VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ

a 2010. évi CLXXXV. törvény és
Közszolgálati Kódex
előírásainak megvalósulásáról
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. műsoraiban

2020.

Dobos Menyhért
vezérigazgató

1

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ ................................................................................................................................................ 4
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .................................................................................................................... 6
3. A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA VEZÉRELVEI ......................................................................................... 8
A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA KULTURÁLIS FELADATAI ............................................................................................................ 8
A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA DEMOKRATIKUS FELADATAI ..................................................................................................... 9
A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA ÉS A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ................................................................................................ 9
KÜLHONI MAGYAROK SZOLGÁLATA ...................................................................................................................................... 10
INNOVÁCIÓ ÉS JELENLÉT AZ ONLINE VILÁGBAN ................................................................................................................ 10
UNIVERZALITÁS ÉS SOKSZÍNŰSÉG .......................................................................................................................................... 11
MINŐSÉG ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ................................................................................................................................................ 11
MEGFELELŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY ............................................................................................................................................... 12
4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, FINANSZÍROZÁS .................................................................................... 15
A KÖZSZOLGÁLATI SZERVEZETRENDSZER BEMUTATÁSA .................................................................................................. 15
A KÖZMÉDIA MŰKÖDÉSÉT VIZSGÁLÓ, FELÜGYELŐ EGYÉB HATÓSÁGOK, SZERVEK ................................................... 17
A KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÓK FINANSZÍROZÁSA ......................................................................................... 17
5. A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE .................................. 19
6. MTI IGAZGATÓSÁG ............................................................................................................................... 69
BELPOLITIKAI SZERKESZTŐSÉG ............................................................................................................................................. 69
GAZDASÁGI SZERKESZTŐSÉG ................................................................................................................................................. 75
KÜLPOLITIKAI SZERKESZTŐSÉG............................................................................................................................................. 79
KULTURÁLIS SZERKESZTŐSÉG ................................................................................................................................................ 84
ANGOL NYELVŰ SZERKESZTŐSÉG A KÜLPOLITIKAI SZERKESZTŐSÉGBE INTEGRÁLT MŰKÖDÉSSEL ....................... 88
SPORTSZERKESZTŐSÉG – A KULTURÁLIS SZERKESZTŐSÉG MUNKÁJÁBA INTEGRÁLT MŰKÖDÉSSEL ....................... 90
FOTÓSZERKESZTŐSÉG .............................................................................................................................................................. 92
7. A KÖZMÉDIA ONLINE PORTFÓLIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE 2020-BAN ........................................... 97
LÁTOGATOTTSÁGI EREDMÉNYEK .......................................................................................................................................... 97
OKTATÁSI TARTALMAK A KÖZMÉDIA ONLINE FELÜLETEIN ...........................................................................................102
WEBES FEJLESZTÉSEK ÉS APPLIKÁCIÓK ..............................................................................................................................104
ÚJ STRATÉGIA A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN .............................................................................................................................114
8. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ...................................................................................................... 117
9. A KÖZMÉDIA NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI .................................................................................. 119
10. AZ ANYANYELVI KULTÚRA ÁPOLÁSA ............................................................................................ 120
11. A DUNA-HÁZ PROGRAMJAI ............................................................................................................... 121
DR. KOVÁCS SÁNDOR RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁI .................................................................................................125
LÉLEKMŰHELY .........................................................................................................................................................................126
IRODALOMÓRÁK MÁSKÉPP .....................................................................................................................................................127
MESEPADLÁS .............................................................................................................................................................................128
TEKERGŐ MESEMŰHELY.........................................................................................................................................................129
TOROCKÓI FARSANGTEMETÉS ..............................................................................................................................................129
KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK ...................................................................................................................................................130
KONFERENCIÁK, ALKOTÓTÁBOROK, WORKSHOPOK .......................................................................................................131
DUNA NAP – A DUNA-HÁZ KIEMELT PROGRAMJA ...........................................................................................................131
FILMKLUB ..................................................................................................................................................................................133
A VIRTUÁLIS TÉRBEN ...............................................................................................................................................................133
12. ÉVES BESZÁMOLÓ A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓADÓK PIACI POZÍCIÓJÁRÓL
VALAMINT A WEBOLDALAKRÓL .......................................................................................................... 134
I/1. A TELEVÍZIÓS PIAC ALAKULÁSA ....................................................................................................................................134

2

I/2. A KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK EREDMÉNYEI (4+) .................................................................................................135
I/3. A KÖZSZOLGÁLATI ADÓK HELYE A TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉGI PIACON ................................................................136
II/1. A CSATORNÁK HELYZETE RÉSZLETESEN...................................................................................................................139
II/2. A PORTFÓLIÓ MŰSORIDEJÉNEK MŰSORTÍPUS SZERINTI MEGOSZLÁSA ................................................................149
II/3. A KÖZSZOLGÁLATI ADÓK NÉZŐI ÖSSZETÉTELE 2020-BAN ...................................................................................149
III/1. A KÖZSZOLGÁLATI ADÓK KIEMELT MŰSORAI 2020-BAN......................................................................................152
III/2. TOPLISTÁK A 2020. JANUÁR – DECEMBER IDŐSZAKRA..........................................................................................160
IV. A KÖZSZOLGÁLATI RÁDIÓADÓK HALLGATOTTSÁGA.................................................................................................167
V. ONLINE ADATOK A KÖZSZOLGÁLATI WEBOLDALAKON.............................................................................................173

