értékeli a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket. Az
eljárás során értékelendő szempontok részletes leírását a Szabályzat tartalmazza.
Az Eljárás befejeztével a Testület kétféle döntést hozhat:
a) jóváhagyja a szolgáltatás eredeti feltételekkel történő további folytatását;
b) módosításokat javasol a szolgáltatás tartalmában.
A döntés megszületését követően az abban foglaltakról a Testület haladéktalanul
tájékoztatja a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját.
Amennyiben a Testület módosításokat javasol a szolgáltatás tartalmában, a
Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója a döntést követő egy év letelte
után, 30 napon belül köteles tájékoztatót benyújtani a Testületnek, amelyben
ismerteti a javasolt módosítások végrehajtását, vagy a javaslatok figyelmen kívül
hagyásának részletes indokait, okait.
A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója az Mttv. 97. § (8) bekezdése
alapján a Közszolgálati Testület számára benyújtandó beszámolóban, jól
elkülönülten, önálló fejezetben köteles kitérni a Testület döntéseiben foglalt
megállapításokra, illetve az azokkal kapcsolatos saját álláspontjára.
3. 7. Konzultáció és médiakutatás
A Testület az Eljárás lefolytatása során a Közszolgálati Testülettel konzultációt
folytat, továbbá a Gazdasági Versenyhivataltól, a médiaszolgáltatók,
sajtótermékek kiadói és közvetítő szolgáltatók érdekképviseleti-szakmai
szervezeteitől szükséges esetben véleményt, állásfoglalást kérhet.
A konzultációt a Testület kezdeményezi; az ennek során beérkezett információkat
az állásfoglalása meghozatala során figyelembe veszi.
Az Eljárás lefolytatása során a Testület médiakutatási adatokat is vizsgál.
A felhasznált médiakutatási adatoknak reprezentatív kutatásból kell származnia,
amely nem csak a közszolgálati média meglévő közönségét célozza, hanem a
társadalom egésze véleményének összegyűjtésére kell törekednie.
A konzultációk és a médiakutatás eredményeit a Testület gyűjti össze és elemzi,
az eredményeket beépíti az állásfoglalásába.
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3. 8. A javaslatban foglaltak közszolgálati értékének vizsgálata
Az Eljárás a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket hivatott mérni.
A közszolgálati érték meghatározásakor a következő szempontokra tekintettel kell
a vizsgálatot elvégezni:
 a közönség elérése,
 a tartalom univerzális (széles körnek szóló) jellege,
 a tartalom hatása, az általa elérhető eredmény,
 a tartalom minősége,
 a tartalom értékessége,
 a tartalom innovatív jellege,
 a tartalom megfelelő ár-érték aránya (költséghatékonyság),
 a közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljaival való összhang.
A) A közönség elérése
Az adott szolgáltatás által elért közönségarány (share) vagy közönség általi elérése
(reach) minden esetben vizsgálandó. Ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy
a közszolgálati média olyan műsorainak, amelyek kifejezetten egy társadalmi
kisebbség számára készülnek (vallási, nemzetiségi műsorok), a célzott közönséget
kell elérniük, és nem feltétlenül törekednek jelentős nézőszámra. Ennek a
szempontnak a keretein belül azt is szükséges mérni, hogy egy műsor mennyire
éri el a célzott közönségét.
B) A társadalom azon tagjainak aránya, akiket a közmédia megfelelően kiszolgál
(univerzális jelleg)
Ennek felmérése során fontos, hogy a „társadalom tagjai” közül azonosításra
kerüljön az a kör, amelyet egy adott szolgáltatás meg tud szólítani (pl. életkori
csoport, származás vagy hitbeli meggyőződés alapján szerveződő csoport). A
közszolgálati médiaszolgáltatás célja, hogy szolgáltatásainak összessége olyan
legyen, amely a társadalom valamennyi csoportja számára kínál vonzó tartalmat.
A vizsgált szolgáltatást abból a szempontból kell felmérni, hogy mennyire szolgálja
ezt a célt, olyan közönség számára szól-e, amelynek igényei korábban háttérbe
szorultak, bővíti-e azt a kört, amelyet a közszolgálati média korábban meg tudott
szólítani stb.
C) A tartalom hatása, a szolgáltatás által elért eredmény
A tartalom hatása például az alábbi szempontok szerint mérhető:
− mennyire emlékeznek egy-egy műsorra,
− mennyiben befolyásolta egy-egy műsor a társadalmi életet, lehet-e okokozati összefüggést felállítani a műsor közzététele és annak változása
között,
− egy adott műsor által elnyert díjak,
− a szolgáltatással kapcsolatban közzétett kritikák tartalma.
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E szempont kizárólag a meglévő, jelentősen módosított szolgáltatás vizsgálatakor
értékelendő.
D) A tartalom minősége
Az eljárásnak biztosítania kell a szubjektív egyéni nézőpontok kiegyenlítését, és a
lehető legnagyobb mértékben objektivizálnia a minőségi, értékességi szempontú
felmérést. A minőségbeli döntések maguk is sokfélék lehetnek, és az alábbi
szempontok figyelembe vételét követelik meg:
− a gyártási folyamat minősége és professzionalizmusa – a megalapozott
szakemberi döntések és a mérhető magas szakmai színvonal hozzájárul
a tartalom minőségéhez,
− a tartalom technikai jellemzői,
− a közönség felfogása a minőségről – a közönség által minőséginek
tekintett tartalmak figyelembe vétele fontos szempont lehet, de ügyelni
kell rá, hogy a közönség nem minden tagja, és nem minden esetben hoz
megalapozott döntéseket e kérdésben,
− a tartalom és az individuum – a minőség meglétére utalhat, ha a
tartalom hozzájárul
az egyén képességeinek fejlesztéséhez,
nézőpontjának tágításához, személyiségének kiterjesztéséhez.
E) A tartalom értékessége
A közszolgálati média egyik feladata, hogy hosszú távon is érvényes értékeket
mutasson fel, értékes műsorokat tegyen közzé. A közszolgálati média háromféle
értéket hordozhat a társadalom tagjai számára. Ezek: egyéni (individuális) érték,
állampolgári (közösségi) érték, gazdasági érték. Ezek közül – a vizsgált
szolgáltatás szempontjából – az első kettőt a közszolgálati érték-vizsgálat során
kell felmérni, a harmadikat pedig a médiapluralizmus-vizsgálatban.
a) Egyéni (individuális) érték
Vizsgálati szempontok: milyen előnye származik az egyéneknek
abból, ha követik a közmédia tartalmait? Milyen módon és mértékben
ismerik fel ők ezen előnyöket, ha egyáltalán felismerik? Hajlandóak
lennének-e fizetni egy-egy szolgáltatásért? Ha igen, mennyit?
b) Állampolgári (közösségi) érték
Ennek során azt kell vizsgálni és értékelni, hogy az érintett
szolgáltatás
vonatkozásában
megvalósulnak-e
az
alábbi
követelmények:
− hozzájárulás az állampolgárok tájékozottságához, pontos, időszerű
és kiegyensúlyozott hírszolgáltatás révén,
− a közéleti vita kiszélesítése egy-egy társadalmi, politikai vagy más
közéleti kérdésben,
− kulturális tartalmak közvetítése, a kulturális örökség megőrzése és
gazdagítása.
