
 

 

 

 

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.  

M4 Sport és M4 Sport+ 

audiovizuális csatornáinak 

 

KÖZSZOLGÁLATI ÉRTÉK-VIZSGÁLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Budapest, 2021. május 4. 

  



2 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ............................ 3 

1. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ .......................................................................... 5 

2. Az M4 SPORT ÉS M4 SPORT+ CSATORNÁK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ 

JAVASLAT ................................................................................................................ 9 

3. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRTÉK-VIZSGÁLAT FŐBB ELEMEINEK 

BEMUTATÁSA ....................................................................................................... 30 

4. Az M4 SPORT ÉS M4 SPORT+ CSATORNÁKRA VONATKOZÓ 

SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÁS VIZSGÁLATA ............................................................ 39 

5. A TESTÜLET DÖNTÉSE ................................................................................... 56 

 

 

  



3 
 

 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ÉS 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

A közszolgálati érték-vizsgálatban szereplő fogalmak és rövidítések alatt az 

alábbiak értendők: 

 

Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket 

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

 

Eljárás: a közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatására irányuló eljárás. 

 

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

március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására 

vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (kodifikált változat). 

 

EBU: European Broadcasting Union (Európai Műsorszolgáltatók Egyesülete). 

 

Közszolgálati érték-vizsgálat: a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott vagy 

a jövőben indítani tervezett szolgáltatások közszolgálati jellegét és értékét, 

valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását feltáró, elemző vizsgálat. 

 

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

CLXXXV. törvény. 

 

MTVA: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. 

 

Szabályzat: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

vezérigazgatójának 100/2020. számú és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatójának 8/2021. számú utasításával elfogadott közszolgálati érték-

szabályzat. 

 

Tematikus médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amely lineáris 

médiaszolgáltatás esetében a napi műsoridő, lekérhető médiaszolgáltatás esetében 

a közzétett műsorszámok összesített időtartamának nyolcvan százalékában 

egymáshoz hasonló tematikájú műsorszámokat tesz közzé, mint például a hír- és 

politikai tájékoztató műsorszámok, a kiskorúaknak szóló műsorszámok, a 

sportműsorszámok, a zenei műsorszámok, ismeretterjesztő műsorszámok, 

valamely életmódot bemutató műsorszámok (Mttv. 203. § 67. pont). 

 

Testület: a Szabályzat alapján a közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatásával 

megbízott Közszolgálati érték-testület. 
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1. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 
 

1. 1. Bevezetés 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatója 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 ésM4 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 az M4 Sport és M4 Sport+ csatornákra 

vonatkozó szolgáltatás-leírás benyújtására. 

 

2021. január 13. 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató benyújtja az M4 Sport és M4 Sport+ csatornákra 

vonatkozó szolgáltatás-leírást. 

 

2021. január – április 

Az érdemi vizsgálat elvégzése. 

 

2021. május 4. 

A Testület döntést hoz az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák tárgyában. 
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1. 3. Az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák szolgáltatás-leírásának 

összefoglalása 

 

A 2015. július 18-án elindult M4 Sport csatorna deklaráltan a magyar sport 

csatornájaként, a hazai események közvetítéseinek megteremtőjeként, a külföldi 

események közvetítőjeként jelent meg a piacon. A szolgáltatás célja indulása óta 

sem változott: mind a 16 kiemelt magyar sportág eseményeinek megjelenítése, 

valamint a nem kiemelt, de itthon szintén népszerű sportágak (pl. tollaslabda, 

sakk, golf, karate, sporthorgászat, autó-motorsport stb.) eseményeinek 

közvetítése. 

 

Az M4 Sport+ csatorna 2020. szeptember 12-től – kiegészítve az M4 Sport csatorna 

kínálatát – minden szombaton és vasárnap 14 és 22 óra között lehetőséget ad a 

kiemelkedő jelentőségű, nagy érdeklődésre számot tartó párhuzamos 

sportesemények, élő közvetítésének szimultán megvalósítására, még jobban 

kiszolgálva a szurkolókat és a sport iránt érdeklődőket határon innen és túl. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ elérése műholdon és kábelszolgáltatókon keresztül is 

biztosított, ezen felül mindkét csatorna rendelkezik online felülettel, 

chromecastban is nézhető, valamint a médiaklikk.hu felületen 60 napon keresztül 

visszanézhető tartalmi kínálattal. 

 

A szolgáltatás mindenekelőtt előnyös a magyar sportnak, hiszen olyan sportágak 

és sportolók kapnak nyilvánosságot, akik egyébként – kiugró sikereik esetén is – 

csak az olimpiai játékok idején kerülhetnek reflektorfénybe. Ezzel növekszik az 

ismertségük, nő az egyes sportesemények nézettsége, a támogatottsága és a 

bázisa. Ezzel nő az esélye annak, hogy az évek során több eredményes versenyző 

emelkedjen ki, így biztosítva a sportági utánpótlás-nevelést is. 

 

Az elsődleges cél társadalmi és kulturális értelemben olyan átfogó 

médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb szociális réteghez és 

kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni. A két 

sportcsatorna pozitív példát kíván nyújtani a nézőknek – különösen a fiataloknak 

–, akik több, mint 25 sportággal ismerkedhetnek meg, ösztönözve őket az egyes 

sportok kipróbálására, a mozgásban gazdag, egészséges életmód kialakítására. 

 

A tartalom minőségét a professzionális munkaszervezés és a szakmailag 

kimagasló tehetségű szakértőcsapat biztosítja. Különlegessége a csatornáknak, 

hogy valamennyi kiemelt sportág egy dedikált „műhelyt” kap, ahol ugyanazok a 

szerkesztők, kommentátorok, riporterek és műsorvezetők foglalkoznak az adott 

sportággal, így sokkal felkészültebben látják el munkájukat, sokkal jobb 

kapcsolatrendszert tudnak kialakítani a sportág képviselőivel, ezáltal lényegesen 

sokrétűbb, informatívabb és élvezhetőbb módon tudnak beszámolni az aktuális 

eseményekről. 

 

Az M4 Sport csatorna minden magyarországi háztartásba eljut – műholdon és 

kábeles terjesztéssel teljes lefedettséget ér el, ez egészül ki az internetes terjesztési 

platformmal. 
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A nézői bázis kor szerinti megoszlása alapján legnagyobb arányban az 50 év feletti 

nézők választják az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák tartalmait a reggeli, a 

délelőtti és a koradélutáni idősávban, ezekben az időszakokban a nézők több, mint 

65%-a ebből a korosztályból kerül ki. 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornák koncepcionálisan eltérően működnek, mint 

a sporttartalmakkal foglalkozó más médiapiac szereplők. Ez a csatornák 

közszolgálati jellegével is összefügg, hiszen a kereskedelmi sportcsatornák érdeke 

elsődlegesen az, hogy minél több lehetséges új előfizetőre tegyenek szert, mely célt 

a legkeresettebb nemzetközi sportesemények műsorra tűzésével kívánják elérni. 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ ezzel szemben törekszik arra, hogy magas 

színvonalú, folyamatosan megújuló, változatos és különleges tartalmaival ne 

csupán az adott mérkőzést mutassa be, hanem annak hátterét, történetét, 

kiemelkedő szereplőit is közelebb hozzák a nézőkhöz. 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna fajlagos mutatóinak értékét jelentősen 

befolyásolja a sportjogdíjak magas költsége. A két sportcsatorna költsége a 

következő évben a 2020-ban elmaradt sportesemények és azok jogdíjainak 

összegével megemelkedik. 

 

 

1. 4. A Testület megállapításainak összegzése 

 

Jelenleg 12 sport közvetítéseket kínáló magyar nyelvű sportcsatorna működik, 

amelyek közül közszolgálati feladatokat leginkább az M4 Sport, valamint az M4 

Sport+ lát el. 2015. júniusban, az M4 Sport indulását megelőző hónapban 9 

sportcsatorna volt elérhető Magyarországon, melyek közül három (Sport1, Sport2, 

Eurosport) a háztartások több mint 70%-ában jelen volt, a többinek alacsonyabb 

volt a technikai lefedettsége. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák műsorstruktúrája, tartalomkínálata 

összhangban áll mind az Mttv.-ben, mind pedig a Közszolgálati Kódexben rögzített 

célkitűzésekkel. A médiaszolgáltatás tematikus csatornaként a sport, azon belül is 

elsődlegesen a magyar vonatkozású események és történések bemutatására, 

ismertetésére, ezzel összefüggésben pedig a társadalom minőségi szórakoztatására 

és aktuális hírekkel, információkkal történő ellátására törekszik. 

 

A csatornák univerzális jellegét erősíti, hogy az egyes sportesemények iránt 

rendszerint nagy érdeklődést mutató társadalmi csoportok mellett képes a nézői 

sorába tudni, illetve megszólítani azokat, akik pusztán a sport világának 

történései iránt mutatnak érdeklődést. 

 

Egyáltalán nem elhanyagolható, hogy a túlnyomórészt hazai vonatkozású 

professzionális, illetve szabadidő- és diáksport, fogyatékkal élők sportjainak 

eseményeit bemutató műsorok révén a sport iránt hobbi szinten érdeklődők 

számára is értékes alternatívát képes nyújtani. 
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Az M4 Sport és M4 Sport+ tematikájánál fogva mind az egyén, mind a közösség 

(legyen az kisebb, nagyobb, vagy akár az egész társadalom szintjén értelmezett) 

profitálhat a sporthoz kapcsolódó tartalmak közmédiában való közzétételéből. Az 

elmúlt időszakban a sport társadalomban betöltött szerepe a politikai viták 

kereszttüzébe is került és hosszabb ideje e tekintetben kevésbé változott 

(elsősorban a különféle, főként labdarúgó-stadionok közpénzből való építésével és 

jelentősebb anyagi vonzattal járó sportesemények megrendezésével 

összefüggésben). 

 

A korábbi vizsgálata során a Testület hiányként értékelte, hogy az elérhető online 

tartalmak köre igen szűk, és hosszabb távon feltétlenül bővítendő, a benyújtott 

információk alapján örömmel olvasható, hogy e téren igen pozitív elmozdulás 

tapasztalható. Az egyre széleseb körű, magasabb technikai színvonalú online 

felületeket, az itt elérhető tartalmak körét a közmédia folyamatosan fejleszti, ami 

a látogatói létszám mellett az egyre magasabb technikai színvonalban is tetten 

érhető. 

 

A csatornák kínálata tematikus sportcsatornaként nyilvánvalóan determinálja a 

közönségre nézve gyakorolt hatását. A szolgáltatás a sportesemények (és 

sportágak) széles skálájának bemutatásával nem titkoltan releváns szerepet tölte 

be a szórakoztatás terén. A felvonultatott és képernyőre tűzött műsorok 

sokrétűsége, a sportközvetítésekhez kapcsolódó, a sportvilág történéseiről szóló 

kiegészítő tartalmak és információk e célkitűzés megvalósítására egyértelműen 

alkalmasnak mutatkoznak. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ tematikus sportcsatornaként elsődlegesen a sport iránt 

jellemzően nagyobb érdeklődést mutató rétegeket kívánja megszólítani. Ezen 

túlmenően ugyanakkor a csatorna nem titkolt célja – eltérően más, így például 

egyes nemzetiségi vagy vallási csoportokat szolgáló tematikus szolgáltatásoktól –, 

hogy közönségei sorába sajátos műsorstruktúrája révén további nézőket is 

bevonzzon. A megcélzott nézői bázis széles, sokrétű természete miatt kiemelten 

fontos, hogy valamennyi csoporthoz a számára leginkább használt eszközön 

keresztül elérhető legyen a szolgáltatás. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ tartalmai és költségei egymással összhangban állnak, 

a korábbi vizsgálat során megismert költségekhez képest jelentős csökkenést 

mutatnak, ami mindenképpen elismerendő, illetve hogy e költségek a közmédia 

éves költségvetéséből továbbra is bármiféle likviditási probléma nélkül fedezhetők. 
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2. Az M4 SPORT ÉS M4 SPORT+ CSATORNÁK 

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 

 

Az országos kereskedelmi csatornák az indulásuktól kezdve öt-hat éven át 

híradóikban sporthíreket is műsorra tűztek. Így – ugyan napi egy-két percben, de 

– az SNTV (Sports News Television) tudósításainak köszönhetően eljuthattak a 

nézőkhöz olyan események, amelyek élő közvetítését egyébként nem nézték volna 

meg, vagy nem tudták volna megnézni. 2002-2003 környékén azonban mindkét 

országos kereskedelmi csatorna megszüntette sporthíreit, a hagyományosan 

legsikeresebb magyar sportágak Európa- és világbajnokságai, és azok kiemelkedő 

magyar szereplőiről szóló képsorok ezt követően már nem juthattak el a legtöbb 

magyar háztartásba. Egy évtized alatt felnőtt egy olyan generáció, amely nem 

látott életében egyetlen röplabda labdamenetet vagy lólengés gyakorlatot, míg a 

legfontosabb, legsikeresebb hazai sportágaink nézői bázis nélkül maradtak. A 

megváltozott sporttörvény és az új sportfinanszírozási rendszer tehát hiába hozta 

jelentősen kedvezőbb helyzetbe a magyarországi sportágakat és a 

sportszövetségek jelentős részét, a sportesemények a gyerekek, és szüleik előtt 

láthatatlanok maradtak. A kialakult helyzet következményeként – a világbajnoki 

sikerek ellenére – nem születtek hősök, nem kapott figyelmet az utánpótlás 

nevelés sem, így hiányzott az utánpótlás is. Ezt az űrt kívánta megszűntetni a 

2015. július 18-án elindult M4 Sport csatorna, amely deklaráltan a magyar sport 

csatornájaként, a hazai események közvetítéseinek megteremtőjeként, a külföldi 

események közvetítőjeként jelent meg a piacon. 

 

Az M4 Sport médiaszolgáltatás elindításának legfőbb indoka volt, hogy 2015 előtt 

a labdarúgáson, a kézilabdán és a Formula-1-es világbajnokságon kívül kevés 

sportág kapott állandó televíziós felületet Magyarországon, különösen országos 

csatornán. Még az indulás évében, 2015-ben is elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy 

úszó országos bajnokság (Milák Kristóffal, Hosszú Katinkával), a rövidpályás 

gyorskorcsolya világkupa valamennyi futama (az olimpiai bajnok férfi váltó 

tagjaival), vagy a magyar olimpiai-, világ- és Európa-bajnokokat felvonultató hazai 

vízilabda-, röplabda-, jégkorong- és kosárlabda-bajnokság mérkőzései az ország 

valamennyi háztartásába, idő- és területi korlátozás nélkül eljuthassanak. 

 

A szolgáltatás célja azóta sem változott: mind a 16 kiemelt magyar sportág 

(asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, cselgáncs, kajak-kenu, kerékpársport, 

korcsolyasport, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás és 

vívás) eseményeinek megjelenítése, valamint a nem kiemelt, de itthon szintén 

népszerű sportágak (pl. tollaslabda, sakk, golf, karate, sporthorgászat, autó-

motorsport stb.) eseményeinek közvetítése. Az M4 Sport az olyan, össznemzeti 
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figyelemben részesülő nemzetközi sportesemények első számú közvetítője, mint a 

nyári és téli Olimpia, a világ- és Európa-bajnokságok, az UEFA Bajnokok Ligája, 

vagy a Formula-1-es világbajnokság. Küldetése ezen túlmenően a hazai 

utánpótlás- és szabadidősport, a fogyatékkal élők sportjainak, illetve a magyar első 

és másodosztályú nemzeti labdarúgó bajnokság, valamint a szomszédos országok 

bajnokságaiban szereplő magyar vonatkozású csapatok mérkőzéseinek 

bemutatása. A csatorna közszolgálati küldetése a magyar sportsikerek és 

sportolók megismertetése, a Nemzet Sportolóinak, illetve a magyarországi és 

határon túli magyar sportlegendák életének bemutatása, a legendás magyar 

sportsikerek felelevenítése. A magyar versenyzők részvételével zajló versenyek 

átfogó és széleskörű közvetítésével olyan közszolgálati jelleget hordoz, amely más 

sportcsatornákra nem jellemző. Az M4 Sport az első sporttévé, amelynek műsorait 

a Teletexten is feliratozzák, és Magyarországon ingyenesen elérhető, szabadon 

fogható. A www.m4sport.hu internetes felületen a nap 24 órájában kínál a 

csatorna friss, aktuális sporttartalmakat, és ez az a felület, amelyen keresztül az 

esetleges eseménytorlódások idején külön élő közvetítésekkel tudja kiszolgálni a 

nézői igényeket. 