3

1. BEVEZETŐ
A magyar közmédia televíziós és rádiós csatornái az 1990-es évek végétől a gyorsan változó
médiapiacon egyre növekvő számú versenytárssal küzdöttek meg azért, hogy a közszolgálati
értékeket, szolgáltatásokat eljuttassák a közönséghez. Stratégiai szempontból dinamikusan
átalakuló médiapiaci környezetnek lehetett tekinteni az országos földi sugárzású csatornák
megjelenését, majd a kábelcsatornák számának ugrásszerű megnövekedését és a médiacégek
portfólió-szemléletű médiatervezését az ezredfordulót követően. A 2010-es években a
technológiai innovációk, a médiahasználati szokások változása és az új globális tartalomgyártó
cégek megjelenése miatt egy sokkal komplexebb, kiszámíthatatlanabb, olykor a meglévő
technológiákat, szolgáltatásokat teljesen felforgató médiapiaci környezet jött létre.
A médiapiaci helyzet a 2010-es évtized végére radikális fordulatot vett.
Az a nézőtömeg, amely 1996-ban még a közmédia egy-egy műsorát nézte (adásonként akár 4-6
millió néző), tíz évvel később, 2006-ban – a fent megfogalmazott folyamat eredményeként – már
háromnegyed részben a kereskedelmi médiát nézte, és egynegyed részben az akkori közmédiát.
Ez a közönség újabb tíz év elteltével, 2016-ra megint jelentősen átalakult. Számszerűen nem
csökkent lényegesen a televízió közönsége, de már több mint felét az 50+-os nézők tették ki,
jóval nagyobb arányban, mint amennyi a társadalomban betöltött arányuk, a televízióra kapcsoló
fiatalok száma pedig évről évre csökkent.
A 2015-2020 közötti évek két legfontosabb trendje:
1. Eldőlt, hogy a televízió 50+-os médiummá vált, nemcsak Magyarországon, hanem az
adatok szerint szerte Európában. A közönség öregedése a közmédia esetében még
radikálisabban volt kimutatható: 2018 és 2020 között számos sikerműsor
nézőközönségének több mint a fele/háromnegyede 60+-os néző volt.
2. A nagy, általános, korábban vezető csatornák közönsége csökkent, a nézők egyre nagyobb
része vándorolt a kis, tematikus csatornákhoz. Ez a folyamat érzékenyebben érintette a
két nagy kereskedelmi tévét, amelyek közönsége tíz év alatt nagyobb mértékben csökkent
(mintegy felére), mint a közmédia vezető csatornájáé.
Ma sem látja senki pontosan a jövőt, de van egy lényeges különbség a 24 évvel ezelőtti helyzethez
képest: a 2020-as évtizedben több megbízható adat áll rendelkezésre a tévénézők és az online
felhasználók médiahasználati szokásairól. Európai, nemzetközi és magyar adatok arról, hogy az
egyes korcsoportok mikor, milyen eszközön, milyen médiumot néznek, használnak és milyen
médiatartalmakat fogyasztanak.
A 2020-as évek első feléről biztosan elmondható:
 A 30-49-es korcsoport egyre kevésbé néz broadcast médiát, megvannak a saját
domesztikált médiaeszközei, streaming és közösségi csatornái. Minőségi fikciós és
műsoros tartalmakkal ez a korcsoport csak részben érhető el tematikus tévécsatornákon,
célzott marketingkampányokkal.
 A 16-29-es korcsoport máshol/más eszközökön szerzi be ugyanazokat a tartalmakat,
amiket a 24 évvel ezelőtti fiatalok még a nagy tévéadókon és kábelcsatornákon kerestek.
Ha ezt a korcsoportot nézői között szeretné tudni a közmédia, akkor őket az online
videómegosztókon, streaming platformokon érheti el, olyan reszponzív tartalmakkal,
amelyek a fiatalok által használt médiaeszközökön futnak.
A közmédia esélyei jók abból a szempontból, hogy erős, színes, széles választékú streaming
szolgáltatással és online portfólióval jelenjen meg a piacon. A saját gyártású fikciós sorozattól a
naprakész hírszolgáltatáson át a sportközvetítésig, a kulturális magazintól a hazai természetfilmig,
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a koncertfelvételtől a tévéfilmig vagy kortárs művek adaptációjáig – a közmédia olyan tartalmi és
műfaji kínálatot képes létrehozni, amelyet egyetlen más médiacég sem.
Miközben a magyar közmédia az idősebb korcsoportokat a következő 5-8 évben még el tudja érni
televíziós és rádiós csatornáival, a streaming szolgáltatásra átszokott fiatal (16-29) és középső (3049) korcsoportokat már csak egy magas színvonalú, új tartalmakat nyújtó, a közös kulturális és
nemzeti értékeket új minőségben megmutató magyar online felületen, streaming szolgáltatással
érheti el a 2020-as évtizedben.
Biztató jel 2020-ból, hogy a közmédia online és közösségi média elérése növekedésnek indult a
járvány ideje alatt, és az újonnan elért felhasználókat sikerült megtartani 2020-ban az online
fejlesztések révén (erről részletesen beszámol a Vezetői összefoglaló és az Online fejezet). A
hirado.hu 230 ezres, a Petőfi Rádió 260 ezres, vagy az M5 kulturális csatorna 60 ezres
követőtábora a legnagyobb hazai közösségi médiamegosztón azt jelzi, hogy a közmédia által
előállított tartalmakra széles közönség kíváncsi az online platformokon.
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2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A 2020-as esztendő többek között a Covid-19 járvány miatt fog bekerülni a
történelemkönyvekbe. Magyarország, Európa és az egész világ nézett szembe egy olyan globális
vészhelyzettel, amellyel a megelőző évtizedekben még nem találkozott. A magyar közmédia a
helyzet súlyosságát átérezve az első pillanattól hiteles hírekkel látta el a magyar embereket az M1
hírcsatornán és a Kossuth Rádióban, valamint online felületein. Emellett a közmédia szinte
valamennyi műsora – a közéleti műsoroktól a nemzetiségi műsorokig, a kulturális műsoroktól a
tudományos műsorokig – foglalkozott a témával, sőt a szórakoztató rádió- és tévéműsorok,
valamint a gyermekeknek szóló műsorok is kivették részüket a tájékoztatásból. A közmédia új
műsorsávok és műsorok (pl. oktatási sávok gyermekeknek, Mozogj otthon! tévétorna) indításával
szolgálta a karantén miatt otthonlétre kötelezett családokat.
Az M5 létjogosultsága a koronavírus-járvány kapcsán vált igazán egyértelművé. A kötelező
távoktatás elrendelésével egyidőben az M5 képes volt minden korosztály számára oktatási
tartalmakat kínálni. Az általános iskolák alsó tagozatos és felsős diákjainak tanmenet szerinti
műsorokat adott, újraindult az érettségizők televíziós felkészítése, sőt, még a tanárok számára is
készült egy, a digitális oktatást segítő, bemutató sorozat Netorika címmel, hogy könnyebben
elsajátíthassák az online oktatás fortélyait. A Szólalj meg! angol, német, francia, spanyol, olasz és
orosz nyelvtanulásban kínált segítséget hétköznaponként az M5 műsorán. Az Érettségi ismétlései a
végzős középiskolások számára nyújtottak távoktatási lehetőséget. A műsor a matematika, kémia,
fizika, magyar, történelem, földrajz, informatika és biológia tárgyakból igyekezett felkészíteni a
tévéképernyő előtt ülő fiatalokat úgy, hogy játékos módon világította meg a tudásanyag
összefüggéseit.
A közmédia 2020. szeptember 12-én elindította az M4Sport+ nevű csatornáját is, amely
szombatonként és vasárnaponként 14:00 – 22:00 óra között jelentkezik sportműsorral, elsősorban
a legnépszerűbb magyarországi csapatjátékok bajnoki és kupamérkőzéseinek élő közvetítésével.
Az új csatorna lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai sportszervezetekkel kötött szerződéseknek
megfelelően a közmédia a lehető legtöbb magyar bajnoki és kupamérkőzést élőben közvetíthesse,
így akkor sem maradnak el a televíziós közvetítések, amikor az M4 sportcsatorna fontos és
népszerű nemzetközi eseményeket, vagy a hazai bajnokságok adott fordulóinak legrangosabb
mérkőzéseit közvetíti. A jellemzően hazai mérkőzések közvetítése mellett még több lehetőség
nyílik a határon túli magyarok sportjának közvetítésére (október 25-én az M4Sport+ csatorna
közvetítette a szlovák labdarúgó-bajnokság rangadóját: a dunaszerdahelyi DAC és a pozsonyi
Slovan mérkőzése kiemelkedő, 45 ezer fős nézettséget ért el az új csatornán).
2020-ban is műsorára tűzött a közmédia szórakoztató egyedi műsorokat, koncerteket. A Dal
ismét fontos produkciója volt nemcsak a televíziónak, de az egész magyar könnyűzenei életnek,
amit a 331 ezer fős nézettség is mutatott. A nemzeti összetartozás erősítésére, Trianon 100.
évfordulójára készült az a játékfilm, melynek keretét gróf Apponyi Albert beszéde adta. A
Virtuózok V4+ című műsorban immár a határokat átlépve, a visegrádi országok és Szerbia fiatal
tehetségei versenyeztek; a komolyzenei műsor fináléját több mint 150 ezer néző követte
figyelemmel.
A közmédia egyik legfontosabb, közéleti kérdéseket tárgyaló vitaműsora az M5 csatornán
hétköznaponként jelentkező Ez itt a kérdés. A 2020 szeptemberében megújult vitaműsor
rendszeresen foglalkozott nemzeti, közösségi, kulturális és történelmi kérdésekkel, naponta
tárgyalt aktuális közéleti kérdéseket. A szerkesztői-műsorvezetői stáb külön figyelmet fordított
arra, hogy az egyes kérdések megvitatására az összes érintett fél bevonásával kerüljön sor. Az
adott hét politikai-kulturális-közéleti történéseiről állandó meghívott vendégek is értekeztek
minden héten.
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A közmédia új online stratégiájában fontos szerepet játszott a közösségi média, ezen belül is a
Magyarországon kiemelkedő helyzetben lévő Facebook. A fejlesztési erőforrások allokációja
révén több területen történt előrelépés a közmédia online portfóliójába tartozó honlapokon. A
fejlesztések priorizálásának elsődleges szempontjait a felhasználói élmény fokozása, a honlapok
közötti forgalomterelés és szinergiák kihasználása, valamint a belső munkafolyamatok
racionalizálásának szempontrendszere határozta meg.
Az online portfólió régi adóssága a honlapon belüli és a portfólióba tartozó honlapok közötti
szinergiák hatékonyabb kihasználása. Az aktuális fejlesztések során hangsúlyosabb lett a honlapok
közötti átjárhatóság, a honlapok fejléce fölött kialakított portfólióválasztó bevezetésével. A
portfólióválasztók a hirado.hu, m4sport.hu, mediaklikk.hu, petofilive.hu és ridikul.hu honlapokon
jelentek meg. A felhasználói élmény és a forgalomterelés további elemei a módosított hirado.hu
fejléc, amelyben elérhetővé vált az ÉLŐ gomb; erre kattintva a felhasználók a közmédia
valamennyi broadcast adását elérhetik egy kattintás után.
A 2020-as adatokból az látszik, hogy a koronavírus-járvány első hulláma idején sok olyan
felhasználó is felkereste a közmédia online felületeit, akik egyébként nem számítanak visszatérő
médiafogyasztóknak. A járványhelyzet enyhülését követően visszatérés volt tapasztalható a
megelőző szintekre, azonban a júliusi átalakítástól kezdve a hirado.hu az egyedi látogatók terén is
dinamikusan emelkedő pályára került, ami – kiegészülve a mediaklikk.hu és az m4sport.hu javuló
adataival – látványos portfóliószintű emelkedést eredményezett.
Összességében elmondható, hogy a közmédia Facebook oldalai képesek voltak jelentősen
bővíteni követőik számát, továbbá a Hirado.hu és a Mediaklikk esetében szintlépés következett be
az elért emberek számában.
A törvényi kötelezettségnek eleget téve a közmédia végrehajtotta a szabványosított
akadálymentesítést a kezelésében lévő honlapokon (hirado.hu, m4sport.hu, mediaklikk.hu, ridikul.hu,
petofilive.hu, archivum.mtva.hu és a blogok). Az akadálymentesítés az előírásoknak megfelelően
folytatódik a webes applikációk tekintetében is. Az akadálymentesítés részeként valamennyi
televíziós broadcast adás feliratozása is megtörtént, automatikus feliratozási rendszerrel.
A COVID-19 járványhelyzet következtében a 2020-ra tervezett legnagyobb érdeklődést kiváltó
sporteseményeket
(Olimpia,
Labdarúgó-Európa-bajnokság)
elhalasztották,
melynek
következtében az m4sport.hu weboldal és webes applikáció megújítása is ezen sportesemények új
időpontjához igazodik a 2021-es esztendőben.