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F) A tartalom innovatív jellege
A közmédiának – az Mttv. által is előírt módon – kiemelt szerepe van az új
technikák innovatív alkalmazásában, az új típusú szolgáltatások indításában, ez
is vizsgálandó a szolgáltatás közszolgálati értéke kapcsán.
G) A tartalom megfelelő ár-érték aránya
A köz általi finanszírozásból, az ebből eredő elszámoltathatósági elvárásból, illetve
az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaiból is egyértelműen
következik, hogy a közmédia finanszírozása nem lépheti túl azt a mértéket, amely
a számára kijelölt célok eléréséhez szükséges. Az ár-érték arány természetesen
nem a közmédia támogatásának teljes összegére és a teljes tartalom (műsorfolyam)
egybevetésére vonatkozik, hanem az egyes szolgáltatások költségeire és azok
megfelelő értékére.
H) A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljaival való összhang
A vizsgálat során értékelni kell, hogy a szolgáltatás hogyan járul hozzá a
törvényben, és az Mttv. 82−83. §-ában, valamint a Közszolgálati Kódexben
felsorolt közszolgálati célokhoz, és ezáltal milyen közszolgálati értéket képvisel.
3. 9. A vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok
A vizsgálat során a Testület a következő információkra támaszkodhat:
− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója által benyújtott
szolgáltatás-leírásra,
− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának címzett kérdésekre
adott írásbeli válaszokra,
− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának személyes
meghallgatására,
− korábban elvégzett médiakutatások eredményeire,
− közvélemény-kutatásokra,
− a konzultációk eredményeire,
− a Közszolgálati Testülettel, valamint a médiapiac érdekképviseletiszakmai szervezeteivel folytatott konzultáció eredményére,
− magyar és külföldi (pl. az EBU felől érkező), független szakértői
véleményekre.
A szolgáltatás-leírásnak az alábbi kérdések bemutatására kell kiterjednie:
a) a szolgáltatás hogyan, milyen módon felel meg a közszolgálati céloknak,
figyelembe
véve
a
Közszolgálati
Médiaszolgáltatóval
szemben
megfogalmazott törvényi követelményeket,
b) a szolgáltatás által elérni kívánt célok világos megfogalmazása,
c) a szolgáltatás arculata, célja, célközönsége,
d) a szolgáltatás hogyan járul hozzá a szerkesztői versenyhez,
pluralizmushoz,
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e) a szolgáltatás összefoglalója, koncepciója (tartalom, cél, közönség általi
elérhetőség, törvényi követelményekkel való összhang, költségek),
f) annak rögzítése, hogy a szolgáltatás közszolgálati értékének és a
médiapluralizmusra gyakorolt hatásának az elemzéséhez a benyújtó
megítélése szerint milyen kutatások lefolytatása, elemzések elvégzése
szükséges,
g) a szolgáltatás teljes bekerülési költsége,
h) új szolgáltatás esetén az indítás tervezett időbeli ütemezése,
i) a szolgáltatás tartalmának meghatározott jellemzők (pl. műfajok,
műsortípusok, célközönség) szerinti bontásban történő bemutatása,
jellemzőinek ismertetése,
j) jelentősen módosítani tervezett szolgáltatás esetén minden olyan
módosulás leírása, amely érinti a közzétett tartalmak jellegét, a szolgáltatás
profilját.
A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának címzett kérdésekre adott
írásbeli válaszai, illetve személyes meghallgatása során tett nyilatkozatai,
észrevételeinek elsődlegesen a szolgáltatás-leírás alapján nem világos vagy
egyértelmű kérdések tisztázására, kiegészítésére kell szorítkoznia.
A Bartók Rádió rádiós médiaszolgáltatás közszolgálati érték-vizsgálatára irányuló
Eljárásban a Testület a következő kutatásokra, információkra támaszkodott:
− a Közszolgálati Médiaszolgáltató által a Testületnek benyújtott
szolgáltatás-leírás.
3. 10. Az információk bizalmas kezelése
Az Eljárás során a Testület tagjai a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően
bizalmasan kezelik a tudomásukra jutott információkat, a Közszolgálati
Médiaszolgáltató
vezérigazgatóján
keresztül
elősegítik
a
szükséges
dokumentumok nyilvánosságra kerülését, biztosítják az üzleti és egyéb védett
titkok megőrzését.
A Testület eljárása során függetlenül, a vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok
és információk felhasználása révén, a Szabályzatban foglalt alapelveknek
megfelelően jár el.
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4. A BARTÓK RÁDIÓ CSATORNÁRA VONATKOZÓ
SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÁS VIZSGÁLATA
Jelen pont a Testület által elvégzett közszolgálati érték-vizsgálat eredményét
foglalja össze.
4. 1. Médiapiaci áttekintés
A Bartók Rádió piaci környezetét illetően elmondható, hogy országos vételkörzetű,
lineáris rádiós médiaszolgáltatás. Jelenleg hazánkban a közmédia mellett
országos vételkörzetű médiaszolgáltatásként a Hold Rádiós és Televíziós Reklám
Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Retro Rádió kereskedelmi
médiaszolgáltatás működik. A közmédia rádiós portfóliója jelenleg hét rádióból áll
és kínálata igen színes, azok között minden hallgató megtalálhatja a számára
érdekes és értékes műfajokat, nevezetesen:
- Kossuth Rádió, amely híreket, kulturális, tudományos és közéleti
műsorokat közvetít;
- Petőfi Rádió a fiatalok zenei rádiója;
- Dankó Rádió, mely magyar nótákat, népzenét és operett slágereket sugároz;
- Nemzetiségi Rádió Európában szinte egyedülálló módon minden
államalkotó kisebbséget saját anyanyelvén (13 nyelven) szólít meg és az
országos lefedettségnek köszönhetően minden nemzeti és etnikai kisebbség
szerte az országban bárhol meghallgathatja a számára készített műsort;
- Parlamenti Rádió kizárólag a parlamenti közvetítéseket sugározza, ezen
kívül online streamjén a Kossuth Rádió műsora hallgatható;
- Duna World Rádió mint a közmédia műholdas rádiója, műsora szinte a világ
minden táján kizárólag műholdakról, illetve internetről érhető el;
- végül, de nem utolsó sorban a jelen eljárásban is vizsgált Bartók Rádió
elsősorban a komolyzenét és a jazzt kedvelőket szólítja meg.