 

Az M4 Sport+ csatorna 2020. szeptember 12-től – kiegészítve az M4 Sport csatorna 

kínálatát – minden szombaton és vasárnap 14 és 22 óra között lehetőséget ad a 

kiemelkedő jelentőségű, nagy érdeklődésre számot tartó párhuzamos 

sportesemények, élő közvetítésének szimultán megvalósítására, még jobban 

kiszolgálva a szurkolókat és a sport iránt érdeklődőket határon innen és túl. A 

közmédiának eddig is fontos feladata volt a magyar sport támogatása, az új 

csatornával ez még jobban kiteljesedett. Az M4 Sport+ indulásával a 

legnépszerűbb hazai sportág hazai csúcs-sorozata, a labdarúgó NBI minden egyes 

mérkőzése élőben kerül a képernyőkre, több élő közvetítést láthatnak a nézők a 

labdarúgó NBII-ből, és a többi népszerű csapatjáték magyar bajnoki, illetve 

kupamérkőzéseinek élő közvetítése is megsokszorozódik.  

 

2. 1. 2. A szolgáltatás általános jellemzőinek bemutatása 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ elérése műholdon és kábelszolgáltatókon keresztül is 

biztosított, ezen felül mindkét csatorna rendelkezik online felülettel, 

chromecastban is nézhető, valamint a médiaklikk.hu felületen 60 napon keresztül 

visszanézhető tartalmi kínálattal. 

 

Az M4 Sport+ vételkörzete a műholdas terjesztésnek köszönhetően kiterjed 

Európa, Észak-Amerika, valamint Ausztrália területére. Pontos adatok nem 

állnak rendelkezésre az elért lakosságszámról, de feltehetően 15 millió magyar 

ajkú nézőhöz ér el a szolgáltatás. 

 

Az M4 Sport Európa jelentős részén szintén jelen van, de a közvetítések hazánk 

határain kívül gyakran csak bizonyos területi alapú korlátozásokkal (geo-blocking) 

együtt élvezhetők. 

 

Az M4 Sport esetében az adás az év minden napján, napi 24 órában, az M4Sport+-

nál hétvégente összesen napi 16 órában érhető el. 
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A must-carry szabályoknak köszönhetően mindkét csatorna eljut valamennyi 

magyarországi háztartásba. 

 

A mediaklikk.hu oldalon – egyedülálló módon – élőben nézhető az M4 Sport 

tévécsatornán sugárzott sporttartalom, míg az M4 Sport indulása óta az 

m4sport.hu weboldalon azok a sportesemények is élőben nézhetők, amelyeket a 

televízió az egyidejűség miatt nem tud élőben közvetíteni. A legnézettebbek ezen 

a felületen 2020-ban is a labdarúgó közvetítések voltak, többek között a 

Ferencváros BL csoportmérkőzései, illetve a nemzeti válogatott mérkőzései, mely 

során a Magyar Nemzeti 11 biztosította EB szereplését. 

 

Az M4 Sport indulása óta folyamatosan fejleszti vizuális arculatát, megjelenését. 

A legnagyobb változást az AR-technológia kiépítése jelentette a stúdióban. Ennek 

köszönhetően élethű elemeket lehet megmutatni a térben, legyen szó egy 

labdarúgóról, a Puskás Arénáról, vagy bármelyik Formula-1-es pályáról és autóról. 

Szintén változott az eredményeknél használt grafika a közvetítésekben: azok jóval 

színesebbek és nagyobbak lettek. A korábban részben egységes főcímek is 

megváltoztak, minden hazai bajnokságnak lett saját, látványosabb kiadása, ebben 

a közeljövőben is várható további fejlesztés. Megújul hamarosan a honlap és a 

hozzá tartozó applikáció is. Helyet kap egy sokkal korszerűbb élő közvetítés ablak, 

az írásos percről-percre tudósítás, a közelgő élő közvetítések jelzése, a műsorújság, 

valamint a rendkívüli hírek jelzése. 

 

2. 1. 3. A szolgáltatás előnyeinek felvázolása 

 

A szolgáltatás mindenekelőtt előnyös a magyar sportnak, hiszen olyan sportágak 

és sportolók kapnak nyilvánosságot, akik egyébként – kiugró sikereik esetén is – 

csak az olimpiai játékok idején kerülhetnek reflektorfénybe. Ezzel növekszik az 

ismertségük, nő az egyes sportesemények nézettsége, a támogatottsága és a 

bázisa. Ezzel nő az esélye annak, hogy az évek során több eredményes versenyző 

emelkedjen ki, így biztosítva a sportági utánpótlás-nevelést is. Azon sportágak, 

amelyek bajnoki mérkőzései az élő közvetítések révén kerülnek képernyőre, a fent 

említetteken kívül fokozatosan erősíthetik a szurkolói és támogatói bázisukat, 

amelynek eredményeképpen erősödhet a csapatok támogatottsága és egyre többen 

választhatják a helyszíni szurkolást. 

 

Kiemelendő, hogy számos néző érdeklődik olyan sportágak iránt, amelyek még 

nem elég ismertek ahhoz, hogy bizonyos sporteseményeik kereskedelmi alapon 

képernyőre kerülhessenek. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy sokszor ezek 

a sportágak azok (vízilabda, kajak-kenu, torna, vívás, cselgáncs, birkózás stb.), 

amelyek Magyarország számára a jelentős olimpiai sikereket szállítják. Ha a 

közszolgálati médiaszolgáltató nem indít önálló sportcsatornát, sokkal kevesebb 

emberhez jutnak el olyan kiemelkedő sportesemények, mint egy kajak-kenu 

válogató, a röplabda Extra Liga, vagy a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó 

verseny. 
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Említésre méltó a csatorna társadalmi kohéziós ereje mint a szolgáltatás további 

előnye: a kiemelkedő érdeklődésre számot tartó sportesemények (pl. labdarúgó-

Európa-bajnokság, világbajnokság, Bajnokok Ligája) a kódolatlan terjesztésnek 

köszönhetően mindenkihez eljuthatnak, másrészt maradéktalanul juthatnak el, 

egy EB vagy VB közvetítés során ugyanis valamennyi mérkőzés képernyőre kerül. 

 

Fentieken túl a közszolgálati médiaszolgáltató szempontjából előnyként 

értékelhető, hogy minél sikeresebbé válnak az M4 Sport és az M4 sport+ által 

támogatott, felkarolt sportágak, annál nagyobb lesz a csatorna nézői bázisa. Egy 

olimpiai- vagy kiemelkedő labdarúgó közvetítés sorozat márkaerősítő hatása, a 

csatorna iránti lojalitás erősödése hosszabb távon a többi közszolgálati csatornára 

is pozitív hatással lehet – a közvetítések során elhelyezett keresztpromóciók által. 

 

2. 1. 4. A szolgáltatás közszolgálati médiaszolgáltató stratégiájával való 

összhangja 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornák több, az Mttv.-ben megfogalmazott 

közszolgálati cél elérését szolgálják, ezzel jelentős részt vállalnak a közszolgálati 

médiaszolgáltató közszolgálati kötelezettségeinek megvalósításában. 

 

Az elsődleges cél társadalmi és kulturális értelemben olyan átfogó 

médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb szociális réteghez és 

kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni. A két 

sportcsatorna pozitív példát kíván nyújtani a nézőknek – különösen a fiataloknak 

–, akik több, mint 25 sportággal ismerkedhetnek meg, ösztönözve őket az egyes 

sportok kipróbálására, a mozgásban gazdag, egészséges életmód kialakítására. Az 

M4 Sport és az M4 Sport+ egyszerre támogatja a magyar sportot és sportolókat – 

hiszen felületet biztosít a számukra – és ad példát a hazai ifjúságnak, miközben 

erősíti a nemzeti identitást és a társadalmi kohéziót. 

 

Erősíti a nemzeti összetartozást, a magyarságtudatot, hiszen kevés dolog van az 

életben, ami jobban éreztetné az összetartozásunk erejét, mint a sportsikerek 

közös átélése. Mindez például az olimpiai közvetítésekben is tetten érhető: 

Magyarországon jelenleg az MTVA mellett az Eurosport is jogtulajdonosa az 

ötkarikás játékoknak, de csak a közszolgálati csatorna tudja megmutatni az összes 

magyar érdekeltségű eseményt. A 2018-as téli olimpián, amelyen hazánk első téli 

olimpia aranyérmét ünnepelhettük, a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 

váltójának sikerét csak az M4 Sport adta élőben, ráadásul a győztesek első 

interjúja is a közszolgálati adón került adásba. 

 

Kiemelt cél továbbá a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, 

továbbá az esélyegyenlőség biztosítása: nincs olyan magyarországi fiatal, akinek 

ne lenne lehetősége látni a hazai világsztárok mellett Cristiano Ronaldo-t, Lionel 

Messit, Lewis Hamiltont vagy éppen Sebastian Vettelt. Olyan események is a 

képernyőre kerülnek, mint Európa legnagyobb tókerülő versenye, a Kékszalag, 

vagy éppen a Tour de Hongrie, amit 2020-ban ráadásul egy hazai kerékpáros nyert 

meg. E két verseny sokkal több a sportnál: az ország nevezetességeire, kultúrájára, 

gasztronómiájára is felhívja a figyelmet. 
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Szintén stratégiai cél a sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet 

bemutató sportműsorok közzététele, a színvonalas szórakoztatás, nagy 

érdeklődést kiváltó sportműsorszámok bemutatása és közvetítése. 

 

A határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, a nemzeti 

önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése és az anyaországgal való 

szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele kapcsán a közmédia vezetése az elmúlt 

években törekedett arra, hogy a határon túli magyarok is egyre nagyobb arányban 

élvezhessék a közvetítéseket. Ahol a nemzetközi szerződések lehetővé teszik, ott a 

környező országokra is megszerezte a csatorna a közvetítési jogokat, így 

nemzettársaink Erdélyben vagy Felvidéken is láthatták, ahogyan Szoboszlai 

Dominik győztes gólt szerez az Izland elleni Európa-bajnokság selejtezőjén, vagy a 

magyarok téli olimpiai szereplését 2018-ban, Liu Shaolin Sándorék aranyérmével. 

 

2. 2. A szolgáltatás részletes leírása 

 

2. 2. 1. A szolgáltatás tartalomkínálata 

 

Általánosságban elmondható, hogy a sportcsatornák műsorstruktúrája 

nehezebben tervezhető, hiszen sok az állandó változó, élő elem, sok múlik a 

közvetített sporteseményeken. A csatornák struktúrája három nagy programból 

áll: közvetítések, magazinműsorok és a sporthíradó. 

 

A szolgáltatás műsorstruktúrájának legfontosabb elemei az élő közvetítések. 

Minden napot az határoz meg, milyen eseményeket tud az M4 Sport / M4 Sport+ 

aznap megmutatni a nézőknek, ehhez igazodik a program is. A két legfontosabb 

időszak hétköznap a 17:00-tól 23:30-ig, valamint hétvégén a 13:00-tól 23:00-ig 

tartó időszak. 

 

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a csatorna rendszeresen jelentkező, 

központi műsorelemei, látható, hogy a közvetítések közül a labdarúgás szerepel a 

legsűrűbben a műsoron. 

 

OTP Bank Liga: a legnézettebb nemzeti bajnokság valamennyi mérkőzése élőben 

látható a közmédiában, ez fordulónként hat találkozót jelent. A Péntek Esti Foci 

című műsor keretein belül pénteken egy meccs kerül közvetítésre. Ezt a meccset 

szombaton további három találkozó követi: 14:45, 17:00 és 19:30-as kezdéssel. 

Vasárnap 14:30-kor és 17:00-kor kezdődik a két fennmaradó mérkőzés. Az NBI-et 

a Góóól!, valamint a Góóól!2 című kísérőműsorok egészítik ki. Előbbi egy 

klasszikus gólösszefoglaló, utóbbi egy „beszélgetős” műsor, ami már a fordulók 

adta témákat bontja ki. 

 

UEFA Bajnokok Ligája: a legnépszerűbb nemzetközi kupasorozat első választási 

joga az MTVA-é. Ez azt jelenti, hogy valamennyi játéknapon a közmédia döntheti 

el elsőként, hogy melyik mérkőzést közvetíti, így az elődöntők, a döntő és a 

Szuperkupa is kizárólagos élő jog. (Valamennyi találkozónak legalább 45 perces 

felvezető műsora is van.) Az MTVA saját gyártású magazinja, a Bajnokok Klubja 
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minden forduló után jelentkezik, és az UEFA BL-magazinja is minden hétvégén 

látható a csatorna kínálatában. 

 

Labdarúgó világ- és Európa-bajnokság: Minden második nyár egy nagy 

futballtornáról szól. Ilyenkor a nap egy rövid magazinműsorral, a Foci VB/EB 

röviden c. műsorral indul, majd délelőtt egy hosszabb Góóól!2-vel folytatódik. 

Utána jönnek az élő mérkőzések, végül este a Góóól! foglalja össze a történéseket. 

 

Formula-1-es világbajnokság: minden időmérő és verseny élőben láható az M4 

Sporton. Más, fontosabb sportesemény hiányában szintén a csatorna közvetíti a 

szabadedzéseket, valamint a sorozat betétfutamai közül a Formula-2-es és a 

Formula-3-as bajnokságot. A Formula-1-es kísérőműsor – a szintén saját gyártású 

–, Boxutca minden futam előtti pénteken és futam utáni hétfőn jelentkezik. 

 

Nyári és téli olimpiák: az ötkarikás játékok elsősorban magyarokra koncentráló 

közvetítése, amely napi összefoglalókkal színesíti az eseménysorozatot. 

 

Hazai látvány- és csapatsportok: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a 

jégkorong, a röplabda és a vízilabda bajnoki és Magyar Kupa küzdelmei is a 

közmédia sportcsatornáin láthatóak. A felsorolás első négy sorozatának saját 

gyártású magazinműsora is készül. 

 

M4 Sporthíradó: minden hétköznap öt alkalommal jelentkező műsor, amely 

összefoglalja a sportvilág napi történéseit. 

 

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

megfelelés  

 

Az M4 Sport legfontosabb küldetése, hogy bemutassa a magyar nézőknek a magyar 

sportsikereket, erősítve ezzel az összetartozásérzést és a magyarságtudatot, 

valamint, hogy példát mutasson a fiataloknak – ösztönözze őket arra, hogy 

rendszeresen sportoljanak. 

 

Az immár két sportcsatornával rendelkező közmédia elsősorban a dedikált, sport 

tematikájú M4 Sporton tud teljes mértékben eleget tenni a Közszolgálati Kódex 

előírásainak. Ezt egészíti ki a hétvégi napokon 8-8 órában jelentkező M4 Sport+ 

csatorna, amely alapvetően az élő közvetítésekkel járul hozzá a közszolgálati 

médiaszolgáltatás törvényi céljainak történő megfeleléshez. 

 

Az M4 Sport folyamatosan közvetít a magyar olimpiai mozgalom eseményeiről, 

népszerűsíti és közvetíti az ötkarikás eseményeket – akárcsak a versenysport 

eseményeit –, emellett bemutatja a szabadidősport lehetőségeit, valamint 

beszámol a diáksportról is. A parasport és a fogyatékossággal élők sportjának 

bemutatása versenybeszámolókkal, portrékkal valósul meg. Az ifjúsági és 

utánpótlássport külön szakmagazinban kap kiemelt lehetőséget. Az M4 Sport 

élőben közvetíti az utánpótlás korú sportolók legfontosabb eseményeit, 

mérkőzéseit, nemzetközi tornáit (pl. a 2020 januárjában megrendezett Téli Ifjúsági 

Olimpiát Svájcban). 
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A 2020-as koronavírus-járvány idején különösen nagy hangsúlyt kapott az otthon 

végezhető szabadidősport lehetőségeinek a bemutatása, emellett kiemelt 

szerephez jutott a magyar sport tradícióinak felelevenítése, a közszolgálati 

archívumban található, kiemelkedő sporteredményeinket megörökítő 

műsorszámok ismételt bemutatása. Az elmúlt öt év egyik legnépszerűbb heti 

rovata – a sportlegendáinkkal készült portrébeszélgetésekből álló „Múlt és jelen 

egy időben” – mellett több héten át került adásba a múlt és közelmúltbeli magyar 

sikereket bemutató sorozat olimpiákról, világ- és Európa-bajnokságokról, köztük 

például az az 1986-os válogatott barátságos labdarúgó-mérkőzés, amelyen 

Magyarország 3-0-ra legyőzte Brazíliát. 