7

3. A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA VEZÉRELVEI
A közszolgálati média kulturális feladatai
 Értékalapú kultúra képviselete
 Valódi választási lehetőség
 Az egyenlő emberi méltóság tisztelete
A tömegmédia korában a kultúra, és maguk a kulturális termékek széles körben hozzáférhetőek; a
leggyakoribb és legegyszerűbb hozzáférési mód a rádión és a televízión, majd később az
interneten – azaz a média legfontosabb fórumain – keresztüli hozzáférés.
A modern tömegkultúra lerombolja a különböző szintű kulturális szolgáltatások közötti
válaszfalat. Az egyenlőség és a demokratikus jelleg látszatát, a tájékozottság és a részvétel érzetét
keltve, maga formálja saját (e kontextusban fogyasztói) közönségét olyanná, amilyenné kívánja,
annak érdekében, hogy biztosítsa szolgáltatásai folyamatos jövőbeni fogyasztói bázisát.
A kultúripar irányítói azt vallják, hogy sem a kultúra terjesztése, sem a közönség kulturális
szintjének karbantartása vagy növelése nem feladatuk. A közszolgálati média filozófiája azonban
arra épül, hogy „a média” igenis kulturális szolgáltatás, amelynek feladata az értékőrzés és gyarapítás, a kultúripar térhódításával pedig az általa okozott károk helyreállítása is, a kultúra
korábbi pozícióinak megingásával járó társadalmi szintű következmények ellensúlyozása.
A „kultúra” korábbi fogalma, megjelenési formái az új médiavilágban átalakultak. A korábbi
kánonok elhalványodása részben örömteli fejlemény, hiszen szabadság csak a választás széleskörű
lehetősége mellett létezhet. Ma mindenki maga választhatja ki az általa értékesnek vagy
érdekesnek gondolt tartalmakat. Az értékválasztás folyamatában a közszolgálati média az iránytű,
szerepe orientáló jellegű, ehhez pedig meg kell találnia a kor szelleméhez, technikai fejlettségéhez,
társadalmi állapotaihoz illő azon tartalmakat, amelyekben tovább éltethetők és gyarapíthatók a
múltban felhalmozott értékek.
A közszolgálati média nélküli médiapiacon a közönségnek nem lenne igazi választási lehetősége.
Csak azon termékek közül válogathatna, amit gazdasági vállalkozásként, a profitszerzés szándéka
által vezérelve kínálnak neki. A médiapiac nem képes a sokszínűséget, kulturális értékrendet
önmagától biztosítani és képviselni, legalábbis nem úgy, hogy tömegek számára elérhető és
befogadható legyen. A tömegmédia nem csak igazodik a közönség igényeihez, hanem alakítja a
közízlést. A médiapiacra újonnan belépők új kínálattal időnként betöltik a réseket, kielégítik az
addig kielégítetlen igényeket, de csak a közszolgálati média képes arra, hogy intézményesen, a
piaci versenyben való élet-halál küzdelem sokszínűséget csorbító hatásait nélkülözve, hosszú
távon, és valamennyi közönségigényre odafigyelve biztosítsa a kulturális szolgáltatások médián
keresztüli létrehozását és terjesztését.
A közszolgálati média az egyenlő emberi méltóság eszméje alapján a felelős állampolgár
eszményében hisz, és nem tekinti a közönséget kiszolgáltatott, önálló és felelős döntésre képtelen
tömegnek. Ugyanakkor nem nézi tétlenül, hogy a populáris médiaipar a kizárólagos kulturális
forrás szerepére törve feláldozza az állampolgárok szellemi fejlődésének maradék lehetőségeit a
profitszerzés oltárán.
A közszolgálati média nem értéksemleges. Nem kényszeríthet senkit arra, hogy az általa képviselt
értékrendet magáévá tegye, de nem is célja vagy feladata valamennyi, eltérő értékrend azonos
színvonalú és mértékű kiszolgálása. A közszolgálati média egyik fő feladata, hogy a különböző
kulturális és értékrendbeli lehetőségek közötti választást a polgárok számára lehetővé tegye; de a
kereskedelmi médiagyárak által nyújtott szolgáltatások befogadása vagy megismétlése a
közszolgálat számára nem kívánatos. Az elérendő cél a nemzeti kultúra megőrzése és gyarapítása,
az oda tartozó alkotások elkészítésével és tömegekhez való eljuttatásával. Ha ez az alternatíva
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vonzó módon jelenik meg a közönség számára, azaz sokan figyelnek oda rá, a közszolgálati média
betölti küldetését.

A közszolgálati média demokratikus feladatai
 hiteles, gyors, pontos tájékoztatás
 segítség az állampolgári döntéshozatalhoz
A demokratikus társadalmi berendezkedésből fakadóan az egyes polgárok folyamatosan
alakíthatják a közéletet, megválasztják és ellenőrzik képviselőiket, erre hivatott eljárásokban
maguk is közvetlenül részt kérhetnek egyes kérdések eldöntésében. A demokrácia lényege nem a
demokratikus eljárások (formák) tökélyre fejlesztése, hanem a polgárok széles körű és érdemi
részvétele a döntéshozatali folyamatokban. Ez azonban nem működhet a közszolgálati média által
nyújtott tájékoztatás nélkül. A közszolgálati média az a fórum, amelyen az egyes vélemények
megjelenhetnek, ütközhetnek, ahonnan hiteles, gyors és pontos információk nyerhetők a
megalapozott egyéni és közösségi döntések érdekében, a politikában és a civil közösségekben
vagy az egyén szintjén.
Azt még a legrégebbi demokráciákban sem érték el, hogy a polgárok túlnyomó része alapos
tájékozottság mellett, racionális alapon döntsön közügyekben, és még az sem bizonyos, hogy
többségük érdeklődne ezek iránt a megfelelő tájékozottság elérésére törekedve. De attól
függetlenül, hogy hányan és milyen mértékben vesznek részt a demokratikus döntéshozatali
folyamatokban, a közszolgálati médiának kötelessége biztosítani ennek lehetőségét. Ennek
megfelelően a részletes, pontos, alapos, gyors és sokszínű hírszolgáltatás a közszolgálati média
egyik alaptevékenysége.