A csatorna műfaji sajátosságit szem előtt tartva kijelenthető, hogy a a Bartók
Rádió mellett klasszikus zenei tematikájú tartalmakat műsorára tűző rádióadó
egyedüliként a Klasszik Rádió nevesíthető. E csatorna a kereskedelmi jellege
mellett azonban több stílusjegyét illetően is érzékelhető eltérést mutat a Bartók
Rádiótól, úgy mint:
- a Bartók Rádió országos lefedettségű, a Klasszik Rádió adása viszont csak
Budapesten fogható;
- a Bartók Rádió zenei kínálatában megtalálható a népzene mellett dzsessz
és klasszikus zene, a csatorna minden korból mutat be zeneműveket, a
Klasszik Rádió ezzel szemben szinte kizárólag népszerű komolyzenei
„slágereket” és filmzenéket sugároz;
- a Bartók Rádió kiemelten támogatja a magyar zenei előadóművészetet,
magyar muzsikusok és együttesek (zenekarok, énekkarok) felvételeinek
bemutatásával, míg a Klasszik Rádióban zömmel külföldi felvételek
kerülnek lejátszásra;
- a Bartók Rádió kultúrmisszióként tekint a magyar kortárs zene műsorra
tűzésére; a Klasszik Rádió műsoraiban nem jelenik meg a kortárs zene;
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a Bartók Rádióban számos operafelvétel, operaközvetítés és hangversenyközvetítés hallható, ami viszont a Klasszik Rádió kínálatában nem található
meg;
a Bartók Rádió kínálatában számos, kifejezetten zenei ismeretterjesztő és
ifjúsági műsor is helyet kapott, valamint a műsorok között szerepel
kóruszenei vagy egyházzenei magazin is, ilyen jellegű műsorok a Klasszik
Rádió kínálatában egyáltalán nem találhatóak meg.

A fenti információk ugyanakkor nem jelentik azt, hogy a rádiós piacon ne
működnének más, elsődlegesen kulturális célokat szolgáló zenei struktúrára –
vagy legalább zenei műsoregységekre is – építő médiaszolgáltatások, azonban a
Bartók Rádió által jellemzően közvetített műfajok jelenléte – az említett
kereskedelmi csatornán kívül – a rádiós piacon elhanyagolhatónak tekinthető.
Figyelembe véve, hogy a helyi közösségek közszolgálati tartalmak iránti
igényeinek szolgálatában álló közösségi rádiók kínálata túlnyomórészt adós marad
a Bartók Rádión fellelhető értékek közvetítésével, annak országos vételkörzetű
jellege is nagymértékben indokolást nyer. Ez utóbbi megállapítást egyébként a
rendelkezésre álló adatok is alátámasztják, hiszen a csatorna hallgatóinak több
mint háromnegyede a fővároson kívül élők közül kerül ki, azaz egy kizárólag akár
budapesti frekvencia keretében a csatorna jelenlegi hallgatói bázisának túlnyomó
többsége számára az adó analóg módon nem lenne elérhető.
4. 2. A közszolgálati érték vizsgálata
4. 2. 1. A közszolgálati célokhoz való hozzájárulás
A Bartók Rádió a médiapiacon szinte egyedülálló műsor- és azon belül is
elsődlegesen zenei struktúrával működő közszolgálati médiaszolgáltatás. A
Közszolgálati Médiaszolgáltató által benyújtott szolgáltatás-leírás alapján
megállapítható, hogy a csatorna több, a közszolgálati médiaszolgáltatással
szemben az Mttv.-ben megfogalmazott célok szolgálatában szólítja meg nap mint
nap a hallgatókat. Figyelemmel arra, hogy a rádió a piaci alapon kevésbé népszerű,
ugyanakkor magas kulturális értékkel bíró és a társadalom egyes szegmensei által
kifejezetten preferált zenei műfajok, illetve a hozzájuk kapcsolódó információs
műsorok közönséghez való eljuttatására törekszik, a közszolgálati célokat szolgáló
jellege megkérdőjelezhetetlen.
Az előzőekben megfogalmazottak fényében elmondható, hogy a Bartók Rádió
tematikája kétségtelenül megfelel az Mttv. 83. § (1) bekezdés a), b), c), e) és l)
pontjaiban megfogalmazott célkitűzéseknek. A csatorna a sajátos műfajú zenei
kultúra iránt érdeklődők igényeinek kielégítését, illetve általánosságban e
műfajok és stílusok elterjedését egyaránt nagymértékben elősegíti, támogatja.
A Testület határozott álláspontja szerint a Bartók Rádió hiányában ma a magyar
kultúra bemutatásában és ápolásában, végső soron pedig a nemzeti összetartozás
erősítésében betöltött szerepe okán a közszolgálati média kínálata egy igen
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jelentős társadalmi réteg szolgálatát mulasztaná el. E kulturális örökség magas
minőségi jellemzőkkel bíró szolgáltatás keretei között történő megjelenítése,
„láthatóvá” tétele mellett e kulturális értékek hosszú távú megóvásához, életben
tartásához is aktívan képes lehet hozzájárulni. Ezen sajátosságokra, jellemzőkre
is figyelemmel a Testület megítélése szerint a Bartók Rádió magas szinten képes
hozzájárulni a közmédiával szemben megfogalmazott célkitűzések szolgálatához.
A közmédiával szemben elvárt sokoldalú, sokszínű tartalomkínálat mint
közszolgálati célkitűzés megvalósítását egy, a Bartók Rádió tematikájához hasonló
rádiós csatorna léte vitathatatlanul támogatja. A hazai kulturális értékek
bemutatása, ismertségének növelése, köztudatba való beágyazottságának
elősegítése egyértelműen a közszolgálati célok teljesülését segíti elő, amihez a
közönség szórakoztatásán keresztül kíván felületet nyújtani a Bartók Rádió. A
Testület értékelése szerint ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a szórakoztató
szerepnek mindenképpen többnek, minőségibbnek, tartalmasabbnak kell lennie
ahhoz,
hogy
a
piacon
szereplő
kereskedelmi
szolgáltatóktól
jól
megkülönböztethető, és szembetűnő hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásként
jelenjen meg a hallgatók előtt. E téren mindenképpen értékelendő a különféle
eseményekről, hangversenyekről, kulturális fesztiválokról való élő közvetítések
műsorra tűzése, széles körű elérhetővé tétele.