 

Az M4 Sport egyedülálló módon teljesíti a Közszolgálati Kódexben foglalt körzeti 

és helyi vonatkozású tartalmak szolgáltatására vonatkozó passzusát azzal, hogy 

teret és lehetőséget biztosít a legnépszerűbb magyar klubok életét bemutató, ún. 

„klubtévék” sugárzására, ezeket az adott klubok (Ferencváros, Újpest, MTK, 

Honvéd, Puskás Akadémia, Debrecen, Diósgyőr, a szegedi, illetve a veszprémi férfi 

kézilabda csapat) állítják elő. Emellett kiemelt szerephez jutnak a hazai és 

határon túli helyi érdekességek, a sport- vagy szabadidőközösségek bemutatása, 

mint pl. a Kerékpártúra, a Szabadidő vagy a Pecatúra. 

 

A határon túli magyarság tájékoztatására indult el a Nemzeti sporthíradó, az M4 

Sport+ csatornával pedig még több hazai és magyar vonatkozású külföldi 

sportesemény jut el közvetlenül a világ minden táján élő magyar sportszerető 

nézőkhöz. A hazai események mellett az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornán 

rendszeresen lehet élő közvetítést látni a dunaszerdahelyi DAC, a székelyföldi 

Sepsiszentgyörgy labdarúgó csapatának bajnoki mérkőzéséről, valamint a magyar 

csapatok mellett, a Brassó, a Csíkszereda és a Gyergyószentmiklós részvételével 

zajló jégkorong ERSTE-liga meccseiről is. Ezen felül a különböző magazinokban 

rendszeresen látható határon túlról Magyarországra érkező sportolót vagy ifjú 

sporttehetséget bemutató miniportré is. 

 

A nézőkkel való aktív kapcsolat kialakítása az egyik központi eleme a csatornák 

stratégiájának. Ennek eklatáns példája 2020-ban a Magyarország-Izland találkozó 

kapcsán valósult meg, amely mérkőzést a járványhelyzetre való tekintettel nézők 

nélkül rendeztek meg, de az M4 Sport és M4 Sport+ valamennyi felületén arra 

buzdította a szurkolókat, hogy a pubok, utcák és terek helyett virtuálisan, a 

közösségi médiában osszák meg élményeinket. Egyúttal arra kérte – nem csak a 

sportszerető – nézőket, hogy csatlakozva a kezdeményezéshez, az 

itthonszurkolunk@mtva.hu e-mail-címre, vagy a közösségi médiás felületekre 

(Facebook, Instagram, Twitter stb.) az #itthonszurkolunk hashtaggel, 

keresőszóval töltsenek fel fényképeket, videókat arról, miként várják az EB-

pótselejtezőt, illetve a meccs alatt kikkel és hogyan szurkolnak otthon. 

 

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

 

A tartalom minőségét a professzionális munkaszervezés és a szakmailag 

kimagasló tehetségű szakértőcsapat biztosítja. Különlegessége a csatornáknak, 
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hogy valamennyi kiemelt sportág egy dedikált „műhelyt” kap, ahol ugyanazok a 

szerkesztők, kommentátorok, riporterek és műsorvezetők foglalkoznak az adott 

sportággal, így sokkal felkészültebben látják el munkájukat, sokkal jobb 

kapcsolatrendszert tudnak kialakítani a sportág képviselőivel, ezáltal lényegesen 

sokrétűbb, informatívabb és élvezhetőbb módon tudnak beszámolni az aktuális 

eseményekről. 

 

Az M4 Sport stábját erősíti Hajdú B. István, aki vitathatatlanul a legnépszerűbb 

és legjobb magyarországi kommentátor. Petrovics-Mérei Andrea a magyar sport-

televíziózás egyik legjobb műsorvezetője. Az ő munkájuk, tanácsaik is segítenek, 

hogy a műsorok minél magasabb színvonalúak legyenek. 

 

Az MTVA kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre is: a gyakornoki 

programból néhány olyan tehetséges fiatal is csatlakozott az M4 Sporthoz és az 

M4 Sport+-hoz, akik egyre meghatározóbb feladatokat hajtanak végre. Az MTVA 

szakmai vezetésének határozott elképzelése, hogy akkor lehet kinevelni a 

legügyesebb kollégákat, ha már az alapokat is a közmédiánál szerzik meg. 

 

Az adás minősége mindkét csatorna esetén kiváló, az M4 Sport és az M4 Sport+ is 

HD-minőségben jut el a nézőkhöz. A közvetítésekben közreműködő Antenna 

Hungária a legkorszerűbb technikával dolgozik. 

 

A közelmúltban Magyarország abban a szerencsés helyzetben volt, hogy számtalan 

nagy világeseményt rendezhetett meg: vizes világbajnokság, kajak-kenu-, judo 

világbajnokság, női labdarúgó Bajnokok Ligája döntő, melyek szakmai 

szempontból nagyon érdekes kihívásnak bizonyultak, és rengeteg hasznos 

tapasztalattal gazdagították a kollégákat. 

 

Nincs olyan sportrajongó, aki ne találná meg kedvencét az M4 Sport vagy az M4 

Sport+ kínálatában. A közönség az elmúlt több mint 5 évben felismerte, hogy 

szinte minden, magyar szempontból fontos esemény az M4 Sporton látható, így 

automatikusan ott is keresi azokat. A sportcsatornák 2020 őszén minden héten 

műsorra tűztek legalább egy, de inkább több olyan tartalmat, amivel az első, a 

második vagy a harmadik helyen végzett a hazai teljes nézettségi listán, így 

egyértelműen nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújtanak a magyar piacon. Az 

MTVA vezetése eközben azon dolgozik, hogy minden népszerű jogot megszerezzen, 

ezáltal minden magyar néző sport iránti rajongását kielégítse. 

 

2. 2. 4. A szolgáltatás hatása a közönségre 

 

Már az M4 Sport indulása előtt is kiemelkedő nézettséget produkáltak a 

sportközvetítések a közszolgálati médiaszolgáltató csatornáinak kínálatában. 

Hiába nőtt meg az elmúlt időszakban ugrásszerűen a piac mérete (még több 

csatorna lett, és a fogyasztó még több megoldást talál a kikapcsolódásra), a 

sportközvetítések továbbra is rendkívül nézettek. Az M4 Sport csatornával 

szemben elvárás volt, hogy az igazán értékes jogok kiemelkedő nézettséget 

hozzanak, míg a többi megvásárolt sportjog a közszolgálati feladatok ellátást 

szolgálja, mely célkitűzés sikeresen megvalósult. Kiemelendő, hogy Európában 
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nincs még egy olyan ingyenesen fogható csatorna, amely a nemzeti 

sporteseményeken túl egyszerre közvetíti a Formula-1-es világbajnokságot és az 

UEFA labdarúgó Bajnokok Ligáját. 

 

Az M4 Sport+ indításával az volt a cél, hogy az egyidőben zajló mérkőzéseket, 

eseményeket élőben lehessen bemutatni minden érdeklődő számára, bővüljön a 

földfelszíni terjesztésen elérhető sporttartalmak köre. A nézőkben röviddel az 

indulás után tudatosult, hogy a kiemelt sporttartalmakat ezentúl két különböző 

csatornán is megtalálják – ami a koronavírus járvánnyal érintett pandémiás 

időszakban biztató eredmény. Megjegyzendő, hogy az új médiaszolgáltatás 

indulása az M4 Sporton is nézettségnövekedést eredményezett, hiszen a 

felületbővülésnek köszönhetően több labdarúgó közvetítés kerülhet képernyőre. 

 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó online felület célja kezdetben kizárólag az M4 Sport 

csatorna kiszolgálása, kiegészítése volt: a közmédia sporthíreit, az M4 Sport 

közvetítését, interjúit és élő adását lehetett megtalálni rajta. 2017 tavaszától már 

valamennyi NBI-es mérkőzést kommentárral együtt lehetett nézni, élőben. Később 

olyan exkluzív közvetítésekkel bővült a repertoár, amelyeket kizárólag digitálisan 

lehet követni. A jövőben pedig további fejlesztések, újítások várhatóak. 

 

2. 2. 5. Nemzetközi standardoknak való megfelelés 

 

Mindkét közszolgálati sportcsatorna maximálisan betartja az audiovizuális 

irányelveket. Megfelelően elkülöníti a reklámokat, politika és gyűlöletbeszéd pedig 

a legkisebb mértékben sem jelenik meg műsorfolyamában. 

 

Az audiovizuális média uniós szabályozásának – az Mttv.-be implementált 

törvényi előírások betartásán keresztül – a magyar közszolgálati médiaszolgáltató 

is eleget tesz, illetve a jövőben is igyekszik minél jobban megfelelni. A magyar 

közszolgálati médiaszolgáltató kiemelten sikeres a széles körű hozzáférhetőség 

(terjesztés, feliratozás, fejlettség stb.) elősegítésében és a káros tartalmak 

korlátozásában. Hasonlóan magas szinten valósul meg hazánkban a nemzeti és 

szociális összekötés, a határokon átívelő magyar nyelvű és Magyarországon 

gyártott tartalmak sugárzásával a lehető legszélesebb közönségnek. A magyar 

nézők reklámmentesen fogyaszthatnak szórakoztató tartalmakat, pontos 

ajánlásokat kapnak a korhatáros tartalmakról, valamint objektíven és hitelesen 

tájékozódhatnak a világról, így jelentős kulturális értéket kapnak, amely segít 

megőrizni identitásukat, de ugyanakkor szórakoztat is. Mindezt a közszolgálat 

hagyományainak és a Közszolgálati Kódexnek megfelelően a közmédia 

kereskedelmi haszonszerzés és befolyásoltság nélkül nyújtja. 

 

Az M4 Sport csatorna küldetése, hogy a magyar és a jelentős külföldi 

sporteseményeket elérhetővé tegye az ország legtávolabbi pontjain és a 

felhasználási jogok függvényében annak határain kívül, ezt a küldetést egészíti ki 

az M4 Sport+ csatorna, amely hétvégenként további jelentős sporteseményeket 

közvetít a Kárpát-medence magyarsága számára. Más európai közszolgálati 

sportcsatornákhoz hasonlóan az M4 Sport is széles választékkal, a magyar 

sportélet nagy részének bemutatásával igyekszik kiszolgálni a nézőket. 
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2. 2. 6. A közszolgálati médiaszolgáltató stratégiájával való összefüggések 

 

A közszolgálati médiaszolgáltató sportcsatornája, az M4 Sport saját gyártású 

műsoraival és közvetítéseivel továbbra elsősorban a 21 látvány- és kiemelt magyar 

sportág bemutatására fókuszál. Ezen sportágak közül több (pl. úszás, vívás, öttusa 

stb.) teljes terjedelemben kizárólag az M4 Sport képernyőjén látható. A csatorna a 

jelentősebb világ- és európai sporteseményeket is elviszi a magyar nézők 

otthonába, ami 2021-ben még több közvetítést jelenthet, amennyiben az elmaradt 

2020-as sportesemények jelentős része megrendezésre kerül. 

 

A technika fejlődésének lehetőségeit kihasználva az M4 Sport stábja a 

hagyományos televíziós kereteknél jóval szélesebb kínálattal van jelen a 

www.m4sport.hu internetes felületén, ahol nem csupán az M4 csatorna televíziós 

tartalmait lehet élőben vagy felvételről nézni, hanem sporteseményeket lehet 

párhuzamosan, egyszerre megtekinteni (pl. a nemzeti labdarúgó-bajnokság adott 

fordulójának egy időben zajló összes meccsének élő közvetítése, vagy az egy időben 

zajló különböző sportágak fontos eseményei). Az m4sport.hu oldalra gyártott 

műsorok, adások, interjúk mennyiségét nem korlátozza a napi 24 órás műsoridő, 

tárolható és folyamatosan visszanézhető, ezért jóval szélesebb körhöz is eljut, 

valamint ingyenesen elérhető az egész világon, ezért az internetes felületen való 

jelenlét a közszolgálati sportcsatorna jövőjének egyik fontos alappillére lehet. 

 

Az M4 Sport+ csatornának köszönhetően 2020 őszétől minden NB I-es labdarúgó-

találkozót földfelszíni terjesztéssel, élőben közvetít a közszolgálati 

médiaszolgáltató, amely így az NB II-ből is több mérkőzést tűzhet képernyőre. Az 

M4 Sport+ elindulásával a többi sportági szövetség is nagyobb teret kap annak 

érdekében, hogy a magyar csapatok legjobb mérkőzései szurkolóbarát időben 

juthassanak el a tévénézőkhöz – hétvégén is. A felületbővüléssel valamennyi 

sportág nyer, hiszen például a közelmúltban a röplabda Magyar Kupa négyes 

döntőjét is élőben közvetíthette a közmédia, szemben a korábbiakkal, mikor a 

várható nézői igények alapján dőlt el, hogy a párhuzamos események közül melyik 

kerülhet élő adásba. 

 

A közszolgálati médiaszolgáltatónak a csatornák kapcsán komoly kulturális 

felelőssége van: a sportok és az egészséges életmód népszerűsítésével kell 

előmozdítania a társdalami kohéziót és az integrációt. A sport ugyanis képes 

egybekovácsolni a nemzetet. Jó példa erre a 2016-os Labdarúgó Európa-bajnokság, 

vagy a 2017-es vizes világbajnokság. Ez a két esemény a közös szurkolás örömével 

egyesítette a magyarságot, erősítette a nemzeti identitást. A 2016-os EB-n a 

Belgium elleni nyolcaddöntőt rengetegen követték a képernyő előtt, a mérkőzés 

történelmi nézettségi rekordot hozott az M4 Sportnak. Sőt, a futball Európa-

bajnokság máig a csatorna legkiemelkedőbb közvetítési időszaka, így célként 

fogalmazódott meg, hogy 2021-ben az öt évvel ezelőtti számokat is felülmúlja. 
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2. 2. 7. A választott terjesztési platform indokainak ismertetése 

 

Az M4 Sport csatorna minden magyarországi háztartásba eljut – műholdon és 

kábeles terjesztéssel teljes lefedettséget ér el, ez egészül ki az internetes terjesztési 

platformmal. 

 

 
 

Fontos látni, hogy a hagyományos terjesztési módok mellett a szolgáltatások 

internetes elérhetősége is egyre meghatározóbb tényező, ez elsősorban a 

közvetítések kattintásszámán látható. A Ferencváros UEFA Bajnokok Ligája-

mérkőzéseire, valamint a magyar labdarúgó-válogatott őszi selejtezőire mintegy 

100 ezer felhasználó kattintott. Amiatt is időszerű az internetes terjesztési 

platform fejlesztése, mert a növekvő látogatottságnak köszönhetően a 

közelmúltban többször is túlterheltté váltak az internetes terjesztést kiszolgáló 

szerverek. A tervezett új, jóval intuitívabb felületen helyet kaphat egy különleges 

média-lejátszó, amely gyakorlatilag egy, a lineáris csatornákon már bizonyított, 

tervezett műsorstruktúrát képes vezérelni. A cél, hogy az m4sport.hu dedikáltan 

a magyar sport online „otthona” legyen, minél több élő közvetítéssel. Itt – 

elsősorban a kevésbé népszerű sportágaknál – az angol BBC csatornához 

hasonlóan egy kisebb kameraszámú közvetítési rendszer is elképzelhető.  

 

2. 2. 8. Elérés 

 

Az M4 Sport indulása óta a mért sportcsatornák együttes közönségaránya 3-4% 

közötti. Ezen közönségarány felét–háromnegyedét minden évben az M4 Sport 

tudhatja magáénak. 
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Az M4 Sport indulása óta kiemelten foglalkozik a magyar vonatkozású 

sporteseményekkel, ezek teszik ki a műsoridejének nagy részét és nézettségének 

alapját. Emellett a csatorna több nagy nemzetközi sporteseményt is közvetít, 

például indulása óta helyet ad a Formula-1-es világbajnokság futamainak, és 

válogat a Bajnokok Ligája és az Európa Liga legjobb mérkőzései közül. 

 

2016-ban a négyévente megrendezett Labdarúgó Európa-bajnokság és az Olimpia 

eseményei, 2017-ben a Budapesten megrendezett FINA világbajnokság, 2018-ban 

pedig a labdarúgó-világbajnokság vonzotta leginkább a nézőket a csatornára. 