A közszolgálati média és a társadalmi integráció
 kohézióteremtés társadalmi szinten
 az egyes társadalmi közösségek kiszolgálása
 a nemzeti érdekek, nemzeti kultúra előtérbe helyezése
A közszolgálati média jelentős szerepet vállal a közösségi kohézió és a társadalmi integráció
megteremtésében és megőrzésében. A közszolgálati médiának nem elsődleges célja a „piaci rések”
betömködése, hiszen ha elsősorban a kereskedelmi média által szabadon hagyott területekre,
kielégítetlen közönségigényekre fókuszál, nem tehet eleget sem kulturális, sem pedig
demokratikus feladatainak. Fontos célja ugyanakkor a média által magára hagyott (vallási,
nemzetiségi, kulturális alapon szerveződő) kisebbségek igényeinek a kiszolgálása, de tevékenysége
nem korlátozódhat ezen – önmagában is igen nehéz – feladat elvégzésére. A közszolgálati
médiának népszerűnek, és széles kör számára érdekesnek, vonzónak kell lennie, azzal együtt, hogy
nem szállhat be teljes erőbedobással a piaci versenybe, mert missziója alapvetően idegen a
bevételszerzésre törő piaci logikától.
A közszolgálati médiát megalapozó filozófiában meghatározó az egyes társadalmi közösségek
szerepe, tisztelete. A sokféle közösség értékének elismerése mellett is a közszolgálati média
számára meghatározó a magyar nemzet, illetve a nemzeti kultúra tisztelete és ebből eredő
szolgálata. A közszolgálati média feladata, hogy erősítse a közösségi összetartozás érzését, olyan
tartalmakat állítson elő, amelyek az egész nemzethez szólnak, amelyekben kifejezésre jut, amelyek
által tovább erősödik tagjainak együvé tartozása.
A huszadik század diktatúráinak elszenvedése után a társadalom, a nemzet tagjai közötti kohéziós
erő természetszerűleg lazult meg. A közszolgálati média egyik feladata, hogy ezt folyamatosan
erősítse. A globális médiapiac – az univerzális tömegkultúra – nem kívánja elismerni a nemzeti
kulturális sajátosságokat, hiszen piaci érdekeinek képviseletét ez az általános piaci felfogás szerint
gyengítené. A nemzeti kultúra megőrzésének feladata így elsősorban az állam által létrehozott
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különböző szervezetekre, intézményekre hárul, amelyek közül kiemelkedő fontossággal bír a
közszolgálati média.

Külhoni magyarok szolgálata
 a Kárpát-medencei magyarság szolgálata
 a diaszpórában élő magyarság szolgálata
 hídszerep magyarok és magyarok között
A Magyarország számára többszöri tragikus következményekkel járó huszadik század a
huszonegyedik század közszolgálati médiájára is speciális feladatokat és felelősséget ró. A
közszolgálati média kiemelt jelentőségű feladata a Magyarország határain túlra szakadt magyarság
kulturális szolgálata. Ez önmagában is többféle, eltérő jellegű feladatot jelent.
Egyfelől, törekedni kell a határon túl, de a környező országokban közösségként vagy
diaszpórában élő magyarság kulturális igényeinek kiszolgálására, nemzeti önazonosságuk és
anyanyelvük megőrzésének elősegítésére, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk
lehetővé tételére. Másfelől a Magyarországról távoli országokba – akár a tengerentúlra, más
kontinensekre – menekülő, diaszpórában élő magyarok megszólítása is fontos, elérendő cél.
Harmadrészt fontos a szétszakított magyar közösségek közötti kohézióteremtés is. Nem csak a
külhoni magyarok tájékoztatása és kulturális igényű kiszolgálása a cél, hanem a Magyarországon
élők számára is közel kell hozni e közösségeket, azok sajátos kultúráját, sajátos körülményeit,
valamint – egymás jobb megértése érdekében – meg kell ismertetni itthon a környező országok
többségi társadalmainak sajátosságait, kultúráját, közéletét is.

Innováció és jelenlét az online világban
 újradefiniált közszolgálat
 az új technológia innovatív használata
 a jövő közszolgálati médiájának megalapozása
A média hagyományos módon való befogadása – a televízió és a rádió útján – még NyugatEurópában is meghatározó, de egyre inkább teret hódítanak az interneten keresztül terjesztett
szolgáltatások. A technikai fejlődés és a fogyasztási szokások változásának iránya hosszabb távon
pedig elkerülhetetlenné teszi a hagyományos média áttelepülését az online környezetbe. Ez két
fontos feladatot ró a közszolgálati médiára.
Egyfelől nem szabad elkényelmesednie, és a „bevett”, évtizedek alatt formálódó gyakorlatát
alkalmaznia egy megváltozott környezetben, hanem jelentős erőfeszítések árán meg kell
teremtenie a közszolgálati média online jelenlétét, újradefiniálnia a közszolgálati misszió
mibenlétét egy olyan médiavilágban, ahová bárki beléphet tartalom-előállítóként, ahol azonnali a
visszacsatolás a közönség részéről, ahol a korábbi, nagy médiavállalatok által birtokolt –
információs és infrastrukturális – monopóliumok nem léteznek. Az online médiavilágban még
annyira sem magától értetődő, mit tekintünk közszolgálatnak, mint a televízióban és a rádióban.
Ha a közszolgálati média nem teremti meg saját új világát, akkor hosszabb távon létalapjai is
veszélybe kerülnek.
Másfelől, a közszolgálati médiának élen kell járnia az innovációban, az új technikák innovatív
alkalmazásában, az új típusú szolgáltatások indításában, annak érdekében, hogy felélénkítse ezen
piaci szegmens azon részeit, amelyek kialakítása a jelentős anyagi kockázat miatt piaci alapon nem,
vagy csak óvatosan és lassan történik meg. A lekérhető médiaszolgáltatások piaca például ma
Magyarországon nem túl nagy, de a jövőben a szerepe bizonyosan megnő. Ha a közszolgálati
média erre a piacra belép, „magával húzva” más magyar médiavállalkozásokat is, akkor ezen az új
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piacon lehetségessé válik a nemzeti kultúrát megóvni és gyarapítani kívánó piaci szereplők tartós
megragadása.
Az innováció a közszolgálati média elengedhetetlen feladata, hiszen ez a záloga annak, hogy ne
csak a kortárs közönség, hanem a jövő társadalma felé is eleget tegyen missziójának: tartós
megmaradása érdekében folyamatosan meg kell újulnia.

Univerzalitás és sokszínűség
 ingyenesség és teljes hozzáférhetőség
 hozzájárulás a tartalmak sokszínűségéhez
 médiaplatformok szerinti sokszínűség
A közszolgálati médiának „univerzálisnak” kell lennie, ami két különböző típusú kötelezettséget
jelent. Egyfelől minden társadalmi csoportot meg kell szólítania, különböző típusú tartalmakkal,
másfelől legfontosabb szolgáltatásainak mindenki által, ingyenesen elérhetőnek kell lennie.
A közmédia tartalmainak hozzá kell járulniuk a médiatartalmak sokszínűségéhez,
pluralizmusához, ezért a közmédiának figyelemmel kell lennie a médiapiac egyéb szereplőire is.
Különösen az új szolgáltatások indításánál lényeges szempont a sokszínűség kívánalmainak
előzetes felmérése. A sokszínűség mértéke csak nehezen mérhető, a relatíve kisméretű magyar
médiapiacon azonban a különféle tartalmak sokszínűségének felmérése nem teljesíthetetlen.
A tartalom szerinti sokszínűség követelménye mellé társul a médiaplatformok szerinti
sokszínűség, azaz a közszolgálati médiának valamennyi terjesztési módon (televízió, rádió,
internet) és valamennyi típusú szolgáltatással (beleértve a lekérhető médiaszolgáltatást és az
internetes sajtóterméket) jelen kell lennie.