A Testület helyesnek ítéli azt a szemléletet, hogy figyelemmel a média kulturális
szolgáltatás-jellegére, a közmédia elsődleges feladatai között kell szerepelnie az
értékmegőrzésnek és -gyarapításnak.
Az előzőekben említett – vélhetően messze nem kimerítő felsorolásként
minősíthető – sajátosságokra, jellemzőkre figyelemmel a Testület megállapítása
szerint a Bartók Rádió magas szinten képes hozzájárulni a közmédiával szemben
elsősorban az Mttv.-ben megfogalmazott, illetve a Közszolgálati Kódexben
részletezett célkitűzések szolgálatához.
4. 2. 2. A szolgáltatás univerzális jellege
Egy szolgáltatás univerzális jellegét két, eltérő szempontból lehet vizsgálni: az
adott szolgáltatás minden, rádióműsorok iránt érdeklődő által potenciálisan
elérhető-e?, illetve, a tartalmát tekintve minden hallgató megtalálja-e benne az őt
érdeklő, a neki szóló műsorszámokat?
A Bartók Rádió jellemzőit áttekintve a Testület arra jutott, hogy az első
szempontból a szolgáltatás univerzálisnak tekinthető. A csatorna ugyanis az Mttv.
előírásai szerinti must carry-terjesztésű, azaz a műsorterjesztők által valamennyi
előfizető felé kötelezően továbbítandó szolgáltatások körébe tartozik. A csatorna
országos lefedettsége mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy interneten,
illetve applikáció segítségével is elérhetők a rádió tartalmai – az internetes elérés
aránya a Közszolgálati Médiaszolgáltató tájékoztatása szerint az utóbbi évben
mindenképpen bíztató, 7%-os növekedést mutatott. Ez utóbbi tényező azért is
kiemelt jelentőséggel bír a Testület meglátása szerint, mivel a közmédia nem
titkolt céljai között szerepel a Bartók Rádió közönségeinek soraiba a fiatalabb
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korosztályt is bevonni, amelyhez – figyelemmel a médiafogyasztási szokásokra –
nagyban hozzájárulhat az internetes rádiózás megteremtésének lehetősége.
A célközönségen kívüli korosztályok, rétegek megszólítása tekintetében a Bartók
Rádió a Testület megítélése szerint helyesen ismerte fel, hogy nem kerülhető el a
jelentős léptékű innováció. A fiatalabbak a számukra szóló tartalmak révén
nehezen érhetők el, amennyiben a média nem a megfelelő csatornákon keresztül
kívánja megszólítani őket. A közszolgálati média sem képes univerzális
szolgáltatást nyújtani abban az esetben, ha tartalomkínálatában ugyan a
társadalom valamennyi rétege megtalálná a számára kedvelt tartalmakat,
azonban az eltérő médiafogyasztási szokások miatt az igények és a kínálat nem
találkozik egymással.
A másik tekintetben vett univerzalitás, szem előtt tartva a csatorna tematikus
jellegét és sajátos műsorstruktúráját, a Bartók Rádió eredeti rendeltetésénél fogva
sem lehet teljes. A tematikából adódóan világosan látszik, hogy a rádió műsorainak
követése elsősorban az idősebb korosztály kedvelt időtöltése, törzsközönsége az
idősebb, 50 éven felüli korosztályból kerül ki. Emellett azonban a közszolgálati
média vállaltan is igyekszik a fiatalabb korosztályok kulturális igényeinek
szolgálatába helyezni a csatornát. A Bartók Rádió profiljába tartozó kulturális
tartalmak iránt kisebb érdeklődést mutatók megszólítása révén a közmédia ez
irányú erőfeszítései a Testület megítélése szerint e körben mindenképpen
értékelendők – még, ha az elvégzett munka bizonyosan nem is tekinthető
befejezettnek.
A fentiekre figyelemmel a Testület úgy ítéli meg, hogy a Bartók Rádió e
szempontból is megfelel a közszolgálati média tematikus, egyedi zenei
karakterisztikával bíró szolgáltatásainak univerzális jellegével szemben elvárt
követelményeknek.
4. 2. 3. Minőség és megkülönböztethetőség
A Bartók Rádió tematikája nyilvánvalóan gazdagítja a közszolgálati média
portfóliójának kínálatát, mi több, szinte a teljes magyar médiapiac tekintetében is
egy kevéssé felkarolt kulturális érték megőrzésében vállalt szerepével
nélkülözhetetlen adóként tekinthetünk rá. Ez a tematika – amely elsősorban
komolyzenei előadásokra, népzenei, világzenei és filmzenei alkotásokra, illetve
zenei ismeretterjesztő műsorokra épül – egyfajta niche piacot szolgál ki, azaz
tudatosan nem a tömegeket kívánja megszólítani, hanem a piaci hiba-elmélet
nyomán a kielégítetlenül maradt kisebbségi igényekre fókuszál. A tematika
egyértelműen a magyar kulturális örökségbe tartozó művekre, a kulturális
sokszínűség biztosítására épül, amint azt a szolgáltatás-leírás számos alkalommal
is a Testület értésére adja. Ez a tematika olyan színekkel gazdagítja a közmédia
korábbi portfóliójának palettáját, amelyek elvitathatatlanul a törvény szabta
feladataival összhangban állónak tekinthető.
Ugyanakkor világos, hogy a közmédia nem korlátozhatja saját tevékenységét a
profitorientált média által szabadon hagyott területek ellátására, a társadalom
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széles rétegeihez is szólni kell tudnia. A Bartók Rádió önmagában nem visz közel
e célkitűzés megvalósításához. Ellenben a médiapiac és a közönség
médiafogyasztással összefüggő szokásai jelentősen változtak az elmúlt években,
így a nemzetközi példákkal egyezően hazánkban is tapasztalható, hogy egyre
nagyobb jelentőségre tesznek szert a tematikus, önmagában keveseket elérő
csatornák. Mindehhez azonban az is szükséges, hogy egy-egy szolgáltató kezében
több ilyen is összpontosuljon, ezek együttes ereje ugyanis már elégséges ahhoz,
hogy a társadalom jelentős részét megszólítsák. Ezért gyakori jelenség az egyes
szolgáltatók portfóliójának diverzifikálása, amely az európai közmédiumokra is
jellemző. A magyar közszolgálati médiarendszer is helyesen ismerte fel, hogy az
általános tematikájú szolgáltatások – bár egy-egy ún. „főcsatorna” fenntartása
továbbra is indokolt – kora lejárófélben van, és helyettük több, önálló arcélű
csatorna indítása a jövő útja a közönség elérése irányába.