 

A csatorna indulása óta a legnagyobb nézettséget elért sportesemény a 

franciaországi Labdarúgó Európa-bajnokság volt. Az EB legnézettebb 

mérkőzésének a Magyarország - Belgium nyolcaddöntő bizonyult 2,7 millió fős 

nézettségével és 61,5%-os közönségarányával. A magas nézőszámnak 

köszönhetően a mérkőzés nem csak az M4 Sport eddigi legnézettebb műsora lett, 

hanem az utóbbi 10 év legnézettebb sportműsora is, az összes csatornát figyelembe 

véve. Az azóta eltelt időszakban nem volt hasonló nézettségű műsor a teljes 

magyar televíziós piacon. 

 

A csatorna nézettségi eredményeiben nyomon követhetőek az időszakok, amelyek 

kiemelt sporteseményeket tartogatnak a nézőknek: mind a napi elérés, mind a 

nézett idő jelentősen megnő a népszerű sportesemények hatására. 
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A nagy sportesemények napjain az elérés akár 4 millió fölé is nőtt, és egy néző egy 

ilyen napon összesen akár több, mint 150 percet töltött a csatorna nézésével. 

 

A hosszabb ideig tartó események hatása a csatorna havi átlagaiban is tükröződik. 

2016 júniusában (Labdarúgó Európa-bajnokság) és 2018 júniusában (labdarúgó 

világbajnokság) a csatorna napi elérése közel kétszerese volt az előző időszak 

átlagának és a havi közönségarány is többszörösére változott. 

 

2020-ban, a vírushelyzet miatt elmaradtak jelentős sportesemények, aminek 

következtében a sportcsatornák március közepétől július végéig nagyon kevés élő 

tartalmat tudtak közvetíteni. Ebben az időszakban a mért sportcsatornák együttes 

közönségrészesedése 2% körül volt, aminek több mint felét az M4 Sport tette ki – 

korábbi népszerű tartalmai ismétlésével. Ennek ellenére a csatorna 

közönségrészesedése márciustól júliusig minden hónapban az előző évek hasonló 

időszakában mért értékei alatt maradt. 

 

Az idei, 2020/2021-es szezontól kezdve az NBI-es mérkőzések mindegyiket élőben 

közvetíti a közmédia az M4 Sport, vagy M4 Sport+ csatornán, emellett az NBII-

ből, illetve a Magyar Kupa sorozat mérkőzéseiből is többet sugároz élőben. 

 

Érdemes külön is említeni, hogy a nemzeti labdarúgó válogatott mérkőzései 

minden évben kimagasló eredményt érnek el. A mérkőzések nézettsége széles 

skálán mozog, attól függően, hogy tétmérkőzésről, selejtezőről, tornasorozatról 

vagy felkészülési, illetve barátságos mérkőzésről van szó, de a közönségrészesedés 

minden esetben a csatorna átlagának többszöröse. A vírushelyzet következtében 

elhalasztott selejtező-sorozatból és a Nemzetek Ligája mérkőzései közül ősszel 

többet is közvetített az M4 Sport, mindegyiket kimagasló nézettséggel. 
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2. 2. 11. Megcélzott közönség 

 

A sporttematikájú médiaszolgáltatások iránt hagyományosan jobban érdeklődnek 

a férfiak, így az M4 Sport esetében is 70-30% arányban találhatjuk meg őket a 

nézői bázisban. Ezzel szemben a csatorna egyik vezérelve, hogy minél 

diverzifikáltabb közönség számára nyújtson értékes, hasznos szolgáltatást, így 

indulása óta igyekszik minél közérthetőbben, minél szélesebb körben 

fogyaszthatóvá tenni a sporttartalmakat. Az eseményekhez fűzött szakértői 

magyarázatok azok számára is biztosítják a közvetített mérkőzések, események 

élvezetét, akik az adott sportágat nem, vagy csak felületesen ismerik. 

 

A nézői bázis kor szerinti megoszlása alapján legnagyobb arányban az 50 év feletti 

nézők választják az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák tartalmait a reggeli, a 

délelőtti és a koradélutáni idősávban, ezekben az időszakokban a nézők több, mint 

65%-a ebből a korosztályból kerül ki. A késődélutáni-esti főműsoridőben a 

fiatalabb, 18-49 éves közönség kapcsol nagyobb arányban a sportcsatornákra 

(34%), ugyanígy a legfiatalabb, 4-17 éves korosztály, akik jellemzően szintén a 

késődélutáni, koraesti sávokban keresik inkább a sporttartalmakat, 

közönségarányuk ekkor 4,5%. 

 

A megcélzott közönség aktívan használja az m4sport.hu weboldalát is. Ezen a 

felületen a labdarúgó közvetítések a legnézettebb tartalmak. 

 

 
 

Fontos megjegyezni, hogy ma már valamennyi nagy kábelszolgáltató rendelkezik 

olyan lejátszóval, amiben megtalálható az M4 Sport és az M4 Sport+ élő adása 

(Horizon Go, Tv Go, Digi Online). Ezeknél a szolgáltatóknál sokszor a 

sportközvetítések a legnépszerűbbek, viszont a felületeken generált nézettség nem 

kerül be a hivatalos statisztikába. 

 

2. 2. 10. Más szolgáltatásoktól való eltérés 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornák koncepcionálisan eltérően működnek, mint 

a sporttartalmakkal foglalkozó más médiapiac szereplők. Ez a csatornák 
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közszolgálati jellegével is összefügg, hiszen a kereskedelmi sportcsatornák érdeke 

elsődlegesen az, hogy minél több lehetséges új előfizetőre tegyenek szert, mely célt 

a legkeresettebb nemzetközi sportesemények műsorra tűzésével kívánják elérni. 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ ezzel szemben törekszik arra, hogy magas 

színvonalú, folyamatosan megújuló, változatos és különleges tartalmaival ne 

csupán az adott mérkőzést mutassa be, hanem annak hátterét, történetét, 

kiemelkedő szereplőit is közelebb hozzák a nézőkhöz. Így nem csak megszerzi, de 

jóval nagyobb arányban meg is tartja a nézőket. Csak az M4 Sport kínálatában 

több, mint húszféle hazai gyártású magazin és háttérműsor segíti az eligazodást a 

sportok világában. 

 

Közszolgálati jellegéből fakadóan a két sportcsatorna olyan eseményeket is 

műsorra tűz (pl. olimpiai játékok), melyek finanszírozása kereskedelmi alapon 

nem lenne megvalósítható a magas költségek és az ehhez képest elhanyagolható 

mértékű reklámbevételek miatt. 

 

A csatornák online jelenlétével kapcsolatban megállapítható, hogy az m4sport.hu 

chromecast adása más, piacon lévő szolgáltatók szolgáltatásához képest 

egyedülálló, hiszen egyetlen másik sportcsatornának sincs digitálisan ingyenes 

lába. A társadalmi kohézió és az identitás erősítése a világhálón még jobban tetten 

érhető, hiszen azoknál az eseményeknél, amelyeknél a szerződések megengedik, a 

világon mindenki élvezheti a műsorokat, közvetítéseket, lakóhelytől függetlenül. 

Más, hazai piacon elérhető sportcsatornák ezzel szemben fizetős digitális 

jelenléttel kísérleteznek. Fizetős applikációval rendelkezik például az Eurosport, 

amely 26 euró éves díj ellenében mindkét csatorna élő adásához hozzáférést 

biztosít, emellett valamennyi korábbi adást elérhetővé tesz, és emellett extra 

tartalmakat ad.  

 

2. 2. 11. Költségek, ár/érték arány  

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna költségei négy nagy részre oszthatók: 

műsorgyártási, műsorterjesztési, műszaki-online és HR költségek. 

 

2020-ban az M4 Sport és az M4 Sport+ sportcsatornák költsége nettó 19 426 millió 

forinttal került tervezésre. Ennek több mint felét, a sportjogok teszik ki. A 

költségek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 
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A műsorgyártási költségek éves szinten nettó 16 272 millió forintot jelentenek, a 

költségeken belül meghatározó összeget képvisel a sportjogok díja, amely 

mindösszesen 11 702 millió forint. 

 

Fontos megjegyezni, hogy 2020-ban a koronavírussal összefüggő járványhelyzet 

miatt két jelentős sportesemény (Nyári Olimpiai Játékok és Labdarúgó Eb) 

elmaradt, így az ezekhez kapcsolódó gyártási és jogdíj költségek nem ezt az évet 

terhelik, az összegek a megrendezés évében kerülnek elszámolásra. 

 

Az elmaradt két nagyobb sportesemény hatására a 2020. évi várható költségek 6 

437 millió forinttal maradnak el a tervezettől, ezen belül a műsorgyártás területén 

1 749 millió forinttal, a sportjogdíjak esetében pedig 4 688 millió forinttal. 

 

A műsorgyártás költségei egyéb kisebb sportesemények halasztása miatt 

összességében további 450 millió forinttal maradnak el a tervezettől. A véglegesen 

törölt sportesemények hatása további 1 257 millió forint csökkenésben jelenik meg. 

 

A második legjelentősebb költség a műsorterjesztés költsége, 1 359 millió forint 

értékben, míg az M4 Sport+ csatornára jutó terjesztési költség 2020-ban 37,4 millió 

forint. 

 

A két sportcsatornához allokálható belső humán kapacitás költsége a járulékokkal 

együtt 1 442 millió forintot tesz ki. 

 

A közmédia sportcsatornáinak gazdálkodására a ciklikusság jellemző, mely abból 

következik, hogy a nagyobb, nemzetközi szintű sportesemények (pl. Olimpia, 

Labdarúgó Európa-bajnokság, illetve világbajnokság) jellemzően a páros években 

kerülnek megrendezésre, így ezeket az éveket magasabb költségvonzat jellemzi. 

 

Gazdálkodási szempontból a két sportcsatorna egyben vizsgálandó, mivel az ott 

megjelenő közvetítések mögött azonos események, szerződések húzódnak meg. A 

csatornákon megjelenő gyártási tevékenység ugyanazon infrastruktúrával, azonos 

humán és technikai kapacitás igénybevételével valósul meg. Az M4 Sport+ 

csatorna elindítása ezért külön beruházást nem igényelt, de a sportműsorokra 

fordítható műsoridő emelkedett, ezzel együtt a sportműsorok költsége is nőtt. A 

megnövekedett műsoridő révén ugyanakkor lehetőség nyílik a sportesemények 

közvetítéséhez kapcsolódó szerződésekben foglalt lehetőségek és a 

keretszerződések hatékonyabb kihasználására. 
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Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna fajlagos mutatóinak értékét jelentősen 

befolyásolja a sportjogdíjak magas költsége. A csatorna egy percre jutó direkt 

gyártási költsége 33 242 forint. Ez az összeg azonban több mint ötszöröse a többi 

csatorna átlagának, mely a sportjogdíjakra vezethető vissza. Ez az eltérő tematika 

miatt más csatornákat nem terhel. 

 

A sportcsatornákon az első adások aránya az összes műsoridőhöz viszonyítva 

33,5%, ami magasabb, mint a többi csatorna átlaga, mely 2020-ban 25%-volt. 

Ennek oka, hogy a sportműsorok nagy része a szokásos adásmenetben élő 

közvetítés. A 2020-as év ettől eltérést mutat, mert ebben az évben a járványhelyzet 

miatt a szokásosnál több ismétlés került adásba. Ez nem csak az első adások éves 

arányára volt hatással, hanem ezzel egyidőben a csatorna gyártási költségei is 

csökkentek. Az elmaradó és a következő évre tolódó sportesemények miatt mind a 

gyártási, mind a jogdíj költségek alacsonyabbak, mint egy olyan évnél, amelyben 

hasonlóan nagy sportesemények megrendezése van soron. 

 

A közszolgálati médiaszolgáltató csatornakínálatában szereplő többi televíziós 

adóval összehasonlítva az M4 Sport és az M4 Sport+ együttes költsége meghaladja 

a többi csatornáét. Sportjogdíjak nélkül, csupán a gyártási költségek tekintetében 

a Duna Televízió csatorna költségei magasabbak a sportcsatornákénál, miközben 

az első adások aránya hasonló. 
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A következő összehasonlításban az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna költségei 

kerülnek összehasonlításra a Duna Televízió és az M1 Hír csatorna költségeivel. 

 

 
 

A két sportcsatorna direkt költségei csaknem háromszorosát teszi ki a Duna 

Televízió költségvetésének, és az M1 Hír csatornáénak. Ha a gyártási költségeket 

a sportjogdíjak (és M1 esetében hírjogok) nélkül hasonlítjuk össze, akkor az M4 

Sport és az M4 Sport+ együttes költsége csupán 80%-a Duna Televízió 

költségvetésének és 28%-kal magasabb az M1 Hír csatornáénál. 

 

Az összehasonlításban szereplő csatornák esetében az első adások aránya 2020-

ban minden esetben magasabb volt a közszolgálati médiaszolgáltató összes többi 

csatornájára jellemző átlagnál, különösen az M1 esetében, annak aktuális 

hírcsatorna jellege miatt. 

 

Az adáspercre jutó költségek estében is hasonló megállapításokat lehet tenni a 

fenti csatornák összehasonlításában. Az M4 Sport és M4 Sport+ első adásaira jutó 

direktköltség megközelíti a 100 000 forintot, amiben jelentősen szerepe van a 

sportjogdíjak összegének. Jogdíjak nélkül ez a mutató 2020-ban 27 800 Ft/perc, a 

Duna csatorna fajlagos gyártási költsége ennél magasabb, 32 890 Ft/perc. 

 

A két sportcsatorna költsége a következő évben a 2020-ban elmaradt 

sportesemények és azok jogdíjainak összegével megemelkedik. 

 

Az M4 Sport+ csatorna révén megnövekedett műsoridő 2021. teljes évet érinti, 

ennek hatására a gyártási költségek növekedése várható. 

 

2. 3. Értékelés, összefoglalás 

 

2. 3. 1. A médiaszolgáltató saját értékelése a szolgáltatás közszolgálati 

értéke kapcsán  

 

Az M4 Sport indításakor alapelvként fogadtuk el azt, hogy Magyarországon 

közmegállapodás alapján a magyar sport kulturális értéknek számít. A magyar 

közönség a nemzetet összetartó erőként tekint a sportra, sportolóira. 

 

Az M4 Sport az indulása óta megannyi kiemelkedő nézettségű műsort produkált, 

tette mindezt annak ellenére, hogy nem ez volt a fő célja, hiszen nem tekinti magát 



27 
 

 

a nagy kereskedelmi csatornák riválisának. A feladata, hogy közvetítse a kiemelt 

sportágak eseményeit történéseit, valamint megmutassa a nemzetközi 

sportesemények, világ- és Európa-bajnokságok, olimpiák kiemelkedő magyar 

sportsikereit. A 2020 őszén elindított M4 Sport+ kizárólag a magyar sportesemény 

sorozatokat tűzi képernyőre, ezzel teljesítve fentebb említett feladatát és célját. 

Mindezt mérhetően jó aránnyal teszi, hiszen az M4 Sport kiegészítő 

csatornájaként jött létre, mégis a harmadik legnézettebb a sportcsatornák között. 

 

Az M4 Sport a kitűzött céljait és ellátandó feladatait az elmúlt több mint öt évben 

még a vártnál is magasabb szinten teljesítette. Ehhez hozzájárult az is, hogy 

nagyon sok magyar sportsiker született, valamint, hogy megannyi világesemény 

került megrendezésre Magyarországon. Egyedül a kézilabda Bajnokok Ligája, 

néhány válogatott torna és a labdarúgó Európa Liga került csak képernyőre más 

csatornán. 

 

A közelmúlt jogi tárgyalásainak köszönhetően a legtöbb sportág nagy nemzetközi 

eseményeinek a közvetítési jogai a következő évekre is biztosítottak. A 

labdarúgásban azonban az új ciklus pályázati lehetőségei még csak most nyílnak 

meg. Ahhoz, hogy az M4 Sport és az M4 Sport+ megőrizze helyét, és továbbra is el 

tudja látni a feladatát, szükségszerű, hogy megőrizze a Labdarúgó Bajnokok 

Ligája, az Európa-bajnoki, világbajnoki, európai selejtezők jogait. 

 

A két csatorna a kezdetekhez képest nagyot lépett előre a válogatott kézilabda-

események terén, hiszen azok jogaival korábban az AMC rendelkezett, így 

„csupán” a hazai rendezésű utánpótlás-tornákat tudta megmutatni. 2019-től 

kezdve viszont a világbajnokságok, 2022-től pedig az Európa-bajnokságok is a 

közszolgálati médiaszolgáltatóhoz kerültek, ami azt jelenti, hogy bő két év múlva 

már a félig hazai rendezésű férfi kontinenstorna is az M4 Sporton lesz látható, 

akárcsak a női EB, amin egy új, sikeres generáció robbanhat be a köztudatba. 