Minőség és értékteremtés
 objektivizált szempontok szerinti minőség-mérés
 a többféle szempont szerinti értékességre törekvés
A médiatartalmak minősége nagyon nehezen mérhető, az ilyen jellegű mérés nem nélkülözheti
teljes egészében a szubjektív megítélést. A minőség megítélése nem egyfajta „szellemi elit”
privilégiuma, de nem is lehet azonos a közönség preferenciáinak összegzésével sem. Ami
bizonyos, hogy a közszolgálati médiának minőséget kell képviselnie, minőségi tartalmakat kell
előállítania, és mind a közszolgálat munkatársainak, mind pedig a közönségnek – előzetesen –
tudnia kell azt, hogy ez a minőség milyen szempontok szerint ítéltetik meg. A megfelelő, a
szubjektum szerepét csökkentő értékelés egyik kritériuma, hogy az sokféle, egymást kiegyenlítő
szempont szerint történjék.
Ezek a szempontok a következők:
 A gyártási folyamat minősége és professzionalizmusa; a megalapozott szakemberi
döntések és a részben legalábbis objektíven is mérhető magas szakmai színvonal
hozzájárul a tartalom minőségéhez.
 A tartalom technikai jellemzőinek minősége; a minőség e szempontjának figyelembe
vétele a modern médiavilágban elengedhetetlen.
 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, személyisége
kiterjesztéséhez.
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 A tartalom megítélése a szakma és a kritikusok által; ezek, hasonlóan a hatáshoz, a
minőség egyfajta indikátorai lehetnek.
Törekedni kell arra, hogy a közszolgálati média értéket állítson elő, de az érték, az értékesség
meghatározása a minőséghez hasonlóan nehéz. Az értékesség lehetőleg objektív szempontjai
szerint kell elérni azt, hogy a közszolgálati média értékteremtő jellege folyamatos ellenőrzés tárgya
legyen. A közszolgálati média működésével kapcsolatban három különféle típusú érték
különböztethető meg:
 Egyéni (individuális) érték
 Milyen előnye származik az egyéneknek abból, ha követik a közmédia tartalmait?
 Milyen módon és mértékben ismerik fel ők ezen előnyöket, ha egyáltalán
felismerik?
 Helyesnek tartják-e, hogy adóbefizetéseikből az állam támogatja a közmédiát?
 Állampolgári (közösségi) érték
 Hozzájárulás az állampolgárok tájékozottságához, pontos, pártatlan 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.
 Gazdasági érték
 Milyen hatást gyakorolnak a piacra a közmédia szolgáltatásai?
 Milyen módon járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez, a gazdaság
erősödéséhez, munkahelyek létrejöttéhez (pl. külső gyártó cégektől való
megrendelések által)?
 Vannak-e negatív gazdasági hatásai a közmédia szolgáltatásainak (pl. más
médiavállalatok piacra lépésének megakadályozása által)?


Megfelelő ár-érték arány
 átláthatóság, elszámoltathatóság
 megfelelő ár-érték arány elérése az egyes szolgáltatások szerint
A közszolgálati médiát a „köz”, azaz az adófizetők finanszírozzák. Ebből természetszerűleg ered
az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelménye. Az Európai Unió is szigorú feltételeket
támaszt a közszolgálati média állami támogatásával szemben: a finanszírozás nem lépheti túl azt a
mértéket, amely a kijelölt célok eléréséhez szükséges. Az állam által a közszolgálati médiára
fordított összegnek és az utóbbi által elvégzett feladatoknak arányban kell állnia egymással. Az árérték arány vizsgálata észszerűen az egyes szolgáltatások költségeire és azok megfelelő értékére
terjedhet ki.

1.1

Új partneri kapcsolatok
közösségépítés

kiépítése,

társadalmi

kapcsolatok

ápolása,

 a különböző közösségek véleményének, elvárásainak figyelembe vételével kialakított
műsorpolitika
 magyarországi és külhoni magyar közösségek azonos súlyú szerepe
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A közszolgálati média nem működhet „elefántcsonttoronyban”, a mindenkori meglévő társadalmi
igényekre kell reflektálnia. Elengedhetetlen, hogy a különböző közösségek folyamatosan jelezzék
elvárásaikat a közszolgálati média felé. A közszolgálati média „láthatatlan” tevékenysége ez; a
közönség jobbára nem is szerez arról tudomást, mennyi találkozó, egyeztetés, véleménycsere
történik egy évben az egyes közösségek képviselői és a közszolgálati média vezetői között. A
Közszolgálati Testületen keresztül bizonyos, a törvény által kiemelt vagy a jelentkezők közül
kisorsolt közösség közvetlenül is alakíthatja a tartalmakat, mások számára ez közvetett módon,
véleményük figyelembe vételével valósulhat meg. Közösségek alatt értendőek természetesen a
Magyarországon élők és valamennyi külhoni magyarlakta terület nemzeti és kulturális közösségei,
szervezetei is.