Nem kétséges, hogy a közszolgálati média technikai értelemben képes magas
színvonalú műsorok előállítására, illetve megrendelésére, a külső partner által
gyártott műsorszámok megfelelően szigorú ellenőrzésére; ez a médiavilág
technológiai fejlettségét tekintve ma már magától értetődő, alapvető elvárás. A
csatorna műsorainak minőségi színvonalának egyik biztosítéka a csatorna
működését meghatározó szakértői, műsorvezetői, szerkesztői gárda felkészültsége,
szaktudása, illetve a magas szintű műsorgyártáshoz rendelkezésre álló technikai
feltételek. A Testület helyesnek véli azt a személetet is, amely szerint egyes
műsorok esetében ez a minőség – figyelemmel a hallgatói igények kielégítésére is
– háttérbe szorulhat az adott műsoregység archív jellegére tekintettel.
A minőség ugyanakkor a potenciális közönség szempontjából nem elsősorban
technikai értelemben vett magas színvonalat, hanem színvonalas, átélhető,
érdekfeszítő, gondolkodásra késztető, emlékeket felidéző, átélhető érzelmeket
közvetítő, a magyar kultúra vagy a világ valamely szegletét a hallgató számára
megnyitó műsorszámokat jelent. A Bartók Rádió esetében sem szerencsés, illetve
távlatosan nem szolgálja a közmédia érdekeit sem, ha egyfajta kulturális
karanténként funkcionál, ahol közvetített kulturális örökség egyfajta lezárt,
befejezett, enyhén dohszagú jelenségként tűnik fel, amely a mai kor által felvetett
kérdésekhez csak igen áttételesen kapcsolható.
A nemzetközi példák által mutatott bizonyítékok szerint is a minőségi
közszolgálati és szórakoztatás tematikájú tartalmak iránti töretlen, így a Bartók
Rádióban elérhető kínálat vitathatatlanul hozzájárul a közönség igényeinek
kiszolgálásához. A Bartók Rádióra nem csupán annak hosszú évtizedekre
visszanyúló múltja és hagyománya, de a tartalomkínálat által kölcsönzött egyedi
jelleg és minőségi időtöltés lehetővé tétele, illetve a piacon elérhető
szolgáltatásoktól való éles megkülönböztethetősége mind-mind erősíti a csatorna
fenntartására és fejlesztésére irányuló hangokat.
4. 2. 4. A tartalom értékessége
Nem állítható teljes magabiztossággal, hogy a közmédia törvényben, illetve egyéb
feladatmeghatározást deklaráló dokumentumokan foglaltakból (pl. Közszolgálati
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Kódex) egyenesen következik egy, a Bartók Rádióhoz hasonló tematika önálló,
országosan elérhető szolgáltatásban való megjelenítése, de az igen, hogy bármely,
a magyar kulturális örökség valamely elemének bemutatását zászlajára tűző
csatorna fogalmilag „értékes”. Azaz – felismerve a közszolgálati média létét
alátámasztó elvi alapvetések által e tekintetben diktált következtetéseket –
megdönthetetlen vélelem szól amellett, hogy efféle tartalmakat a közmédia
közzétehet, és ezzel nemcsak törvényi kötelezettségeivel, de a közszolgálati média
deklarált társadalmi feladataival összhangban cselekszik. Ugyanakkor, hogy ez az
elvi alapvetés a gyakorlatban hogyan „váltható aprópénzre”, az olyan kérdés,
amely valódi fokmérője lehet egy önálló rádiós csatornának.
Nem lehet vitás például, hogy napjainkban a jelentős, nemzetközi hátterű piaci
szereplők (értve köztük akár a jelentős méretű technológiai vállalatokat)
gazdasági erőfölényének ellensúlyozásában igen fontos szerepet tud és kell is
vállalnia a minőségi, nemzeti kultúrára és hazai tartalmakra építő, tartalmi
sokszínűséget felmutatni képes közszolgálati média. A Testület megítélése szerint
a tartalom értékessége kapcsán kiemelendő, hogy a kultúra, különösen a nemzeti
kultúra megőrzése terén a közszolgálati médiának elvitathatatlan szerepe és
felelőssége van, hiányában ugyanis a társadalom választási lehetőségei jelentősen
visszaszorulnának. Ha pedig tekintettel vagyunk arra a nemzetközi színtéren is
érzékelhető igényre, ami kisebb, tematikus csatornák iránt mutatkozik, akkor a
Bartók Rádió mint önálló, sajátos zenei arculattal bíró rádiós csatorna
létjogosultságához sem férhet kétség.
A közszolgálati érték-vizsgálat során a szolgáltatáshoz fűződő egyéni (individuális)
és közösségi (állampolgári) értéket is meg kell tudnia becsülnie a Testületnek. A
Bartók Rádió tematikáját tekintve egyértelmű, hogy mind az egyén, mind a
közösség (legyen az kisebb, nagyobb, vagy akár az egész társadalom szintjén
értelmezett) profitálhat a szolgáltatásra jellemző tematika közzétételéből. Ez még
azokra is igaz, akik maguk nem követik figyelemmel ezen tartalmakat, akik a
Bartók Rádió esetében a rádióhallgatók döntő többsége, hiszen a közjó
gyarapodása akkor is pozitív hatást gyakorol lényegében potenciálisan a
társadalom valamennyi tagjára, ha egy-egy individuum ahhoz személyes
erőfeszítésével nem járult hozzá, azaz, a rádió által képviselt kulturális érték
önmagában a közjó gyarapítását szolgálja. A kulturális tartalmak médiabeli
választékának bővülése, még ha sajátos, feltehetően eleve csak egy kisebbséget
megszólítani képes műfajok is érintettek, értékteremtésnek, de legalábbis megőrzésnek tekinthető.
A Testület véleménye szerint a nemzeti kultúrát és értéket teremtő és közvetítő,
ismereteket terjesztő rádióadó értékessége felől kevés kétely fogalmazható meg, a
médiafogyasztási igényekre figyelemmel pedig az önálló arcéllel rendelkező sajátos
rádió léte sem indokolhatatlan.
4. 2. 5. A tartalom innovatív jellege
Az innováció fogalma és a Bartók Rádió tematikája első pillantásra talán nem
kézenfekvően párosíthatóak össze, ugyanakkor a kérdést mélyebb kontextusba
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helyezve, nem ennyire egyértelmű a kérdés. A komolyzenei, klasszikus zenei
elemekre, operettfelvételekre és filmzenékre épülő tematika akkor tudja elérni a
közönségben a közmédiától joggal elvárt hatást (azaz, hogy nem csupán az idősebb
generációk kétségkívül meglévő, és korábban kiszolgálás nélkül maradt igényeire,
hanem az érintett műfajok mai kor követelményeihez való adaptálására is
ügyeljen), ha korszerű, a mai médiavilág színvonalához és hallgatói szokásaihoz,
igényekhez igazodik. Mindeközben nem csak felmutatni kell tudnia bizonyos
értékeket, hanem értéket teremteni is, és magas színvonalával hozzájárulni a
médiapiacon meglévő, már eleve hatalmas választék bővüléséhez oly módon, hogy
ezzel egyidejűleg jelentősen meg is haladja ezen választék általános színvonalát.