 

A legnehezebb feladatok közé a jogi kérdések tartoznak, hiszen a cél, hogy az M4 

Sport adása valamennyi magyar emberhez eljusson. Ebben azonban a bevált 

nemzetközi joggyakorlat miatt szűk a lehetséges mozgástér. Gyakorlatilag minden 

nagy szervezet az exkluzivitást tartja szem előtt, úgy tud a legtöbbet keresni, ha 

ugyanazt a jogot csak egy valakinek adja el az adott országban. 

 

A labdarúgó-világbajnokságot például – kölcsönös megállapodás esetén – más 

EBU-s ország területén is lehetne közvetíteni, ha a helyi jogtulajdonos erre 

engedélyt adna. A tárgyalások során azonban például a román fél jelezte, hogy nem 

ért ezzel egyet, hiszen jelentős piaci részesedést veszítene egy ilyen döntéssel. A 

következő időszak tárgyalásain az EBU is próbál arra törekedni, hogy az általa 

szerzett jogok esetében ne legyenek ilyen korlátozó tényezők. 

 

Összességében kijelenthető, hogy a 2015. július 18-án elindult M4 Sport 

közszolgálati sportcsatorna eredeti céljai az elmúlt öt évben megvalósultak, és a 

2020. szeptember 12-én indult M4Sport+ csatornával kiteljesedtek. A célkitűzések 

között szerepelt többek között, hogy úgy mutassa be a látvány- és olimpiai 

sportokat, hogy minél többen kedvet kapjanak hozzájuk és elkezdjenek sportolni. 
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Fontos volt megmutatni a magyar sikereket, a nemzeti válogatottak világ- és 

Európa-bajnokságait – ezzel is erősítve az identitásunkat. Lényeges volt műsorra 

tűzni olyan prémium eseményeket, mint a labdarúgó-világbajnokság, Európa-

bajnokság, a Bajnokok Ligája-sorozat vagy a Formula-1-es világbajnokság. Fontos 

cél volt továbbá eljuttatni a határon túli nézőkhöz a magyarországi 

sporteseményeket, és Magyarországon is bemutatni a határon túli magyar 

sportéletet, sportolókat. 

 

2. 3. 2. A közszolgálati érték-vizsgálat szempontjainak való megfelelés 

 

A jelen leírásban bemutatott M4 Sport és M4 Sport+ csatornák országos 

vételkörzetű, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások, amelyek az Mttv.-ben 

biztosított előírásoknak köszönhetően (must carry-szabályok; 74. § (1a) bekezdés) 

a meglévő technikai feltételek mellett ingyenesen hozzáférhetők szinte 

valamennyi magyarországi háztartásban, valamint a határon túl műholdon és 

internetes terjesztési platformon keresztül. Ez a körülmény elősegíti, hogy a 

társadalom legszélesebb köre számára elérhetővé váljanak a hazai és nemzetközi 

sportéletet bemutató, az egészséges életmódot és a testedzést népszerűsítő, 

valamint a társadalmi kohéziót erősítő tartalmak. Mindkét csatorna HD 

minőségben is sugározza tartalmait, így műsoraik mindenben megfelelnek a kor 

által elvárt minőségi követelményeknek. 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ kiemelt szerepet töltenek be a közmédia 

csatornakínálatában, prémium szolgáltatásként foglalkoznak Magyarország, 

Európa és a világ legfontosabb sporteseményeivel, sportolóival és exkluzív 

tartalmakkal segítik a mérkőzések megértését, ezáltal pedig azok még teljesebb 

élvezetét. A csatornák ezen túlmenően társadalmi összekötő kapocsként 

szolgálnak, hiszen hazánkban az egyik legfontosabb kohéziós erő a sportok közös 

szeretete, valamint a közös szurkolás kedvenceinknek. 

 

2. 3. 3. Összegzés 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ egyértelműen hiánypótló csatornák, nélkülük a 

magyar emberek jelentős része lemaradna olyan nagy jelentőségű 

sporteseményekről, és megannyi felejthetetlen pillanatról, amelyek erősítik a 

nemzeti identitást, magyarságtudatot és a társadalmi kohéziót. Jól példázza 

mindezt, ami a közelmúltban Németország sportjogi piacán történt: a 2024-es 

Európa-bajnokság közvetítési jogait az egyik nagy telekommunikációs cég szerezte 

meg, amely nem rendelkezik lineáris csatornával. A következő Bajnokok Ligája-

ciklusban így már kizárólag fizetős, internetes platformon, a DAZN-nál láthatják 

a mérkőzéseket a sportkedvelők. Magyarországon kiemelt szempont, hogy minden 

magyar ember otthonába, korlátozásmentesen eljuttassuk a legizgalmasabb 

sporteseményeket – ebben áll a közmédia egyik legfontosabb küldetése. 

 

Ha nem lennének a közszolgálati sportcsatornák, a legnagyobb magyar sportolók 

sem kerülhetnének meghatározó időtartamban a képernyőre. A jelenlegi 

médiapiacon egyre kevesebb az érték, a sport viszont a maga tisztaságával, azonos 

feltételeivel, szabályrendszerével továbbra is példát mutat. Kozák Danuta vagy 
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Hosszú Katinka többszörös olimpiai bajnokként mindenképpen értéket és 

követendő példát szolgáltat egy válogatón vagy országos bajnokságon is, nem csak 

az olimpián. Az M4 Sport indulása előtt ezek bemutatására nem volt lehetőség, a 

dedikált sportcsatornák létrehozásával a nézők viszont már a fenti 

sporteseményeket is élőben követhetik. 

 

A következő évek feladata ezen működési struktúra fenntartása, valamint a piaci 

trendek megfelelő feltérképezése, és az azokhoz való alkalmazkodás lesz a lineáris, 

valamint még erőteljesebben a digitális térben. 

 

A 2020-as világméretű koronavírus-járvány alapjaiban rendítette meg (egyéb 

területek mellett) a sportvilágot. Elmaradt a tokiói nyári Olimpia és a részben 

hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság, valamint rengeteg nemzetközi és 

hazai sportesemény. Az alkalmazkodás utáni napokban, hetekben a hazai és a 

nemzetközi sportélet is újraindult két fontos jellemzővel: a pótlások, torlódások 

miatt jóval sűrűbb menetrenddel, és - egy helyenkénti, néhány hetes kivételtől 

eltekintve – nézők nélküli eseményekkel. Ebben a helyzetben a televíziós 

közvetítés adta meg a lehetőséget a szó szerinti túlélésre, hiszen mérkőzéseket, 

BL-tornákat, tenisztornákat, selejtezőket, bajnokságokat, kupamérkőzéseket 

lehetett szervezni és megmutatni az érdeklődőknek annak köszönhetően, hogy a 

televízió közvetítette az adott eseményt. A napi 24 órás M4 Sport és a hétvégente 

jelentkező M4 Sport+ csatornák ehhez a „túléléshez” járulnak hozzá nemzeti és 

nemzetközi szinten egyaránt, munkát adva a sportolóknak, a szakmai stáboknak, 

a klubok, szövetségek alkalmazottainak, a közvetítésben résztvevő 

munkavállalóknak és rengeteg egyéb, a sportokkal összefüggő területen dolgozó 

kollégának. 
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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 
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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 
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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 31-

ig – 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. 

 

 

3. 8. A javaslatban foglaltak közszolgálati értékének vizsgálata 

 

Az Eljárás a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket hivatott mérni. 
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A közszolgálati érték meghatározásakor a következő szempontokra tekintettel kell 

a vizsgálatot elvégezni: 

 a közönség elérése, 

 a tartalom univerzális (széles körnek szóló) jellege, 

 a tartalom hatása, az általa elérhető eredmény, 

 a tartalom minősége, 

 a tartalom értékessége, 

 a tartalom innovatív jellege, 

 a tartalom megfelelő ár-érték aránya (költséghatékonyság), 

 a közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljaival való összhang. 

 

A) A közönség elérése 

 

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

(reach) minden esetben vizsgálandó. Ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy 

a közszolgálati média olyan műsorainak, amelyek kifejezetten egy társadalmi 

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

kell elérniük, és nem feltétlenül törekednek jelentős nézőszámra. Ennek a 

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

éri el a célzott közönségét.  

 

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

(univerzális jelleg) 

 

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

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

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

közszolgálati médiaszolgáltatás célja, hogy szolgáltatásainak összessége olyan 

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

A vizsgált szolgáltatást abból a szempontból kell felmérni, hogy mennyire szolgálja 

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

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

szólítani stb.  

 

C) A tartalom hatása, a szolgáltatás által elért eredmény  

 

A tartalom hatása például az alábbi szempontok szerint mérhető:  

− mennyire emlékeznek egy-egy műsorra,  

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

okozati összefüggést felállítani a műsor közzététele és annak változása 

között,  

− egy adott műsor által elnyert díjak,  

− a szolgáltatással kapcsolatban közzétett kritikák tartalma.  

 

E szempont kizárólag a meglévő, jelentősen módosított szolgáltatás vizsgálatakor 

értékelendő. 
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D) A tartalom minősége  

 

Az eljárásnak biztosítania kell a szubjektív egyéni nézőpontok kiegyenlítését, és a 

lehető legnagyobb mértékben objektivizálnia a minőségi, értékességi szempontú 

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

szempontok figyelembe vételét követelik meg: 

− a gyártási folyamat minősége és professzionalizmusa – a megalapozott 

szakemberi döntések és a mérhető magas szakmai színvonal hozzájárul 

a tartalom minőségéhez, 

− a tartalom technikai jellemzői, 

− a közönség felfogása a minőségről – a közönség által minőséginek 

tekintett tartalmak figyelembe vétele fontos szempont lehet, de ügyelni 

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

megalapozott döntéseket e kérdésben, 

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

tartalom hozzájárul az egyén képességeinek fejlesztéséhez, 

nézőpontjának tágításához, személyiségének kiterjesztéséhez. 

 

E) A tartalom értékessége 

 

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

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

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

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

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

kell felmérni, a harmadikat pedig a médiapluralizmus-vizsgálatban. 

 

a) Egyéni (individuális) érték 

Vizsgálati szempontok: milyen előnye származik az egyéneknek 

abból, ha követik a közmédia tartalmait? Milyen módon és mértékben 

ismerik fel ők ezen előnyöket, ha egyáltalán felismerik? Hajlandóak 

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

 

b) Állampolgári (közösségi) érték 

Ennek során azt kell vizsgálni és értékelni, hogy az érintett 

szolgáltatás vonatkozásában megvalósulnak-e az alábbi 

követelmények: 

− hozzájárulás az állampolgárok tájékozottságához, pontos, időszerű 

és kiegyensúlyozott hírszolgáltatás révén, 

− a közéleti vita kiszélesítése egy-egy társadalmi, politikai vagy más 

közéleti kérdésben, 

− kulturális tartalmak közvetítése, a kulturális örökség megőrzése és 

gazdagítása. 

 

 

  



37 
 

 

F) A tartalom innovatív jellege 

 

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

technikák innovatív alkalmazásában, az új típusú szolgáltatások indításában, ez 

is vizsgálandó a szolgáltatás közszolgálati értéke kapcsán. 

 

G) A tartalom megfelelő ár-érték aránya 

 

A köz általi finanszírozásból, az ebből eredő elszámoltathatósági elvárásból, illetve 

az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaiból is egyértelműen 

következik, hogy a közmédia finanszírozása nem lépheti túl azt a mértéket, amely 

a számára kijelölt célok eléréséhez szükséges. Az ár-érték arány természetesen 

nem a közmédia támogatásának teljes összegére és a teljes tartalom (műsorfolyam) 

egybevetésére vonatkozik, hanem az egyes szolgáltatások költségeire és azok 

megfelelő értékére. 

 

H) A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljaival való összhang 

 

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

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

felsorolt közszolgálati célokhoz, és ezáltal milyen közszolgálati értéket képvisel. 

 

 

3. 9. A vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok 

 

A vizsgálat során a Testület a következő információkra támaszkodhat: 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója által benyújtott 

szolgáltatás-leírásra, 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának címzett kérdésekre 

adott írásbeli válaszokra, 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának személyes 

meghallgatására, 

− korábban elvégzett médiakutatások eredményeire, 

− közvélemény-kutatásokra, 

− a konzultációk eredményeire, 

− a Közszolgálati Testülettel, valamint a médiapiac érdekképviseleti-

szakmai szervezeteivel folytatott konzultáció eredményére, 

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

véleményekre. 

 

A szolgáltatás-leírásnak az alábbi kérdések bemutatására kell kiterjednie: 

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

figyelembe véve a Közszolgálati Médiaszolgáltatóval szemben 

megfogalmazott törvényi követelményeket, 

b) a szolgáltatás által elérni kívánt célok világos megfogalmazása, 

c) a szolgáltatás arculata, célja, célközönsége, 

d) a szolgáltatás hogyan járul hozzá a szerkesztői versenyhez, 

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

elérhetőség, törvényi követelményekkel való összhang, költségek), 

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

médiapluralizmusra gyakorolt hatásának az elemzéséhez a benyújtó 

megítélése szerint milyen kutatások lefolytatása, elemzések elvégzése 

szükséges, 

g) a szolgáltatás teljes bekerülési költsége, 

h) új szolgáltatás esetén az indítás tervezett időbeli ütemezése, 

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

műsortípusok, célközönség) szerinti bontásban történő bemutatása, 

jellemzőinek ismertetése, 

j) jelentősen módosítani tervezett szolgáltatás esetén minden olyan 

módosulás leírása, amely érinti a közzétett tartalmak jellegét, a szolgáltatás 

profilját. 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának címzett kérdésekre adott 

írásbeli válaszai, illetve személyes meghallgatása során tett nyilatkozatai, 

észrevételeinek elsődlegesen a szolgáltatás-leírás alapján nem világos vagy 

egyértelmű kérdések tisztázására, kiegészítésére kell szorítkoznia. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ audiovizuális médiaszolgáltatások 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. Az M4 SPORT ÉS M4 SPORT+ CSATORNÁKRA 

VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÁS VIZSGÁLATA 
 

Jelen pont a Testület által elvégzett közszolgálati érték-vizsgálat eredményét 

foglalja össze. 

 

4. 1. Médiapiaci áttekintés 

 

Jelenleg 12 sport közvetítéseket kínáló magyar nyelvű sportcsatorna működik, 

amelyek közül közszolgálati feladatokat leginkább az M4 Sport, valamint az M4 

Sport+ lát el. 2015. júniusban, az M4 Sport indulását megelőző hónapban 9 

sportcsatorna volt elérhető Magyarországon, melyek közül három (Sport1, Sport2, 

Eurosport) a háztartások több mint 70%-ában jelen volt, a többinek alacsonyabb 

volt a technikai lefedettsége. Az évek során két sportcsatorna megszűnt, és az M4 

Sporttal, M4 Sport+-szal együtt öt új indult el, a legjelentősebb bővülés a 2016-os 

és a 2018-as évben történt, amikor új sportcsatornákat indított a TV2 csoport. A 

két új csatorna magáénak tudhatja a jelentősebb európai labdarúgó bajnokságok 

közvetítési jogait. 

 

A közszolgálati sportcsatornákon kívül jelenleg a következő sportközvetítéseket 

kínáló médiaszolgáltatások érhetők el: Eurosport 1-2, Sport1-2, DigiSport 1-2-3, 

Spíler 1-2, valamint Aréna 4. Közülük hétnek magas, 70% fölötti a technikai 

lefedettsége, de az M4 Sport az egyetlen, amelyik az ingyenes Mindig TV-vel 

rendelkező háztartásokban is jelen van, így lefedettsége csaknem 100%-os. 