1.2

A közszolgálati érték-teszt

A média vonatkozásában nehéz meghatározni, hogy mi tekinthető értékesnek, és mely tartalmak
szolgálják a közérdeket. A 2000-es évek közepétől azonban szerte Európában megjelentek a
különböző közérték- (public value) vagy közszolgálati érték-tesztek, elsőként az Egyesült
Királyságban, a BBC vonatkozásában.
Közérték az, amit a közönség értékesnek tart, vagy az, ami a javát szolgálja (függetlenül saját
személyes preferenciáitól)? A kérdés nem könnyen megválaszolható. A közszolgálati média
vonatkozásában egyik válasz sem maradéktalanul elfogadható, mert nem képes a közönség
kinyilvánított akaratát figyelmen kívül hagyva működni, nem erőltetheti rá a közönségre
szerkesztői, irányítói ízlését, de nem is „engedheti át” a szerkesztői döntéseket teljes egészében a
közönségnek, és semmiképpen nem válhat egy újabb, elsősorban a szórakoztatást célul tűző
kereskedelmi médiummá. A középutat kell tehát megtalálni, felmérni, azonosítani a közönség
igényeit, és figyelembe venni azokat a tartalom felőli döntések meghozatalakor, nem szem elől
tévesztve a közszolgálati média törvény által meghatározott céljait és küldetését sem. Minden
tevékenysége során, illetve valamennyi működési elemében (beszéljünk bármely szolgáltatásáról,
kereskedelmi tevékenységéről, szervezeti struktúrájáról) a közmédiának a közszolgálati érték
szempontjai alapján kell döntéseket hoznia.
A közszolgálati média nem elsősorban fogyasztóként (consumer) vagy felhasználóként (user) tekint a
társadalom egyes tagjaira, hanem állampolgárként (citizen) és közösségként (public). A közszolgálati
érték-teszt alkalmazásának célja, hogy a felhasználók állampolgárként tudjanak működni, amely
azt is feltételezi, hogy a szolgáltatás színvonalát és terjesztési módját is képesek lehetnek
befolyásolni.
A teszt funkciója kettős:
1. Az Európai Unió szabályainak való megfelelés, amelyek a közszolgálati média állami
támogatását csak igen szigorú feltételek mellett teszik lehetővé a tagállamok számára;
szükséges például annak igazolása, hogy a (törvényben, vagy más jogi dokumentumban)
kitűzött közszolgálati célok megvalósításához adott támogatás nem lépi túl a valóban
szükséges mértéket.
2. Belső minőségbiztosítás, azaz a közszolgálati tartalmak minőségének, szükségességének, a
közönség általi visszacsatolásoknak az objektív mérése, a szerkesztői döntések
meghozatalának támogatása a teszt által.
A közszolgálati érték-teszt alkalmazása Magyarországon sürgető kényszer, az alábbiakra
tekintettel:
 A médiavilág változásai, az új szolgáltatások megjelenése elengedhetetlenné tették, hogy egyegy új szolgáltatás – ideértve az online megjelenő szolgáltatásokat – bevezetése előtt annak
szükségességéről, jövőbeni hatásairól megalapozott döntés születhessen, elébe menve a piaci
versenytársak innovációt akadályozó magatartásának.
 Az Európai Unió versenyjogi szabályai is ösztönzően hatottak a teszt megalkotására.
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 Az European Broadcasting Union (EBU), a közszolgálati médiumokat tömörítő szervezet
által a tagjai felé megfogalmazott elvárások is ezt irányozzák elő.
 A közszolgálati tartalmak megfelelő minősége, innovatív jellege, a közönség általi fogadtatása
is egy ilyen teszt által válik mérhetővé.
A fentiek alapján a hazai szabályozásban is bevezetést nyer a közszolgálati média teljesítményére,
illetve a szolgáltatások közértékének mérésére vonatkozó szabályozás. A törvény szabályai alapján
a közszolgálati médiaszolgáltató köteles vizsgálni szolgáltatásai közszolgálati értékét. A
közszolgálati érték-teszt megalkotását és alkalmazását az Mttv. írja elő, melynek értelmében:
„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 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 magyar törvény 2015. január 1-el hatályba lépett rendelkezése az európai gyakorlatban bevett és
hatékonyan működő közszolgálati érték-teszt megalapozását szolgálja, amely értelmében a
közszolgálati médiaszolgáltató valamennyi – így a már működő, illetve az indítani kívánt új –
szolgáltatása tekintetében rendszeresen vizsgálni kell, hogy a közszolgálati média mennyiben tesz
eleget a vele szemben támasztott törvényi és egyéb követelményeknek.
A törvény a vizsgálat (mérés) részleteinek kidolgozására szabályzat elfogadását írja elő, amelynek
megalkotásában valamennyi érintett szerv részt vesz, a közszolgálati médiaszolgáltató
koordinálása mellett. A teszt kiinduló- és végpontja a közszolgálati médiaszolgáltató.
Kiemelendő, hogy a törvény értelmében nemcsak az indítani kívánt új, hanem a már működő
szolgáltatásokra is kiterjed a teszt hatálya, vagyis bizonyos időközönként azokat is vizsgálni kell.
Ebben a teszt eltér valamennyi hasonló európai közszolgálati érték-teszttől. A tesztet tehát
kötelező alkalmazni az újonnan indítani kívánt szolgáltatásokra, jelentős mértékben módosított,
már meglévő szolgáltatásokra vonatkozóan minden esetben, meglévő, önálló szolgáltatások
esetében pedig az eljárást rögzítő szabályzatban meghatározott időközönként; ez biztosítja a már
régebb óra működő szolgáltatások folyamatos felülvizsgálatának lehetőségét, a külső körülmények
változásainak hatékony lekövetését.
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4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, FINANSZÍROZÁS
A közszolgálati szervezetrendszer bemutatása
Közszolgálati médiaszolgáltató
 A hatályos jogszabály értelmében közszolgálati médiaszolgáltatónak minősül a Duna
Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. Az Mttv. a
közszolgálati médiaszolgáltató nevesítése mellett nem definiálja a közszolgálati
médiaszolgáltatást, hanem a közszolgálati médiát annak fő jellegzetességei és céljai felől
közelíti meg. A közszolgálati médiaszolgáltató alapvető feladatát képezi a közszolgálati
médiaszolgáltatás céljainak a megvalósítása.
 A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi CVII. törvény értelmében 2015. július 1. napjával sor került
a közszolgálati médiaszolgáltató társaságok egyesülésére, oly módon, hogy a Magyar
Televízió NZrt., a Magyar Rádió NZrt. és a Magyar Távirati Iroda NZrt. beolvadt a Duna
Televízió NZrt.-be, amely ezen időponttól Duna Médiaszolgáltató NZrt. cégnév alatt
működik tovább. A közszolgálati médiaszolgáltatás feladatai – azaz a televíziós és rádiós
műsorszolgáltatás, a hírügynökségi szolgáltatás és az online médiaszolgáltatás – tehát egy
jogi személyen keresztül valósulnak meg.
 A közszolgálati médiaszolgáltató ügyvezetését a vezérigazgató látja el, aki az Mttv.
rendelkezései alapján egy személyben felelős a közszolgálati célok megvalósulásáért. A
törvény nem határozza meg a társaság belső felépítését, az teljes egészében a társaság
vezetőségének/tulajdonosának kompetenciájába tartozik.
 A Duna Médiaszolgáltató NZrt.-n belüli egyes, a médiatartalom előállításáért felelős
igazgatóságok (televíziós, rádiós, online, hírügynökségi igazgatóság) önállóan szerkesztik
műsoraikat, illetve rendelik meg az ehhez szükséges szolgáltatásokat az MTVA-tól. A
hírügynökségi tevékenység ellátása megőrzi „különállóságát”, azaz a hírügynökségi
dolgozók és a televíziós, rádiós hírszerkesztők, műsorkészítők egymástól szeparáltan
dolgoznak.
 Az igazgatói jogkörök ennek megfelelően a hierarchiában egymás mellett helyezkednek el,
az ezt betöltő igazgatók a saját szervezeti egységük (platformjuk) vonatkozásában azonos
hatáskörrel vannak felruházva, amiből az is következik, hogy nem áll módjukban a többi
igazgató tevékenységének felügyelete, utasítása vagy közvetlen befolyásolása, mint ahogy a
többi igazgatóság (platform) többi alkalmazottja tekintetében sincs ilyen jellegű
hatáskörük. Az igazgatók ennek megfelelően kizárólag a saját területükért felelősek, és
hatáskörük is erre korlátozódik.
 A hierarchiai ágrajzban az igazgatói jogkör fölött kizárólag a vezérigazgatói jogkör
található, a vezérigazgató elsődleges feladata pedig annak biztosítása, hogy valamennyi
platform ellássa feladatát az Mttv.-ben, az Smtv.-ben és a Közszolgálati Kódexben
meghatározott elvek és elvárások mentén, azaz a vezérigazgató kötelessége az egyes
platformokon belüli feladatellátás függetlenségének és pártatlanságának biztosítása.
A Közszolgálati Közalapítvány és a Kuratórium
 A Duna Médiaszolgáltató NZrt. egyedüli részvényese a Közszolgálati Közalapítvány,
amelynek feladata és célja a közszolgálati média- és a hírszolgáltatás biztosítása, valamint
függetlenségének védelme. Az Országgyűlés által létrehozott Közalapítvány a
közszolgálati médiaszolgáltatók tulajdonosa, egyben legfőbb „őre”.
 A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely gyakorolja a közszolgálati
médiaszolgáltató vonatkozásában az alapítói, illetve részvényesi jogokat, ellátja
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felügyeletét, ugyanakkor – függetlenségének biztosítása érdekében – nem jogosult a
közszolgálati médiaszolgáltató műsorszerkezetét, továbbá műsorainak, szolgáltatásainak,
illetve műsorszámainak tartalmát meghatározni. Vagyis a Közalapítvány ellenőrizheti a
szolgáltatás megfelelőségét a „társadalmi megrendelés” szempontjából, illetve gazdasági
kontrollt is gyakorol, de közvetlenül nem avatkozhat be a közszolgálati médiaszolgáltató
működésébe, függetlenségét nem sértheti.
 A Kuratórium személyügyi hatáskörében eljárva megválasztja a közszolgálati
médiaszolgáltatók vezérigazgatóit, és adott esetben meg is szüntetheti jogviszonyukat,
emellett megválasztja és visszahívhatja a közös felügyelőbizottság elnökét és tagjait,
valamint könyvvizsgálóját.
A Közszolgálati Testület
 A közszolgálati médiaszolgáltató felett a társadalmi felügyeletet – a közszolgálatiság
érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése mellett – a tizennégy tagú
Közszolgálati Testület biztosítja, amelynek nyolc tagját az Mttv. által megjelölt, megfelelő
társadalmi súllyal rendelkező szervezetek (Magyar Tudományos Akadémia, Magyar
Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus
Egyház, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Magyar Olimpiai Bizottság,
Magyar Rektori Konferencia, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) delegálhatják. A
fennmaradó hat helyre pedig – a korábbi szabályozás logikáját követve – adott törvényi
kategóriának megfelelő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Hivatalánál
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek delegálhatnak tagokat. A Közszolgálati
Testület felügyeleti tevékenységét folyamatosan gyakorolja, ennek súlyát a testületnek a
közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak éves beszámolójával kapcsolatos
jogosítványa teszi érzékelhetővé. Amennyiben a Testület nem fogadja el a beszámolót,
tagjai kétharmadának többségével kezdeményezheti a Kuratóriumnál a vezérigazgató
megbízatásának megszüntetését.
 A civil kontrollt megvalósító szervezet feladata a tartalmi kérdések felügyeletének
vizsgálatára, a közszolgálatiság érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérésére,
valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás céljai megvalósításának ellenőrzésére terjed ki.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
 A közszolgálati médiaszolgáltatók feladata a saját műsorszerkezetük, továbbá műsoraik,
illetve műsorszámaik tartalmának a meghatározása, megtervezése, figyelemmel csatornáik
számára és az egyes csatornák sajátosságaira. E műsorok előkészítése, legyártatása vagy
adott esetben beszerzése a médiaszolgáltatók megrendelése alapján a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) – mint tartalom-előállító szerv – feladata azzal a
kitétellel, hogy az elkészült műsorok sugárzás előtti ellenőrzése, átvétele a közszolgálati
médiaszolgáltatók feladatát képezi.
A Közszolgálati Költségvetési Tanács
 Az MTVA – törvényben meghatározott – forrásaiból támogatja a közszolgálati
médiaszolgáltató feladatainak ellátását, támogatja és elvégzi műsorszámainak előállítását,
megrendelését, megvásárlását, tájékoztatási és egyéb tevékenységét. A tartalom
előállítására és vásárlására rendelkezésre álló összeg mértéke felől minden év szeptember
30. napjáig a Közszolgálati Költségvetési Tanács dönt, figyelembe véve az Mttv.-ben és a
Közszolgálati Kódexben meghatározott közszolgálati célokat, illetve a közszolgálati
médiaszolgáltató különleges feladatait. A Tanács háromtagú, tagjai a közszolgálati
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médiaszolgáltató vezérigazgatója, az MTVA vezérigazgatója és az Állami Számvevőszék
elnöke által esetileg delegált tag.