Az innováció azon terepe, ahol a leglátványosabban jelentkezhet és valóban
érdemben hozzájárulhat a tematikában szereplő tartalmi elemek és kulturális
értékek ismertté és átélhetővé tételéhez, az online tartalomszolgáltatás. Egyre
inkább úgy tűnik, hogy a változó médiafogyasztási szokások egyre erőteljesebben
arra a következtetésre vezetnek, hogy az újabb korosztályok számára egyre
kevésbé lesz meghatározó információforrás a hagyományos, rádiózás. A médiapiaci
változások a Testület véleménye szerint igen nagy lehetőségeket rejtenek a
közmédia számára: minőségi online szolgáltatásokkal a számukra értékes
tartalmak után vágyakozó rétegeket könnyen magához csábíthatja, amely a saját
hallgatói bázis növekedésén túlmenően a kulturális értékek további érdeklődő
rétegeit is képes lehet „megteremteni”.
A Testület rá kíván mutatni arra, hogy az online tér irányába történő „nyitás”
egyszerre két hozadékkal is jár: egyfelől megszólíthatók a Bartók Rádió táborába
jelenleg jelentős arányban nem sorolható fiatalabb korosztályok tagjai, másfelől
ugyanakkor a nyilvánosság számára hozzáférhető nagyobb tartalomkínálat
számára is lehetőségeket rejt magában. Megjegyzendő, az innováció és a minőség
kéz a kézben ját egymással: a közönség növelésére csak a magas szakmai
standardokat szem előtt tartó tartalmak lehetnek alkalmasak, ennek hiányában a
legjobb szándékú fejlesztések is könnyen felesleges erőfeszítésekké válhatnak (sőt,
a piaci szereplők által nyújtott magasabb színvonalú online szolgáltatás egyenesen
közönségvesztést is eredményezhet). Mindazonáltal hangsúlyozni kell azt is, hogy
a Bartók Rádió nem kizárólag őket tekinti célközönségnek, és az idősebb
korosztályok számára a hagyományos rádió még mindig sokkal népszerűbb, mint
az online elérhető különféle zeneszolgáltatások.
Kiemelendő, hogy a célcsoportnak számító 50 éven felüli korosztály egyrészről
maguk is egyre nagyobb arányban sajátítják el digitális eszközök használatának
sajátosságait, másfelől pedig a jövőben már egyre inkább a digitális eszközökön
szocializálódó rétegek soraiból fognak kikerülni. Az innováció körében éppen ezért
a közmédia nem elégedhet meg, ha az online szolgáltatása – még ha rádióról is
beszélünk – kimerül egyes műsorok későbbi időben történő visszahallgatás
lehetőségének biztosításában. A csatorna társadalmi beágyazottságának tartós
fenntartása érdekében a Testület szerint – egyetértve a szolgáltatás-leírásban
foglaltakkal – a közmédiának a technológiai fejlesztések terén nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az egyedi, kiegészítő információval bíró tartalmak előállítására,
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szolgáltatására, digitális technológia nyújtotta megoldások (például applikációk)
fejlesztésére és alkalmazására.
Ezzel együtt is, a jövő várható tendenciái a zenés tartalmak online elérésének
további növekedését is magukban foglalják, így a közmédia számára az
innovációra törekvés nem csupán törvényi kötelezettség (Mttv. 83. § (2) bekezdés
a) pont), hanem egyenesen létszükséglet, a jövővel szemben alkalmazható
„önvédelmi eszköz”. A szolgáltatás Testületnek benyújtott leírása e tekintetben
nem teljes mértékben részletezett, és azt is érdemes rögzíteni, hogy a közszolgálati
média vizsgálatkori online jelenléte hordoz magában további fejlesztési
lehetőségeket, így a teljes online portfolió egységében is áttekintésre,
felülvizsgálatra érdemes (bár értelemszerűen nem képezheti jelen eljárás tárgyát).
Rövid összegzésképpen pedig a Testület jelezni kívánja, hogy a digitális világ
térhódításának köszönhetően a közeljövőben egy általános szemléletmódosítás is
könnyen elképzelhető, ami könnyen a közszolgálati média missziójának
újrafogalmazását is eredményezheti.
4. 2. 6. A társadalomra és az állampolgárokra gyakorolt hatás
A Bartók Rádió igen sajátos, más csatornák által szinte alig műsorra tűzött zenei
tartalmak köztudatban tartásával jelentős hatást fejt ki e zenei értékeknek a
közmédia archívumán túli fennmaradása, azon túlmenően pedig további
elterjedése érdekében. A társadalom érdeklődő rétege számára egyértelműen
hiánypótló jellegű csatorna elsődlegesen az idősebb korosztály azon igényét
pótolta, hogy a számukra kedvelt nemzeti kultúrkincs kiszámítható módon, önálló
rádiós csatorna keretei között vált elérhetővé.
A kulturális tartalmaknak – értve ezalatt a zenei műsorok mellett az informálásra
és átélhető szórakoztatásra összpontosító műsorokat – a hazai rádiós piacon
hiánypótlónak nevezhető természete miatt a nevezett műfajok iránt kisebb vagy
jelentősnek nem nevezhető érdeklődést mutatók számára is képes hatást érezhető
gyakorolni. Az érdeklődő „laikusok” mellett pedig nyilvánvaló, hogy a rádió
indulásával a szakma is megtalálhatta a nekik, illetve róluk készült tartalmakat.
Megjegyzendő, a rádió profiljába tartozó kulturális tartalmak koncentrált
megjelenése a közvetlen hatásuk mellett elősegítheti az érdeklődés más formáinak
kialakulását, növekedését. Így például közvetett módon képes lehet elérni az
hangversenyek, zenei rendezvények, de akár általában véve a kulturális
események iránti nagyobb érdeklődés megteremtését. A Közszolgálati
Médiaszolgáltató által benyújtott információk szerint – elsősorban a csatorna
online elérhetőségének köszönhetően – a rádió az országhatárokon túl elérhető a
magyar közösségek számára, hozzájárulva ezzel a kulturális hagyomány és
nemzeti identitás megőrzéséhez, távlatosan pedig a nemzeti összetartozás
erősítéséhez.
A közszolgálati médiának lehetőségéhez mérten egyidejűleg mindenkihez, és
egyúttal a kisebb társadalmi csoportokhoz külön-külön is tudni kell szólnia. A
természeténél a közönség egyes szegmenseit célzó és megszólító vallási (zenei)
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műsorok a kulturális értékek, hagyományok továbbélését segítik elő, az élő
sportközvetítésekkel – még ha nem is nyújtanak akkora élményt, mint egy
televíziós csatorna – a közmédia a szórakoztatás területén is igyekszik helyt állni.