 

A sportcsatornák összesített közönségarányában is látható a bővülés 

következménye. Az M4 Sport indulását megelőző hónapban 2,5 % volt a kilenc 

csatorna együttes részesedése. A 2020. év végén a 11 csatorna együtt 4,1 %-os 

közönségarányt ért el, teljes napra vonatkozóan. Az indulása óta a sportcsatornák 

közül az M4 Sport volt a legnézettebb, 2015. júliustól mindössze három olyan 

hónap volt, amikor a Sport1 csatorna magasabb nézettséget generált. Éves 

összesítésben minden évben a sportcsatornák együttes közönségarányának több 

mint felét az M4 Sport tette ki. Elérésben – akár a naponta, a hetente vagy a 

havonta a csatornára kapcsolók számát vizsgáljuk – az M4 Sport kimagaslik a 

többi sportcsatorna közül, és a csatornán töltött időben is hasonlóan jelentős 

különbségeket láthatunk az M4 Sport javára. 
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2020. szeptember 12-től új csatornaként az M4 Sport+ minden hétvégén (a Duna 

World csatorna helyén) részt vesz a magyar vonatkozású sportesemények 

közvetítésében; szombaton és vasárnap, 14 és 22 óra között, kétszer 8 órában 

sugározza a sporttartalmakat. A plusz idővel többen kapcsolódhatnak be a magyar 

sportközvetítésekbe, ami az eddig eltelt napok eléréseiben mutatkozik meg: 

szeptember 12. óta a hétvégi napokon 137 ezer fővel többen érdeklődtek 

sporttartalom iránt. Az indulását követő első 20 hétvégi napon pedig több mint 2,9 

millió fő, azaz a népesség 30 %-a kapcsolt legalább egy alkalommal az új 

sportcsatornára. Kijelenthető tehát, hogy a nézők megtalálják kedvenc 

közvetítéseiket az M4 Sport+ csatornán, a médiaszolgáltatás műsorsávjában a 

harmadik legnézettebb sportcsatorna. 

 

Nem elhanyagolható emellett az internetes nézettség sem. Az utóbbi öt évben 

többszörösére nőtt azok száma, akik az interneten figyelik a sportközvetítéseket. 

Valamennyi szolgáltató, így a TV2 Csoport, az AMC és természetesen az MTVA is 

fejleszti a digitális lejátszóját. Ezen a területen 2021-es esztendő komoly 

változásokat hozhat. 

 

Jelenleg 12 sport közvetítéseket kínáló magyar nyelvű sportcsatorna működik, 

amelyek közül közszolgálati feladatokat leginkább az M4 Sport, valamint az M4 

Sport+ lát el. 2015. júniusban, az M4 Sport indulását megelőző hónapban 9 

sportcsatorna volt elérhető Magyarországon, melyek közül három (Sport1, Sport2, 

Eurosport) a háztartások több mint 70%-ában jelen volt, a többinek alacsonyabb 

volt a technikai lefedettsége. Az évek során két sportcsatorna megszűnt, és az M4 

Sporttal, M4 Sport+-szal együtt öt új indult el, a legjelentősebb bővülés a 2016-os 

és a 2018-as évben történt, amikor új sportcsatornákat indított a TV2 csoport. A 
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két új csatorna magáénak tudhatja a jelentősebb európai labdarúgó bajnokságok 

közvetítési jogait. 

 

A közszolgálati sportcsatornákon kívül jelenleg a következő sportközvetítéseket 

kínáló médiaszolgáltatások érhetők el: Eurosport 1-2, Sport1-2, DigiSport 1-2-3, 

Spíler 1-2, valamint Aréna 4. Közülük hétnek magas, 70% fölötti a technikai 

lefedettsége, de az M4 Sport az egyetlen, amelyik az ingyenes Mindig TV-vel 

rendelkező háztartásokban is jelen van, így lefedettsége csaknem 100%-os. 

 

A sportcsatornák összesített közönségarányában is látható a bővülés 

következménye. Az M4 Sport indulását megelőző hónapban 2,5 % volt a kilenc 

csatorna együttes részesedése. A 2020. év végén a 11 csatorna együtt 4,1 %-os 

közönségarányt ért el, teljes napra vonatkozóan. Az indulása óta a sportcsatornák 

közül az M4 Sport volt a legnézettebb, 2015. júliustól mindössze három olyan 

hónap volt, amikor a Sport1 csatorna magasabb nézettséget generált. Éves 

összesítésben minden évben a sportcsatornák együttes közönségarányának több 

mint felét az M4 Sport tette ki. Elérésben – akár a naponta, a hetente vagy a 

havonta a csatornára kapcsolók számát vizsgáljuk – az M4 Sport kimagaslik a 

többi sportcsatorna közül, és a csatornán töltött időben is hasonlóan jelentős 

különbségeket láthatunk az M4 Sport javára. 

 

 
 

2020. szeptember 12-től új csatornaként az M4 Sport+ minden hétvégén (a Duna 

World csatorna helyén) részt vesz a magyar vonatkozású sportesemények 

közvetítésében; szombaton és vasárnap, 14 és 22 óra között, kétszer 8 órában 

sugározza a sporttartalmakat. A plusz idővel többen kapcsolódhatnak be a magyar 

sportközvetítésekbe, ami az eddig eltelt napok eléréseiben mutatkozik meg: 
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szeptember 12. óta a hétvégi napokon 137 ezer fővel többen érdeklődtek 

sporttartalom iránt. Az indulását követő első 20 hétvégi napon pedig több mint 2,9 

millió fő, azaz a népesség 30 %-a kapcsolt legalább egy alkalommal az új 

sportcsatornára. Kijelenthető tehát, hogy a nézők megtalálják kedvenc 

közvetítéseiket az M4 Sport+ csatornán, a médiaszolgáltatás műsorsávjában a 

harmadik legnézettebb sportcsatorna. 

 

Nem elhanyagolható emellett az internetes nézettség sem. Az utóbbi öt évben 

többszörösére nőtt azok száma, akik az interneten figyelik a sportközvetítéseket. 

Valamennyi szolgáltató, így a TV2 Csoport, az AMC és természetesen az MTVA is 

fejleszti a digitális lejátszóját. Ezen a területen 2021-es esztendő komoly 

változásokat hozhat. 

 

 

4. 2. A közszolgálati érték vizsgálata 

 

4. 2. 1. A közszolgálati célokhoz való hozzájárulás 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató által benyújtott szolgáltatás-leírásban foglaltak 

alapján megállapítható, hogy az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák 

műsorstruktúrája, tartalomkínálata összhangban áll mind az Mttv.-ben, mind 

pedig a Közszolgálati Kódexben rögzített célkitűzésekkel. A médiaszolgáltatás 

tematikus csatornaként a sport, azon belül is elsődlegesen a magyar vonatkozású 

események és történések bemutatására, ismertetésére, ezzel összefüggésben pedig 

a társadalom minőségi szórakoztatására és aktuális hírekkel, információkkal 

történő ellátására törekszik. 

 

Ennek köszönhetően a csatorna elsődlegesen – közvetve vagy közvetlenül, de – 

eleget tesz az Mttv. 83. § (1) bekezdés b), f), h), j) és o) pontjaiban rögzített 

célkitűzéseknek. Ezen túlmenően az M4 Sport és M4 Sport+ a „hagyományos”, 

túlnyomórészt a nagy nézettséget vonzó sportesemények közvetítésére hagyatkozó 

kereskedelmi csatornáktól eltérően a Közszolgálati Kódex által a sport bemutatása 

terén (A közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető elvei, I) pont) megfogalmazott 

sajátos kívánalmak megvalósulását is támogatja.) 

 

A fentiek mellett a sportcsatornák a határon túli magyar csapatok 

sporteseményeinknek, történéseinek nyomon követésével és bemutatásával, 

illetve a csatornák tartalmai online elérésének biztosításával a nemzeti 

összetartozás erősítése, illetve a határon túli magyarság igényeinek kielégítése 

terén is fontos közszolgálati feladatokat vállal magára a közmédia (Mttv. 83. § (1) 

bekezdés c) és g) pontok). 

 

Ami a sportműsorok és -közvetítések európai uniós megítélését illeti, az Európai 

Bizottság – az állami támogatások uniós joggal való összeegyeztethetőségének 

vizsgálata kapcsán – megerősítette, hogy a változatos programkínálat részeként a 

sport is a közszolgálati feladatok körébe tartozik. Ennek keretében a Bizottság azt 

is kiemelte, hogy a közszolgálati feladat kiegyensúlyozott voltának fenntartásához 

szükséges, hogy ne pusztán a közkedvelt, alapesetben is jelentős nézettséget 
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generáló sportágak sugárzására korlátozódjon e tevékenység, hanem a kevésbé 

nézett – de elsősorban hazai vonatkozású – sportesemények közönség elé tárása is 

biztosított legyen. 

 

Azt is látni kell ugyanakkor, hogy az elsődlegesen profitszerzésben érdekelt 

kereskedelmi szolgáltatók műsorkínálatában a jól jövedelmező, nagy nézettséget 

produkáló sportesemények közvetítése kap helyet, amely magával hozza az 

alacsonyabb érdeklődést vonzó, jellemzően hazai vonatkozású sportágak és 

sportesemények kiszorulását a kínálatból. A közönség számára kedvezőtlennek 

tekinthető effajta folyamatok ellensúlyozására irányuló szándék vezérelte az M4 

Sport 2015-ös indulását, majd pedig az igények szélesebb körű kielégítésének 

megvalósítása érdekében az M4 Sport+ csatorna 2020. őszi indulását. Az eddigi 

tapasztalatok és visszajelzések alapján mindkét „vállalkozás” ez idáig sikeresnek 

minősíthető a Testület megítélése szerint. 

 

A Bizottság vizsgálta továbbá, hogy az unió normáival kompatibilisnek tekinthető-

e az, ha az ad hoc támogatás által létrejött forrásokat sportesemények közvetítési 

jogainak megvásárlására fordítják, és azt a következtetést vonta le, hogy a 

sportközvetítés része lehet a közszolgálati feladatnak, így az ad hoc-jellegű 

támogatások ilyen irányú felhasználása nem kizárt. 

 

A 2009-es Közszolgálati Közlemény azon követelményt fogalmazza meg a 

közszolgálati médiával szemben, hogy az nem végezhet olyan tevékenységet, 

amely a piaci versenynek a közszolgálati küldetés teljesítéséhez nem szükséges, 

ugyanakkor aránytalan torzulásához vezetne. Nem kizárt azonban, hogy a 

közszolgálati feladat részei legyenek prémiumtartalmak (pl. prémium 

sportközvetítési jogok). Ilyen esetben közpénzből finanszírozott közszolgálati 

feladatnak tekinthető a prémiumtartalmak minél szélesebb közönséghez való 

ingyenes eljuttatása. 

 

Az AVMS irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy intézkedést 

hozzanak az uniós joggal összhangban annak biztosítására, hogy a 

médiaszolgáltatók kizárólagos alapon ne közvetíthessenek az adott tagállam 

számára társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket oly módon, 

amely az adott tagállamban a közönség jelentős részét kizárják az ilyen események 

élőben vagy későbbi közvetítés útján, szabadon hozzáférhető televízióadásban való 

követésének lehetőségéből (AVMS irányelv, 14. cikk (1) bekezdés). Az irányelvben 

foglaltaknak megfelelően a Médiatanács mint hatáskörrel rendelkező szerv 

131/2017. (II. 7.) sz. döntésével elfogadta a társadalom számára kiemelten nagy 

jelentőséggel bíró események listájának tervezetét, amelyet egyúttal – részletes 

indokolással ellátva – megküldött az Európai Bizottságnak. A lista az Európai 

Bizottság Hivatalos Lapjában történő közzétételt követően tekinthető 

véglegesnek. 

 

A Médiatanács által elfogadott listán szereplő események közül – a közszolgálati 

média elmúlt évek komoly erőfeszítéseinek köszönhetően, a közvetített események 

volumenének folyamatos bővítésével mára szinte valamennyi a közszolgálati 
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média csatornáin, túlnyomórészt az M4 Sport, illetve részben az M4 Sport+ 

csatornán keresztül jutnak el a közönséghez. 

 

A Testület megítélése szerint tehát az M4 Sport és M4 Sport+ csatorna 

műsorkínálatát tekintve tehát egyértelműen megállapítható, hogy a hazai és uniós 

normákban foglaltakkal összhangban állónak értékelendő. Egyrészről ugyanis a 

szórakoztatáson túlmutató, hazai vonatkozású eseményekkel és hírekkel, másfelől 

a magas jogdíjakkal járó rendezvények közvetítésének felvállalásával egyaránt a 

közszolgálati célok teljesítésének szolgálatában áll. 

 

4. 2. 2. A szolgáltatás univerzális jellege 

 

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

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

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

műsorszámokat?  

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ jellemzőit áttekintve a Testület arra jutott, hogy az első 

szempontból a szolgáltatás teljes egészében univerzálisnak tekinthető. Az Mttv. 

előírásai (74. § (1a) bekezdés) szerint mindkét csatorna must carry-terjesztésű, 

azaz valamennyi műsorterjesztőnek kötelező továbbítania azt előfizetői felé, illetve 

az ingyenes földfelszíni platformon is megtalálható a kínálatban. Az M4 Sport 

csatorna 2015. júliusi indulását követően már az év végére elérte a közel 100%-os 

lefedettséget, ehhez hasonló elérést a hétvégente a Duna World adásának helyén 

elérhető M4 Sport+ csatorna is mutat. (Más kérdés a televíziós csatornához 

illeszkedő online tartalomszolgáltatás értelemszerűen csak internet-előfizetéssel 

bíró háztartásokban/személyek által hozzáférhető, de az elmúlt években ez a szám 

is folyamatos növekedést mutat.) Összehasonlításképpen, a piacon működő 

sportcsatornák lefedettségének elmúlt ötéves alaklulását az alábbi ábra igen jól 

szemlélteti. 
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Ami az univerzalitás másodikként említett szempontját illeti, a csatorna 

tematikus jellegére tekintettel, „természetéből adódóan” sem lehet képes a 

társadalom valamennyi csoportját megszólítani. Ugyanakkor e tekintetben is 

vizsgálható, hogy a szolgáltatás az egyes sportesemények, versenysorozatok iránt 

„hagyományosan” érdeklődést mutató rétegeken felül képes-e továbbiakat 

megszólítani, számukra értékes tartalmakat nyújtani. E tekintetben a Testület 

megállapította, hogy az M4 Sport és M4 Sport+ a piacon működő 

sportcsatornákhoz képest is sajátos tematikájával képes az ilyen szolgáltatásokat 

korábban nem követő rétegekhez is szólni és érdeklődésüket kiváltani. 

 

A magyar vonatkozású tartalmak arányát tekintve megállapítható, hogy az 

jelentősen meghaladja a piacon működő más szolgáltatásokét. E téren 

egyértelműen látható a Közszolgálati Médiaszolgáltató által benyújtott 

szolgáltatás-leírás alapján, hogy az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák nemcsak 

mennyiségét, de minőségét és színvonalát tekintve is magasan meghaladja a 

piacon elérhető más csatornák kínálatát. A csatornák indulásával jól látható a 

Testület számára, hogy a magyar vonatkozású tartalmak mennyisége megnőtt, és 

ami nem csupán annak köszönhető, hogy a korábban a piacon lévő egyéb csatornák 

kínálatából a közmédia csatornájára kerültek volna egyes sportesemények 

közvetítései. Az elmúlt ötéves időszak értékelése alapján egyértelműen látható 

annak a tudatos koncepció alapján történt építkezésnek az eredménye, aminek 

köszönhetően mára az M4 Sport mellett az M4 Sport+ elindítása, illetve az online 

tartalomszolgáltatás egyaránt megtölthető a közönség számára értékes 

sportesemények közvetítésével, minőségi háttérműsorokkal. 

 

A korábbi vizsgálatban foglaltakkal egyezően a csatorna univerzális jellegét 

erősíti, hogy az egyes sportesemények iránt rendszerint nagy érdeklődést mutató 

társadalmi csoportok mellett képes a nézői sorába tudni, illetve megszólítani 

azokat, akik pusztán a sport világának történései iránt mutatnak érdeklődést. A 

csatornán a sportközvetítések mellett számos tájékoztató-, illetve háttérműsor 

révén a szórakoztató funkción túlmutatóan riportok, szakmai elemzések révén az 

M4 Sport és M4 Sport+ igen jelentős tájékoztató feladatot is ellát. A Testület 

meglátása szerint egyáltalán nem elhanyagolható, hogy a túlnyomórészt hazai 

vonatkozású professzionális, illetve szabadidő- és diáksport, fogyatékkal élők 

sportjainak eseményeit bemutató műsorok révén a sport iránt hobbi szinten 

érdeklődők számára is értékes alternatívát képes nyújtani. Az ilyen rendezvények 

képernyőre kerülése által nemcsak a sportot szabadidőben, illetve fiatal korban 

művelőket szólítja meg, de egyúttal lehetőséget nyújt arra, hogy a társadalom ilyen 

eseményeken érintett csoportjai magukat is viszont láthassák a képernyőn. E 

műsorok tehát ebből következően nem kizárólag róluk, de egyúttal nekik is 

szólnak, sajátos élményt és programot nyújtva számukra. 