A közmédia működését vizsgáló, felügyelő egyéb hatóságok, szervek
 Az MTVA kezelője az NMHH Médiatanácsa, melynek keretében az MTVA
támogatáspolitikáját, üzleti tervét és éves beszámolóját is ő fogadja el, azonban
költségvetését az Országgyűlés hagyja jóvá. Az MTVA kezelésének részletes szabályait a
Médiatanács határozza meg. A Médiatanács önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a
törvénynek van alárendelve. Ellátja többek között a médiapiaci felügyelettel,
jogalkalmazással, szabályozással kapcsolatos feladatokat.
 Az NMHH részeként Média- és Hírközlési Biztos működik. A Biztos az elektronikus
hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat,
előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve a sajtótermékek olvasóit megillető,
elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos
méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre. A Biztos
ennek megfelelően olyan panaszok orvoslását látja el, amelyek rendezése hatósági úton
nem lehetséges, és amelyek a felhasználók érdekeit e minőségükben sértik.
 Az Állami Számvevőszék rendszeresen vizsgálja a közmédiumok megfelelő
gazdálkodását.
 A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja a közmédiumok megfelelő piaci magatartását,
melynek keretében eljár a tisztességes verseny követelményeibe ütköző, illetve a gazdasági
versenyt korlátozó piaci magatartás tanúsítása esetén.

A közszolgálati műsorszolgáltatók finanszírozása
A közszolgálati médiarendszer költségvetésének elfogadása
 Az MTVA mint vagyonkezelő és operatív elosztó szerv éves költségvetését, amely egyben
magában foglalja a teljes közszolgálati médiarendszer költségvetésének sarokszámait is, az
NMHH egységes költségvetésének mellékleteként hagyja jóvá az Országgyűlés.
A finanszírozás forrásai
 Az Mttv. a közszolgálati médiarendszer pénzügyi forrásait az MTVA (mint elosztó
szervezet) forrásaiként rögzíti. Ennek megfelelően a törvény az MTVA forrásaiként
különösen az alábbi tételeket rögzíti: a médiaszolgáltatási díj, a pályázati díj, a
műsorszolgáltatási szerződésszegési kötbér és kártérítés, a bírság, a közszolgálati
hozzájárulás, a frekvencia díjakból az NMHH által az MTVA-hoz utalt összeg, a lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által befizetett támogatás, a
központi költségvetési céltámogatások, a vagyonhasznosításból, illetve a vállalkozási
tevékenységből származó bevételek, a kamatbevételek, továbbá az önkéntes befizetések.
Ezek közül a közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozásának legjelentősebb tétele, és ily
módon alapegysége a közszolgálati hozzájárulás.
A közszolgálati hozzájárulás
 Az Mttv. alapján a Magyar Állam évente közszolgálati hozzájárulást fizet a lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatások vételére alkalmas készüléket használó háztartások
számát alapul véve. A közszolgálati hozzájárulás mértékét az Mttv. 4. számú melléklete
határozza meg. A 4. számú melléklet a közszolgálati hozzájárulás mértékét eredetileg,
2010-ben négymillió magyarországi háztartással és háztartásonként havonta
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ezerháromszázötven forinttal számolva összesen 64.800.000.000,- forint összegben
állapította meg. Az Állam a közszolgálati hozzájárulást tizenkét egyenlő részletben előre,
minden hónap harmadik napjáig fizeti meg az MTVA pénzforgalmi számlájára.
Egyéb források
 A frekvenciadíjak azon részét, amelyet az NMHH a költségvetési törvényében foglaltak
szerint a működésére nem használ fel, illetve amelyekből nem képez működési tartalékot,
az Elnök rendelkezése szerint befizeti az MTVA részére. Az Elnök a rendelkezésében
megjelöli, hogy az ily módon befizetett összeg milyen közérdekű célra, milyen módon
használható fel. Az MTVA az átutalt összeget kizárólag az Elnök rendelkezései szerint, az
általa megjelölt célra használhatja fel.
 Az MTVA részére történő önkéntes befizetés közérdekű kötelezettségvállalásnak minősül
azzal, hogy a közcélokhoz való önkéntes hozzájárulás felhasználásának módját a befizető
meghatározhatja abban az esetben, ha az MTVA részére történő önkéntes befizetés a
Hatósággal vagy a Médiatanáccsal kötött hatósági szerződésben foglalt vállaláson, vagy a
Média- és Hírközlési Biztossal kötött megállapodáson alapul. Ilyenkor az önkéntes
befizetést az e megállapodásokban foglaltaknak megfelelően kell felhasználni.
 Az MTVA mint pénzforgalmi számlatulajdonos, az átmenetileg szabad pénzeszközeit a
Kincstár hálózatában értékesített – az értékpapírszámlán, illetve értékpapírletéti-számlán
nyilvántartott – állampapírok vásárlásával hasznosíthatja.
A fentiek mellett komoly tételt képviselnek a közszolgálati médiaszolgáltatás költségvetésében a
kereskedelmi (reklám-) bevételek is.
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5. A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS CÉLJAINAK
TELJESÜLÉSE