Megjegyzést érdemel, hogy a 2020-as esztendő a kialakult járványhelyzetre
tekintettel komoly kihívások elé állította a médiát is, különös tekintettel azokat a
csatornákat, amelyek jelentős felületet szánnak nyilvános eseményekről,
rendezvényekről történő beszámolóra, közvetítésre. A Testületnek e téren
nincsenek pontos adatai, de vélelmezhető, hogy az elmaradt rendezvények ugyan
új tartalmak előállítását sok esetben ellehetetlenítették, azonban köszönhetően a
közmédia gazdag és minőségi tartalomkínálatú archívumára, lehetővé tette a
korábbiakban megszokott igényes programkínálat fenntartását. Nyilván ez a
megoldás nem helyettesítheti a kulturális események élő közvetítéséhez szokott
közönség igényeit, azonban figyelemmel a kialakult járványhelyzetre, a Testület
megítélése szerint nagymértékben segíthette a csatornáról kialakult pozitív kép
fenntartását.
Kiemelendő, hogy a csatorna érzékelhető hatását nem kizárólag a megcélzott (és
elért) közönsége számára fejti ki. A műsorokban feltűnő fiatal hazai tehetségek
számára nyújtott támogatás hosszabb távon a magyar könnyűzenei kultúra
számára nem csupán fejlődési lehetőséget biztosít, de nagyban hozzájárul a
társadalom szélesebb körében való elterjedéséhez, rajongói bázisának
megerősödéséhez. E felület könnyen ösztönzőleg hathat a hazai kulturális élet
aktív szereplői számára, főként annak tudatában, hogy tehetségük a széles
nyilvánosság előtti megjelenésére a közszolgálati média számukra is könnyen
elérhető fórumot biztosít.
A Testület a csatorna társadalomra és állampolgárokra gyakorolt hatásának
körében tett megállapításai kapcsán is kénytelen hangot adni azon véleményének,
hogy a digitális technológia nyújtotta lehetőségek kihasználása elengedhetetlen az
érezhető eredmények elérése érdekében. Az e téren tapasztalható hiányok
nagymértékben képesek hátráltatni a más területeken (például a
tartalomkínálatban, műszaki színvonalban) elért eredményeket. Ezt alapul véve a
csatorna internetes felületének, online kínálatának és egyéb digitális
platformjainak mielőbbi fejlesztése, bővítése elengedhetetlen a hatás átfogó pozitív
értékeléséhez.
4. 2. 7. Elérés a célközönség körében
A Bartók Rádió hallgatói bázisa a rendelkezésre álló adatok szerint a 2020. évben
napi 90 ezer fő és heti 230 ezer fő, ami alapján az országosan mért 15 rádióadó
közül a hetedik helyet foglalja el. A Testület megítélése szerint ezek a számok
önmagában nehezen teszik lehetővé a csatorna elérésének objektív értékelését,
ahhoz ugyanis szükséges lenne a korábbi évek hallgatottsági adatainak ismerete,
illetve a hasonló, tematikus, nem elsősorban a szórakoztatást célul kitűző adók
által elért közönség méretének ismerete is.
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Az a Közszolgálati Médiaszolgáltató által benyújtott leírásból azonban
mindenképpen kitűnik, hogy az említett mértékű elérés is elsődlegesen az idősebb
korosztály – azon belül is legnagyobb arányban a 70 éven felüliek – tagjaiból kerül
ki. A hallgatói bázis szélesítésének egyik lehetséges módja – egyébiránt a
közszolgálati média által is elismerten – a fiatalabb korosztály megnyerése révén
valósulhat meg.
A Testület e körben éppen ezért visszautal a korábban kifejtettekre, amely szerint
az online jelenlét, illetve az online tartalomszolgáltatás fejlesztése elengedhetetlen
a közmédia számára, amennyiben valódi alternatívát kíván nyújtani
célközönségének. Nyilván önmagában nem elegendő a magas hallgatói arány
ahhoz, hogy a közmédia teljesítse a törvényben, illetve egyéb dokumentumokban
rögzített közszolgálati követelményeit; az értékelhető hatás kiváltásához
ugyanakkor nyilvánvalóan elengedhetetlen a célközönség jelentősnek mondható
méretben való megszólítása, elérése. A fiatalabbak médiafogyasztási szokásainak
megváltozására tekintettel a közmédiának létkérdés, hogy a digitális tér nyújtotta
lehetőségeket kihasználva e platformon is jelentős számú közönséget sikerüljön a
csatorna hallgatói – illetve egyéb szolgáltatásainak igénybevevői – között tudnia.
Miután a fiatalabb közönség egyre inkább csak az online téren keresztül szólítható
meg, e platformok adta lehetőségek kihasználása nélkül egy hagyományos,
tematikus tartalomkínálattal bíró rádióadó nem lesz képes érdemi elmozdulásra a
hallgatói bázis növekedése terén. Ez az észrevétel ugyanakkor a közmédia
számára sem számít új felismerésnek: a szolgáltatás-leírás szerint a Bartók Rádiót
interneten, illetve applikáción keresztül elérők aránya 7%-os növekedést mutatott
egyetlen év leforgása alatt, vagyis a hallgatói igényeket e számok is visszatükrözik.
A közszolgálati média számára tehát adott a feladat: azokat a szolgáltatástípusokat és az elérési platformokat kell fejleszteni, amire érezhető igény
mutatkozik.
4. 2. 8. Költséghatékonyság
Elöljáróban rögzíteni szükséges, hogy a Közszolgálati Médiaszolgáltató által
nyújtott információk alapján megállapítást nyert, hogy a rendelkezésre álló
legfrissebb adatok a 2020-as esztendőt meghatározó járványhelyzet miatt nem
nyújtanak teljesen objektív képet. Mindazonáltal, a tervezett költségek, valamint
a közmédia más csatornáira vonatkozó adatok összevetése alapján a Testületnek
lehetőségében áll állást foglalni a Bartók Rádió költséghatékonyságáról, ár/érték
arányáról.
A Testület megítélése szerint igazolható, hogy a három zenei csatorna közül – így
a Petőfi Rádió és Dankó Rádió mellett – a Bartók Rádió költségei a legmagasabbak,
amelynek oka a klasszikus zenei koncertek, operaközvetítések, illetve komolyzenei
koncert felvételek közvetítésének magasabb anyagi vonzata. A Testület
ugyanakkor örömmel veszi, hogy a Közszolgálati Médiaszolgáltató a szinergiák
hatékony kihasználása révén az egyes költségelemek csökkentésének lehetőségeit
is feltárta, az M5 csatornával való részben közös tematikai átfedésnek
köszönhetően.