 

Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról a körülményről sem, hogy a 

csatornák a határon túli magyarságról, valamint e közöségek tagjainak is kíván, 

és egyben képes is szólni. Ebből adódóan nem kizárólag technikai értelemben, de 

az M4 Sport és M4 Sport+ küldetését tekintve is egyaránt olyan csatornává képes 

válni, amely a széles körben vett nemzetről és nemzetet megszólítva tud a sportról 
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mint a magyarság körében vitathatatlanul kulturális értékről fontos pillanatokat 

megmutatni. 

 

A Testület megállapításai szerint az M4 Sport és M4 Sport+, elsődlegesen speciális 

tematikájának köszönhetően, a társadalomnak olyan rétegeit is képes 

megszólítani, akik esetleg korábban – számukra preferált tartalmak hiányában – 

nem követték rendszeresen e csatornákat. Ebbéli sajátosságának köszönhetően – 

figyelemmel a tematikus csatornák jellemzőire – a szolgáltatások univerzálisnak 

tekinthetők. 

 

4. 2. 3. Minőség és megkülönböztethetőség 

 

A csatornák tematikája, elvi irányvonalai minőséget képviselnek, olyan színekkel 

gazdagítja a közmédia korábbi portfóliójának palettáját, amelyek kiemelkedően 

fontosnak tekinthetők nem csupán a közmédia korszerű identitásának 

megtalálásában, hanem az egész társadalom szintjén. Nem tűnhet feltétlenül 

nagyon eredeti ötletnek egy sportcsatorna üzemeltetése (illetve a közönség 

igényeire és a közvetítésre „váró” események nagy számára tekintettel egy további 

indítása), azonban a sport Magyarországon betöltött sajátos szerepét is értékelve 

ez a tematika korábban fájóan hiányzott a közmédia tartalmai közül, még akkor 

is, ha természetesen mindig nagy mennyiségű sportközvetítés és más, sporttal 

kapcsolatos műsorszám szerepelt a közmédiában. Az ismert információk alapján 

az M4 Sport igen gyorsan tudott önálló branddé válni a közönség szemében, 

amihez a 2020 őszén indult M4 Sport+ csak további adalékot jelenthet. 

 

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, 

amelynek az M4 Sport – rövid története során pedig az M4 Sport+ – ez idáig 

sikeresen eleget is tett. 

 

A sportcsatornák piaca meglehetősen telített, ezért a minőségen túl a 

megkülönböztethetőség szempontja is előtérbe kerül. A közmédiának a 

társadalomban betöltött szerepe és hivatása ismeretében ez három eltérő irányban 

lehetséges:  

- a társadalom jelentős részét foglalkoztató, kiemelt sportesemények minél 

teljesebb közvetítése, 

- a magyar vonatkozású (nemzetközi és belföldi) sportesemények közvetítése, 

a sportágak minél szélesebb körében, 

- a média által korábban elhanyagolt, de társadalmi szempontból fontos 

sportágak képernyőre kerülése. 

 

Az M4 Sport és az utóbbi időben az M4 Sport+ eddigi működéséből megállapítható, 

hogy e három szempontnak alapvetően megfelel. A közönség általi potenciális 

elérhetőségen túl jelentős szempont, hogy a nagy tömegeket vonzó, a közösség 

szempontjából fontos események országosan, gyakorlatilag mindenki számára 

elérhető, ingyenes szolgáltatáson keresztül jusson el az érintettekhez (ld. kiemelt 
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események listája, annak európai uniós és magyar szabályozása); az M4 Sport és 

M4 Sport+ ezt a célkitűzést is megvalósítja. 

 

A Testület fontosnak – ugyanakkor nem kizárólagos – tartja a fiatal korosztályok 

rendszeres elérését a csatornák által, ennek érdekében mindenképpen helyes, a 

Közszolgálati Médiaszolgáltató a kapcsolódó online kínálatra is a broadcast 

tartalmakhoz hasonló gondot fordít, illetve a jövőben is ügyelni kellene az új 

generációk változó médiafogyasztási szokásaira. Az online jelenlétben a közmédia 

az M4 Sport Testület általi korábbi vizsgálata óta eltelt időben láthatóan komoly 

erőfeszítéseket tett, aminek eredményei nemcsak a kínálatban, de a közönség 

általi látogatottságban, azaz a szolgáltatások tényleges igénybevételét illetően is 

látszódnak. Ezt az irányt tartani kell, a fejlesztéseket folytatni, hiszen az innovatív 

megoldások kiaknázása nélkül a közszolgálati média nem lehet képes ténylegesen 

minőségi, a piaci alapon működő csatornáktól eltérő, a társadalmi igényeket a 

lehető legmagasabb szinten kielégítő szolgáltatás nyújtására. 

 

4. 2. 4. A tartalom értékessége 

 

Ha a sport ügyét fontosnak tartjuk, akkor egyértelmű, hogy egy sport tematikájú 

televíziós csatorna értékesnek ítélhető. Azaz – felismerve a közszolgálati média 

létét alátámasztó elvi alapvetések által e tekintetben diktált következtetéseket, és 

a sport kulturális szerepét – szinte megdönthetetlen vélelem szól amellett, hogy 

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

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

valódi fokmérője lehet egy televíziós csatornának.  

 

A közszolgálati érték-vizsgálat során a szolgáltatáshoz fűződő egyéni (individuális) 

és közösségi (állampolgári) értéket is meg kell vizsgálnia a Testületnek. Az M4 

Sport és M4 Sport+ tematikájánál ez nem különösebben nehéz: a Testület 

megítélése szerint mind az egyén, mind a közösség (legyen az kisebb, nagyobb, 

vagy akár az egész társadalom szintjén értelmezett) profitálhat a sporthoz 

kapcsolódó tartalmak közmédiában való közzétételéből. Az elmúlt időszakban a 

sport társadalomban betöltött szerepe a politikai viták kereszttüzébe is került és 

hosszabb ideje e tekintetben kevésbé változott (elsősorban a különféle, főként 

labdarúgó-stadionok közpénzből való építésével és jelentősebb anyagi vonzattal 

járó sportesemények megrendezésével összefüggésben). 

 

Függetlenül attól, hogy ki mit gondol ezen, a „politikai mezőben” is értelmezhető 

kérdésekről, a sportesemények közvetítése mint médiatartalom jogosan aspirál a 

közmédiában való markáns megjelenésre. Így volt ez korábban is, de a technológiai 

szűkösség megváltozásával, a közönség figyelmének aprózódásával, és e 

jelenségekkel párhuzamosan a tematikus csatornák számának és 

közönségarányának növekedésével indokolttá vált egy önálló sportcsatorna 

fenntartása. Ezt erősítik meg a nemzetközi trendek és a kapcsolódó nézői igények, 

amelyek egyértelműen a sajátos tematikájú csatornák létjogosultsága irányába 

mutatnak. 
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Noha a Testületnek elsődlegesen az M4 sport és M4 Sport+ csatornák értékessége 

kapcsán kell véleményt formálnia, nem mehet el szó nélkül a 2020-as 

járványhelyzet formálta sportélet káros következményei mellett. Egy alapvetően 

élő sportesemények közvetítésére, a nézők ezirányú igényeit kiszolgálni igyekvő 

közszolgálati csatorna vitathatatlanul kifejezetten nehéz – már-már szinte 

lehetetlen – helyzetbe kerül, amennyiben a tartalomkínálatának gerincét jelentő 

események túlnyomó többsége elmard. A Testület megítélése szerint az M4 sport 

és M4 Sport+ ebben a mindenki számára ismeretlen és nehéz helyzetben is jól 

vizsgázott. A közszolgálati média értékes archívumában fellelhető tartalmak 

műsorra tűzésével olyan minőégi elemekkel helyettesítette az élő műsorok 

közvetítését, amivel valószínűleg a nézőket nemcsak a csatornák, de a sport 

önfeledt rajongói körében is sikerült megtartani. Ez pedig közvetetten a csatornák 

értékességére is pozitív hatást gyakorolhatott. 

 

4. 2. 5. A tartalom innovatív jellege 

 

A Testület határozott álláspontja szerint a közszolgálati média, konkrétabban a 

jelenleg vizsgált M4 Sport és m4 Sport+ csatorna tematikája akkor tudja elérni a 

kívánt hatást (vagyis a közjó gyarapítását, ezzel párhuzamosan pedig a 

közpénzekkel való felelős gazdálkodást), ha korszerű, a mai médiavilág 

színvonalához, a médiafogyasztási szokásokhoz és a nézői igényekhez igazodik, 

miközben értéket teremt, és magas színvonalával hozzájárul a médiapiacon 

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

jelentősen meg is haladja ezen választék általános színvonalát, illetve a piac által 

ki nem elégített igényekre is figyelemmel van. 

 

Az innováció azon terepe, ahol a leglátványosabban jelentkezhet és valóban 

érdemben hozzájárulhat az újabb generációk számára a sportközvetítések és 

egyéb, a sporttal kapcsolatos műsorszámok átélhetőségéhez, az online 

tartalomszolgáltatás. Való igaz, hogy a sportesemények közvetítése olyan „műfaj”, 

amit a közönség napjainkban is igen szívesen követ élőben, azonban ettől 

függetlenül a Testület határozott véleménye szerint a változó médiafogyasztási 

szokások is egyre erőteljesebben arra a következtetésre vezetnek, hogy az újabb 

korosztályok számára egyre kevésbé lesz meghatározó információforrás a 

hagyományos, lineáris televíziózás. Nem meglepő, ezt a Közszolgálati 

Médiszolgáltató is felismerte, és a szolgáltatás-leírásban is számos helyen utalt 

nemcsak az efféle nézői folyamatokra, de a közmédia e téren tett lépéseire, és azok 

eredményeire. 

 

Jóllehet, a fiatalabb generáció tagjai igen szívesen követik a médiatartalmakat 

online környezetben, jelenleg az idősebb korosztályok számára a televízió még 

mindig sokkal népszerűbb, mint bármely más médium. Ebből adódóan a 

közmédiának nem kell, sőt nem is szabad feladni a hagyományos televíziózás adta 

lehetőségeket és figyelmen kívül hagyni a jelenlegi nézői elvárásokat. 

 

Ezzel együtt is, a pár éve még a jövőként aposztrofált, mára lassan megvalósultnak 

tekinthető médiafogyasztási tendenciák az audiovizuális tartalmak online 

elérésének növekedését is magukban foglalják, így a közmédia számára az 
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innovációra törekvés nem csupán törvényi kötelezettség (Mttv. 83. § (2) bekezdés 

a) pont), hanem létszükséglet. A Testület határozott álláspontja szerint napjaink 

médiapiaci változásainak korában a közmédiában elengedhetetlen feladata az 

innovatív lépésekben élen járnia. A közönség részéről jól azonosítható igény, az 

online, gyakorlatilag bárhol elérhető tartalomkínálat iránti vágyakozás 

kielégítésében sok szereplő igyekszik jelen lenni. A közszolgálati médiának 

nemcsak lehetősége, de feladata is e közönségigény kiszolgálása: a magas 

színvonalú szolgáltatásokkal nemcsak megtarthatja jelenlegi közönségét (ami 

önmagában is jelentős kihívás lehet), de akár új rétegeket is képes lehet 

megszólítani – a tartalomkínálat érdemi változtatása nélkül. Fontosnak tartja a 

Testület hangsúlyozni azt is: a közmédia előtt álló feladat nem kellő szintű 

teljesítése esetén viszont komoly hátrányok is szenvedhetők a közönség 

megtartása terén, így hangsúlyozandó, elsődlegesen kötelességről, és nem csak 

lehetőségről kell beszélni. 

 

Ezen médiapiaci folyamatok fényében pozitívan értékelendő a sportcsatornák 

önálló webes megjelenése, illetve speciálisan online fogyasztásra készített 

tartalmai. A korábbi vizsgálata során a Testület hiányként értékelte, hogy az 

elérhető online tartalmak köre igen szűk, és hosszabb távon feltétlenül bővítendő, 

a benyújtott információk alapján örömmel olvasható, hogy e téren igen pozitív 

elmozdulás tapasztalható. Az egyre széleseb körű, magasabb technikai színvonalú 

online felületeket, az itt elérhető tartalmak körét a közmédia folyamatosan 

fejleszti, ami a látogatói létszám mellett az egyre magasabb technikai 

színvonalban is tetten érhető. A Testület örömmel olvasta a Közszolgálati 

Médiszolgáltató által benyújtott dokumentumokban, hogy az igen pozitív irányú 

fejlesztések ellenére a pillanatnyi elégedettség nem jelenthet megnyugvást, és az 

innovatív megoldások megvalósítása a rövid- és hosszútávú tervek között egyaránt 

prioritásként szerepel. 

 

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

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató által benyújtott szolgáltatás-leírás szerint az M4 

Sport és M4 Sport+ a szórakoztatás és ismeretterjesztésen túlmenően a magyar 

sporthoz, sportolókhoz való kötődés növelésében, a hazai és nemzetközi 

sportéletben tapasztalható folyamatok megértésének támogatásában, valamint a 

sportolásra és az egészséges életmódra történő ösztönzésben kíván hatást 

gyakorolni a társadalomra. 

 

Ami a szórakoztatást illeti, a csatornák kínálata tematikus sportcsatornaként 

nyilvánvalóan determinálja a közönségre nézve gyakorolt ebbéli hatását. A 

szolgáltatás a sportesemények (és sportágak) széles skálájának bemutatásával 

nem titkoltan releváns szerepet tölte be a szórakoztatás terén. A felvonultatott és 

képernyőre tűzött műsorok sokrétűsége, a sportközvetítésekhez kapcsolódó, a 

sportvilág történéseiről szóló kiegészítő tartalmak és információk e célkitűzés 

megvalósítására egyértelműen alkalmasnak mutatkoznak. Ennek köszönhetően, 

a pusztán csak kikapcsolódni vágyók számára is megfelelő alkalmat nyújt az M4 

Sport és M4 sport+ műsorkínálatának figyelemmel kísérése. 
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A társadalom sportélettel kapcsolatosan napvilágra jutott híreinek alapos, 

háttérmagazinok keretében, hiteles szakértők megszólaltatásával való nézők elé 

tárásával lehetőséget nyújt nem kizárólag az adott kérdésben járatos személyek, 

de az akár csak a témában érdeklődő közönség tájékozódásának elősegítésére. E 

szerep még inkább relevánsnak tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy az M4 

Sport a hazai sport szolgálatába állítva többnyire hazai versenysorozatok 

bemutatására törekszik, beleértve az utánpótláskorúak, illetve a szabadidősportok 

eseményeinek műsorra tűzését. 

 

Említésre érdemes, hogy az M4 Sport szinte minden műsorát már a kezdettől fogva 

felirattal látja el, ennek köszönhetően a hallássérült nézők számára is 

hozzáférhető sportműsorok száma jelentősen nőtt. E törvényi kötelezettség 

teljesítése révén a közmédia olyan többletet nyújt, amit a piacon működő más 

szolgáltatások jelenleg nem vagy csak igen csekély mértékben látnak el. Ez azon 

túlmenően, hogy a korábban e téren fennálló hiányt pótolja, az érintett társadalmi 

csoport sportműsorok közönségébe történő bevonása, illetve e téren jelentkező 

igényeinek kiszolgálása érdekében is jelentős lépéseket tesz. 

 

Ez utóbb említett sportesemények társadalomra kifejtett jótékony hatása pedig – 

egyetértve a Közszolgálati Médiaszolgáltató véleményével – jóval túlmutat az 

információszerzés lehetőségén. A sport iránti szeretet kialakulása (vagy 

megerősödése), a fiatalabb korosztály vagy akár amatőr sportolók széles 

nyilvánosság előtt történő „bemutatkozása”, a hazai vonatkozású események 

nagyobb arányú megjelenése a nézőközönség mellett a képernyőre került 

személyek számára is ösztönzőleg hat. Ez pedig távlatosan jóval komolyabb 

hatások kiváltására is alkalmas, már ami a lehetséges következmények 

össztársadalmi szintjét illeti. Összességében elmondható, hogy a műsorkínálat a 

mozgás egészségre, fizikai és mentális fejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak 

bemutatásában és elterjedésében igen jelentős erőfeszítéseket mutat. 

 

A sport társadalmi, kulturális, szociális és rekreációs szerepét, emellett a sport 

gazdasági és társadalmi kohézióban, továbbá az integráltabb társadalmak 

létrejöttében betöltött kiemelkedő jelentőségét az Európai Bizottság a 2007-ben 

elfogadott, a sportról szóló Fehér Könyvében is hangsúlyozza. Ami pedig a sport és 

a média kapcsolatát illeti, a Bizottság is felismerte, hogy a közvetítési jogok a 

hivatásos sport elsődleges forrását jelentik Európában. A sport az új médiumok és 

az interaktív televíziós szolgáltatások kialakulásának fő mozgatórugója. A 

Bizottság Fehér Könyvében rögzítette, hogy támogatja a tájékoztatáshoz való jogot 

és az állampolgároknak a sportesemények közvetítéséhez való széleskörű 

hozzáférését, ami a társadalom számára vonzerővel és jelentőséggel bír. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ közvetlenül a sportágak, a sportolók fejlődésére nézve 

is kiemelt hatásokat érhet el. Az Európai Bizottság sportról szóló Fehér Könyve 

[COM 2007(391)] folyományaként megszületett a sport európai dimenziójának 

fejlesztéséről szóló közlemény a sport fenntartható finanszírozása tekintetében 

felismerte, hogy a hivatásos sport fontos bevételi forrása a sporttal kapcsolatos 

szellemi tulajdonjogok kiaknázása, így például a sportesemények 

továbbközvetítésének engedélyezése. Ily módon az M4 Sport csatorna működése 
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révén az egyes hazai sportszervezetek jelentős bevételi forráshoz juthatnak a 

közvetítési jogok értékesítése által. E bevételek az érintett sportág fejlesztésére, 

végső soron pedig magukhoz a sportolókhoz juthatnak el. A rendelkezésre álló 

erőforrások kiaknázása által nyilvánvaló pozitív irányú folyamatok indultak el, 

amely hatását tekintve vitathatatlanul hasonlóképpen értékelhető. 

 

A csatornák határon túli magyar csapatok sporteseményeinek műsorra tűzése, 

illetve a széles technikai lefedettség a sport jótékony hatása mellett a nemzeti 

összetartozás terén is komoly hatásokat képes lehet elérni. Noha a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató tájékoztatása szerint egyes területi alapú korlátozások miatt 

nem juthat el akadálytalanul az országhatáron kívül rekedt nemzettársainkhoz 

minden tartalom, az online tér segítségével a közmédia nemcsak róluk, de 

hozzájuk is nagyobb mértékben lehet képes szólni. A Testület véleménye alapján 

ez a hozadék, amivel a csatornák szintén jelentős eltérést mutatnak más piaci 

szolgáltatásoktól, a társadalmi kohézió terén is komoly hatásokat fejthet ki. 

 

4. 2. 7. Elérés a célközönség körében 

 

Az M4 Sport tematikus sportcsatornaként elsődlegesen a sport iránt jellemzően 

nagyobb érdeklődést mutató rétegeket kívánja megszólítani. Ezen túlmenően 

ugyanakkor a csatorna nem titkolt célja – eltérően más, így például egyes 

nemzetiségi vagy vallási csoportokat szolgáló tematikus szolgáltatásoktól –, hogy 

közönségei sorába sajátos műsorstruktúrája révén további nézőket is bevonzzon. 

A megcélzott nézői bázis széles, sokrétű természete miatt kiemelten fontos, hogy 

valamennyi csoporthoz a számára leginkább használt eszközön keresztül elérhető 

legyen a szolgáltatás. 

 

A széleskörű társadalmi beágyazottság eléréséhez vezető úton a közmédia komoly 

erőfeszítések árán sikerült elérni, hogy az alig több mint fél évtizede működő 

sportcsatorna stabilan jelentős nézői bázist tudjon magáénak. Ehhez nyilván 

hozzájárul, hogy az M4 Sport é M4 Sport+ adásai az Mttv. által rögzített must 

carry-szabályokra tekintettel valamennyi, televíziókészülékkel rendelkező 

magyarországi háztartásban követhetőek. Ezt figyelembe véve elmondható, hogy 

a csatornák célközönsége számára a tartalmakhoz való hozzáférés technikai 

feltételei elméletileg adottak. Az adások élőben való követése, valamint egyes 

műsorok későbbi időpontban történő megtekintése a csatornához kapcsolódó 

online szolgáltatás keretében, internet-hozzáférés segítségével szintén 

megoldható. Megjegyzendő, az online felületen is egyre szélesebb körű 

szolgáltatások, így esetenként akár élő közvetítések közül is választhat az 

érdeklődő közönség, ami mindenképpen értékelendő teljesítmény. 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák kapcsán kiemelendő, hogy a hazai sport 

tematikájú csatornák piacán az egyetlen választási lehetőségek, amelyek országos 

lefedettséggel rendelkeznek, és ingyenesen elérhető médiaszolgáltatásként 

hozzáférhetők a háztartások számára. Megjegyzendő, hogy releváns adatok 

kizárólag az M4 Sport kapcsán állnak rendelkezésre, tekintettel (vélhetően) az M4 

Sport+ friss indulására, illetve a Duna World adón – annak „helyén” – megosztott 

műsorsáv keretében való működésére. 
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A rendelkezésre álló adatok szerint megállapítható, hogy a sportcsatornák hazai 

piacán az M4 sport messze a legjelentősebb elérést mutatja, e tematikát választó 

közönség fele-háromnegyede a közmédia követi közül kerül ki. E körülmény 

mutatja, hogy a közmédia által közvetített eseményekre van igény, a társadalom 

érdeklődő tagjai szívesen tekintik meg a magyar sportélet különféle szintjének 

(professzionális, amatőr, ifjúsági vagy fogyatékkal élők sportja) aktuális 

eseményeit. 

 

A közönség méretét egy aktuális események élő közvetítésére építő sportcsatorna 

életében nyilván jelentősen befolyásolhatja a műsorra tűzhető programok száma 

és népszerűsége. E tekintetben a 2020-as esztendőben komoly veszteségek érték a 

sportvilágot is, gondolván a nyári olimpiai játékok vagy a részben hazai rendezésű 

labdarúgó Európa-bajnokság elhalasztására. Erre tekintettel érthető, ha az M4 

Sport a tavalyi esztendőben nem volt képes hasonló elérést produkálni, mint a 

2016-os, kimagaslóan jó eredményeket produkáló esztendő. Ez ugyanakkor a többi 

piaci szereplő elérésében is egyértelműen megmutatkozott, vagyis a 

járványhelyzet hatását értelemszerűen minden sportcsatorna a saját bőrén 

megérezhette. Ebből a szempontból tehát a 2021-es év mutatói lehetnek majd 

alkalmasak összehasonlításra a korábbi, hasonlóan jelentős sporteseményeknek 

időpontot adó évekkel. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az M4 Sport, és így az M4 Sport+ a 

társadalom legszélesebb körében elérhető, a nézettségi adatok pedig megerősítik, 

hogy indokolhatónak tekinthető a közmédia azon megfontolása, hogy a sport 

tematikájú műsorok iránt érdeklődő rétegek kiszolgálását önálló televíziós 

csatorna indítása és működtetése révén valósítsa meg. 

 

A sportesemények közvetítését kedvelő közönség vonatkozásában elmondható, 

hogy számukra vélhetően az élő követés preferált, ebből adódóan a televízió-

készüléken keresztüli (lineáris) tartalomfogyasztás elsődlegesnek tekinthető, 

ennek ellenére látható, hogy az érdeklődők előszeretettel veszik igénybe a 

közmédia egyre szélesebb repertoárral bíró online szolgáltatásainak valamelyikét. 

Ugyan e szolgáltatások elérésének, pontos látogatóinak száma pontosan nem 

állapítható meg, a Közszolgálati Médiaszolgáltató nyújtotta információk szerint e 

téren is jelentős aktivitás-növekedés tapasztalható. A sporteseményeket online 

nyomon követő rétegek számba vételével pedig a csatornák elérése még inkább 

reménytelinek értékelhető. 

 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az M4 Sport és M4 Sport+ csatornák 

lineáris szolgáltatásként az ország szinte teljes területén elérhető mind a 

„hagyományosan” televíziót nézők, mind pedig az interneten keresztüli, valós idejű 

(élőben) nyomon követést kedvelők körében. Szintén csupán internet-hozzáférés 

szükséges egyes tartalmaknak digitális térben való nyomon követéséhez vagy akár 

az egyedi igény szerinti későbbi megtekintéséhez. Amint a szolgáltatás leírásából 

kitűnik, a csatorna deklarált célja a fiatalabb korosztály megszólítása (jellemzően 

az utánpótlással foglalkozó események, magazinok műsorra tűzése révén). E 

korosztály ismert médiafogyasztási szokásaira figyelemmel mindenképpen 
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támogatandók azok az erőfeszítések, amelyek nemcsak a köztudottan nagyobb 

érdeklődést kiváltó sporteseményekhez kapcsolódó mobilalkalmazások 

kifejlesztését, de általánosságban véve az online térben való jelenlét erősítését és 

térnyerését tűzik ki célul. 

 

4. 2. 8. Költséghatékonyság 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ csatornákra vonatkozó leírás szerint a 2020. évben a 

műsorgyártási költségek tervezetten éves szinten 16 272 millió forintot tettek ki, 

jelentős tétel a műsorterjesztés 1 359 millió forint értékben, míg a csatornához 

allokált belső humán kapacitás költsége 1 442 millió forintot tett ki. A korábbi 

vizsgálathoz hasonlóan látható, hogy a költségek igen jelentős részét (a 

műsorgyártási költségek mintegy háromnegyedét) a sporteseményekkel 

kapcsolatos jogdíjak teszik ki. 

 

A fentebb jelölt összegek nemcsak más csatornákkal való összevetésben, de a 

közszolgálati média költségvetését illetően is igen magasnak mondhatók, éppen 

ezért a Testület a korábbi (2016-os) vizsgálata során rendelkezésre álló adatokkal 

való összehasonlítással igyekezett a csatorna költséghatékonysága tekintetében 

bármiféle megállapítást tenni. Ez alapján a műsorszolgáltatási költségek 

tekintetében igen jelentősnek mondható csökkenés figyelhető meg: a 2016-os 

23 044 millió forinttal szemben 2020-ban19 424 millió forint volt a tervezett 

költség (utóbbi ráadásul az M4 Sport mellett az M4 Sport+ csatorna költségeit is 

magában foglalja). 

 

Gyorsan meg kell jegyezni, hogy mindezek az adott évre vonatkozó tervezett 

költségek voltak, 2020-ban a járványhelyzet miatt számos jelentős sportesemény 

elmaradt (mint például a nyári olimpia és a Labdarúgó Európa-bajnokság), ami a 

tényleges költségekre is jelentős hatással voltak. Ennek ellenére a Testület 

számára összehasonlításképpen kizárólag e számok állnak rendelkezésre, így a 

csatornák ár/érték arányát illetően is ezek fényében tud bárminemű állásfoglalást 

tenni. Mindemellett fontos azt is számításba venni, hogy a 2016-os adatok egy 

újonnan, alig egyéves csatornára vonatkoztak, aminek magas költségei a sajátos 

tematikához kapcsolódó egyedi költségek (jogdíjak) mellett jelentős mértékben az 

indulással járó kiadásokból is adódtak. 

 

Költséghatékonyságot itt tehát nem általában véve, hanem a csatorna tartalmára 

tekintettel, illetve a korábbi vizsgálat során megismert adatok alapján lehet és kell 

is vizsgálni. A Testület e tekintetben megállapította, hogy az M4 Sport és M4 

Sport+ tartalmai és költségei egymással összhangban állnak, a korábbi vizsgálat 

során megismert költségekhez képest jelentős csökkenést mutatnak, ami 

mindenképpen elismerendő, illetve hogy e költségek a közmédia éves 

költségvetéséből továbbra is bármiféle likviditási probléma nélkül fedezhetők. 

 

4. 3. 9. A médiapluralizmus alakulásának vizsgálata 

 

A médiapluralizmus-vizsgálat során először is meg kell határoznunk a szolgáltatás 

szűkebb piacát, mely jelen esetben a televíziós piacot jelenti. Fontos leszögezni, 
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hogy mind az M4 Sport, mind pedig az M4 Sport+ kiemelt célkitűzése a 

szórakoztatás, a sportok szeretetének népszerűsítése, az egészséges életmód iránti 

hittétel, valamint a magyarság összetartozásának hangsúlyozása – a sportok 

egységesítő erején keresztül. 

 

A csatornák műsorkínálatán keresztül a magyarországi és határon túli magyar 

közösségek naprakész hírekhez és friss információhoz juthatnak a magyarországi 

sportélet és magyar érintettségű nemzetközi sportesemények történéseiről. A 

Közszolgálati Kódexben megfogalmazott irányelvek és ajánlások alapján szintén 

kiemelt szempont a magyarok nemzeti és kulturális identitásának erősítése, 

melyre nagyszerű lehetőséget biztosítanak a hazai sportok és a hazai sportolók. 

 

A csatornák elsődlegesen a magyar televíziós piacon fejtenek ki hatást, de az 

internetes terjesztésnek, valamint a területi alapú korlátozás alól kivett 

tartalmaknak köszönhetően a határon túli nézők is élvezhetik széles kínálatukat. 

Statikus hatást elsősorban a sport iránt fogékony magyar nézőkre gyakorolnak, 

hiszen aktuális hírekkel, információkkal szolgálnak mind a nemzetközi, mind 

pedig a magyar vonatkozású eseményekről. Dinamikus hatásként a változatosság, 

illetve a sportágak széles spektrumának bemutatása a legfontosabb jellemzője a 

két csatornának, kielégítve ezzel a hazánkban jellemző, a sportmérkőzések és 

sporthírek iránt egyre növekvő keresletet. 

 

Az M4 Sport és az M4 Sport+ médiaszolgáltatások tevőlegesen hozzájárulnak a 

szerkesztői verseny minőségének növekedéséhez, hisz a csatornák kínálata 

hatalmas, gyakorlatilag az összes érdeklődésre számot tartó sporteseményről 

beszámolnak, ennek megfelelően folyamatosan új és izgalmas szerkesztői 

döntésekre van szükség ahhoz, hogy napról napra újdonságokkal tudják a 

képernyő elé ültetni a nézőket. 

 

A szolgáltatások gazdasági hatása jelentős, költségeik nagyrészét a műsorgyártás, 

azon belül is a sportjogdíjak, illetve a műsorterjesztés költségei, valamint a HR 

költségek adják. 

 

Tekintettel az M4 Sport és M4 Sport+ sajátos műsorkínálatára, a Testület a 

szolgáltatás-leírásban 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 

 

Az M4 Sport és M4 Sport+ audiovizuális csatornák közszolgálati értékével 

kapcsolatban a Testület a következő megállapításokat teszi: 

− az M4 Sport és M4 Sport+ tematikája, a sporttal összefüggő tartalmak 

közzététele a közszolgálati média feladatainak ellátáshoz szükséges, 
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− jelenleg Magyarországon még mindig a televízió a legnépszerűbb és 

meghatározó médiumtípus, ezért a tematikus csatornák fenntartása 

indokolható stratégiai elképzelés, 

− az innováció jegyében egyre nagyobb számban és gazdagabb 

tartalomkínálattal jelentkező online felületek a közönség szélesebb 

megszólítását, megtartását teszik lehetővé, 

− az M4 Sport és M4 Sport+ a társadalom szinte minden tagja számára 

elérhető lehet, 

− továbbra is célul kell kitűzni az M4 Sport és M4 Sport+ nézettségének 

egyenletes növelését, a tartalomkínálat minőségének megőrzése, illetve a 

célcsoportok szerinti esetleges differenciálás megvalósítása mellett, 

− így a fenti megállapításokra alapozva az M4 Sport és M4 Sport+ 

közszolgálati értéke magas. 
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5. A TESTÜLET DÖNTÉSE 
 

 

A Szabályzat szerint a meglévő szolgáltatások esetében a közszolgálati érték-

vizsgálat elvégzésére irányuló eljárás egyetlen részből áll, ennek során a Testület 

értékeli a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket. 

 

A Testület a vizsgálat lefolytatását követően úgy találta, hogy az M4 Sport és M4 

Sport+ audiovizuális szolgáltatás magas közszolgálati értéket képvisel, és 

jóváhagyja a szolgáltatás eredeti feltételekkel történő további folytatását. 

 

 

Budapest, 2021. május 4. 

 
 

 