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Összességében a csatorna bekerülési költségei – a sajátos zenei tartalomkínálat
figyelembe vétele mellett – nem tekinthetők túlzottan magasnak, még ha egyes
elemeit tekintve a közmédia egyéb rádiós szolgáltatásaihoz képest magasabbak is.
A Közszolgálati Médiaszolgáltató tájékoztatása szerint ezeket a költségeket a
közmédia költségvetési és kereskedelmi, valamint értékesítési bevételei fedezik,
azaz a csatorna többletfinanszírozási igénnyel nem jár.
Ahogyan a Testület a fentiekben több ízben is utalt rá, a kívánt célok beteljesítése
és az elvárt magas minőség elérése jelentős részben – bár messze nem
kizárólagosan – gazdasági kérdés is. Ennek fényében a Bartók Rádió céljára
elkülönített összeg nem tekinthető túlságosan magasnak, ár-érték aránya
megfelelő. Ugyanakkor a csatornához kapcsolódó jövőbeni esetleges fejlesztések
költségigénye – ha a Közszolgálati Médiaszolgáltató a részben saját maga által is
helyesen felismert, illetve a Testület által több ízben szükségesnek hangoztatott
fejlesztési javaslatokat – a jelenleg a csatornára fordított összeget meghaladhatja.
Ennek forrásai jelen pillanatban nem azonosíthatók, azonban nem is feltétlen
kifejezetten a Bartók Rádióra fordítandó direkt költségek formájában kellene
megjelenniük, a kiszámítható és tervezhető jövőbeni gazdálkodás érdekében e
költségekkel is célszerű hosszabb távon számolni.
4. 2. 9. A médiapluralizmus alakulásának vizsgálata
A csatorna piaci helyzete egyedülálló: páratlan szolgáltatást nyújt, melynek
lényege a magyar kultúra, a kortárs és a klasszikus zene szeretetének üzenete, az
irodalmi és egyéb művészeti értékek bemutatása, fenntartása és azok ápolása.
Célja a magaskultúra iránt fogékony hallgatóság szórakoztatása, a magyar
kultúra ápolása, valamint a kortárs- és komolyzene minél szélesebb körben történő
bemutatása és népszerűsítése. Elsődleges, statikus hatást a hazai,
művészetkedvelő hallgatókra gyakorol, őket köti össze a zene és a kultúra
segítségével. Dinamikus hatása tekintetében kiemelendő a közvetített értékek
kontinuitása: mivel kínálata koncepciózus és értékközpontú, ezért konzisztens
módon határozza meg és adja át a kultúra és a művészetek kvintesszenciáját
honfitársainknak.
A szolgáltatás pozitív hatásai közé tartozik a klasszikus és komolyzene
népszerűsítése, közös kulturális értékeink megőrzése, azok eljuttatása minden
magyar háztartásba. A Bartók Rádió nagyban hozzájárul a szerkesztői verseny
fokozásához, élő műsorvezetésű kulturális magazinműsorokkal, exkluzív
koncertfelvételekkel, hagyományőrző, valamint a művészeteket népszerűsítő
műsorokkal széles palettáját fedi le az igényes szórakoztatásnak. A
médiaszolgáltatás talán legfontosabb hatása, hogy a komolyzenét nemzeti és
európai kulturális kincsként fogja fel, épp ezért nem a profitmaximalizálást
helyezi a középpontba, hanem a szórakoztatva tanítást, a komolyzenei kulturális
örökség továbbadását.
A csatorna tematikáját figyelembe véve, a piacon működő egyetlen „versenytársa”
a Budapesten elérhető Klasszik Rádió, azonban esetében is – a vételkörzete mellett
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– számos tekintetben eltérő karakterisztikával bíró csatornáról van szó. A Bartók
Rádió műfaji sokszínűséggel, kereskedelmi tartalmak hiányával, a magyar
előadóművészek nagyarányú bemutatásával, illetve egyedi műsorelemeivel (pl.
hangverseny-közvetítések, zenei ismeretterjesztő és ifjúsági műsorok, egyházzenei
magazinok) jóval több közszolgálati feladat ellátását valósítja meg – ami
ugyanakkor nem is lehet meglepő a közmédia csatornájától.
Tekintettel a Bartók Rádió egyedi műsorkínálatára, a Testület a szolgáltatásleírásban szereplő információkra támaszkodva vizsgálata során megállapította,
hogy a szolgáltatás nem gyakorol észlelhető káros hatást más, vele összevethető
tematikájú médiaszolgáltatók rádiós szolgáltatásaira, azaz nem veszélyezteti a
médiapiac egyensúlyát, a tartalmak sokszínűségét, a médiapluralizmust.
4. 3. 10. Következtetések
A Bartók Rádió rádiós csatorna közszolgálati értékével kapcsolatban a Testület a
következő megállapításokat teszi:
− a Bartók orld Rádió tematikája, missziója a közszolgálati médiával szemben
támasztott követelményekkel teljes mértékben összhangban van,
− Magyarországon, illetőleg a magyar társadalomban a rádió még mindig
fontos szerepet betöltő médiumtípus, ezért a tematikus csatornák indítása
és fenntartása nem indokolhatatlan elképzelés,
− a Bartók Rádió jelenlegi formájában a hazai társadalom szinte minden tagja
számára elérhető lehet,
− a változó médiafogyasztási szokásokat felismerve, valamint a közszolgálati
média jövőbeni társadalmi szerepének erősítése érdekében kiemelten fontos
nagyobb figyelmet fordítani az online felületek struktúrájának
átláthatóbbá, fogyaszthatóbbá tételére,
− továbbra is célul kell kitűzni a Bartók Rádió hallgatottságának egyenletes
növelését, a tartalomkínálat minőségének megőrzése, illetve a célcsoportok
szerinti esetleges differenciálás megvalósítása mellett,
− a Bartók Rádió költségei nem igénylik a közszolgálati médiára fordított
állami támogatás összegének növelését,
− így a fenti megállapításokra alapozva a Bartók Rádió közszolgálati értéke
eléri a szükséges mértéket.
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5. A TESTÜLET DÖNTÉSE
A Szabályzat szerint a meglévő szolgáltatások esetében a közszolgálati értékvizsgálat elvégzésére irányuló eljárás egyetlen részből áll, ennek során a Testület
értékeli a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket.
A Testület a vizsgálat lefolytatását követően úgy találta, hogy a Bartók Rádió
rádiós szolgáltatás magas közszolgálati értéket képvisel, és jóváhagyja a
szolgáltatás eredeti feltételekkel történő további folytatását.
Budapest, 2021. május 4.