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv. 83. §ában meghatározott céljainak megvalósítása. E feladatának a médiaszolgáltató a közszolgálati
médiaszolgáltatások tevékenységeinek összehangolásával együttesen tesz eleget.
Következzen néhány releváns példa a közszolgálati médiaszolgáltatás fő célkitűzéseinek
különböző platformokon és csatornákon való megvalósulására. Részletes példák a Melléklet c.
összeállítás televíziós és rádiós fejezeteiben, valamint jelen beszámoló online és MTI
összefoglalóiban olvashatók.
A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai, és azoknak teljesülése 2020-ban:
a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető
legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván
szólni, ugyanakkor lehetőséget teremt valamennyi társadalmi rétegnek vagy kulturálisan
elkülönülő csoportnak az országos nyilvánosságban való megjelenésre, mindezt úgy, hogy
segítse az egyes csoportok, rétegek közti közeledést, megértést, az integrálódást
Az MTI Belpolitikai Szerkesztőség igyekszik minél sokrétűbben bemutatni a magyar társadalom
életét, valamint a civil szerveződések szerepét. A nemzeti hírügynökség az országos és regionális
kezdeményezéseknek is teret ad. Az Országos Sajtószolgálaton (OS) keresztül minden bejegyzett
civil szervezet évente 15 anyagban adhat hírt közösségi életéről, akcióiról. A közérdeklődésre
számot tartó közleményeket a hírkiadásban is feldolgozza a szerkesztőség.
A kulturális szerkesztőség kiemelten törekszik arra, hogy a lehető leggyorsabban reagáljon azokra
az eseményekre, történésekre, amelyek a magyar és az egyetemes kultúra kiemelkedő képviselőit,
életművüket érintik. Az évfordulók, jeles napok, ünnepeink rendre megjelennek az M5 napi
sorozataiban, a csatorna lehetőséget teremt valamennyi társadalmi rétegnek vagy kulturálisan
elkülönülő csoportnak az országos nyilvánosságban való megjelenésre, s mindezt úgy, hogy
segítse az egyes csoportok, rétegek közti közeledést, megértést, az integrálódást. Az M5 támogatja
az élethosszig való tanulás eszméjét, valamint kiemelt figyelmet fordít a tudományok
összességének bemutatására és a legújabb kutatási eredmények közzétételére.
A Kossuth Rádió kulturális tematikája igyekszik teljes lefedettséget szolgáltatni a kultúra
számtalan területének megjelenítésével. A kulturális ajánlóműsorok (Kultúrpercek és Kalendárium – a
járvány miatt a Kultúrpercek március 13-ától szünetelt) napi rendszerességgel villantják fel ezt a
sokszínűséget, az ismeretterjesztő műsorok pedig kiszámítható rendszerességgel segítik a
kulturálódás egyéni lehetőségeit.
A Kossuth Rádió legnagyobb lélegzetű kulturális műsora, a Kalendárium minden hétköznap a
lehető legnagyobb spektrumot átfogva válogat a napi kulturális eseményekből. Színház, zene,
irodalom, képző- és iparművészet, történelem, fővárosi és vidéki, itthoni és határon túli
események, kisebbségek és velünk élő külföldiek produkciói is bekerülnek a műsorba, amelynek
legfőbb szerkesztési elve a minőség és a sokszínűség. Napi 27 percben kapnak lehetőséget a
kulturális élet kiemelkedő alakjai, hogy a délutáni leghallgatottabb idősávban mutathassák meg
magukat. A minőség és változatosság szem előtt tartásával, élményeken keresztül tudják
megismertetni magukat a különböző társadalmi rétegek, csoportok egymással és a legszélesebb
közvéleménnyel. A műsorban riportok és produkciók is szerepelnek, így az információ és az
élmény szintén különböző módon, különböző érzékenységű, hátterű, habitusú emberekhez juthat
el.
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Látható (pontosabban hallható) a törekvés, hogy a közéleti műsorok, (egyebek közt a Kossuth
Rádió hétköznapokon sugárzott élő magazinműsorai, például a Napközben és a Jó napot,
Magyarország!) egyaránt szóljanak országos és helyi ügyekről, a legszélesebb nyilvánosság számára.
A március 2-ától telefonos vitaműsorrá átalakított Jó napot, Magyarország! a hallgatók valamennyi
rétege és csoportja számára lehetővé tette az országos nyilvánosságban való megjelenést, a
véleménynyilvánítást. Az empatikus, nyitott, de szilárd értékrenddel bíró műsorvezetés segíti a
személyes vélemények közti közeledést, a megértést.
Speciális közszolgálati feladatot jelentett a koronavírus-járvány. A vészhelyzet kihirdetésétől
megszaporodtak a bezártságban élő emberek kérdései a műsorban. A Vendég a háznál március 24én bemutatta Mihalec Gábor pár- és családterapeutát, aki online beszélgetésre hívta a szülőket
esténként, hogy – amikor a gyerekek már lefeküdtek – feltöltődjenek, és tudatosabban szervezzék
a mindennapjaikat.
Az M1 aktuális csatorna hírfolyamában számos alkalommal számolt be olyan aktuális
eseményekről és hírekről, amelyek segítséget nyújtottak abban, hogy az információszolgáltatás
mellett a nézők fogékonnyá váljanak az egyes társadalmi közösségek problémái iránt. A csatorna
kiemelt figyelemmel kísérte a fogyatékkal élők mindennapjait és problémáit az Esély című
magazinjában: bemutatta a Bake my day-t, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató
pékműhelyt (Esély 5.); a Kézmű-Erfo-Főkefe bőrgyárát, ahol megváltozott munkaképességű
munkások varrják világmárkák és hazai designerek táskáit (Esély 6.); a Vöröskereszt Ability
kávéházában és a Down Alapítvány integrált képzőművészeti alkotóműhelyében járt (Esély 6.);
megismertette a nézőkkel a fogyatékkal élőket segítő Hit és Fény Közösséget Csíkszeredában (Élő
egyház 7.); továbbá a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását az Auchan
áruházakban és a központi irodaházukban (Esély 9.); a műsor hírt adott arról is, hogy a
koronavírus-járvány miatt a SINOSZ több platformon is elérhetővé tette a Kontakt jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást, mely a siketek és az orvosok között könnyíti meg a kommunikációt (Esély
14.).
„Minden ember legalább egyszer megtapasztalja az életében, hogy mennyire rászorul az
embertársai szeretetére” – erről beszélt a köztársasági elnök felesége az Otthon Segítünk Alapítvány
Kárpát-medencei találkozóján. Herczegh Anita a találkozón hangsúlyozta: az alapítvány csaknem
húsz éve szolgálja hiánypótló, missziós munkájával, el nem fogyó szeretettel és kitartással
embertársainkat, a rászoruló családokat – számolt be róla nézőinek fő kiadásában a Híradó
(11.03.). A Ma reggelben a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese ismertette a fiatal szülők
munkaerőpiacra való visszatérését segítő Tanulj tovább, lépj tovább! programot, amellyel egy másik
szervezettel közösen a nehéz helyzetbe került szülőket támogatják. A beszélgetésből kiderült,
hogy a képzéssel a résztvevők szakmát tanulhatnak és jogosítványt is szerezhetnek (11.05.).
b) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos, sokoldalú, időszerű, megbízható és felelős
hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás
A Magyar Távirati Iroda újságírói mindhárom hatalmi ág eseményeiről, folyamatairól,
történéseiről kiegyensúlyozottan, pontosan, alaposan, tárgyilagosan, sokoldalúan, időszerűen és
megbízhatóan tudósítanak, mindazonáltal az Országgyűlés tevékenysége kiemelt figyelmet kap az
MTI Belpolitikai Szerkesztőségének munkájában.
Az MTI Belpolitikai Szerkesztősége kiadását az év első és második felében is a koronavírusjárvány uralta. Az MTI folyamatosan gyorshírekben és rövidhírekben tudósított a fontosabb
eseményekről, történésekről, köztük arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök március 4-én a
Facebook-oldalán bejelentette az első magyarországi megbetegedéseket. Ettől a pillanattól kezdve
a szerkesztőség, a megyei tudósítói hálózat hathatós támogatásával „járványüzemmódba”
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kapcsolt, ami azt jelentette, hogy több hónapon keresztül minden munkatárs megnövelt
erőbedobással vett részt a hírek előállításában, a lakosság megbízható, hiteles tájékoztatásában. A
Külpolitikai Szerkesztőség hír- és háttéranyagokat, elemzéseket közölt, köztük gyorshíreket és
összefoglalókat, háttéranyagokat a világ eseményeiről, amelyek egy-egy konkrét történés hátterét,
más eseményekkel való összefüggéseit, hosszabb távú hatását mutatták be. A Gazdasági
Szerkesztőség feladata ezúttal is a fontosabb és a látszólag kevésbé fontos, de meghatározó, a
gazdasági folyamatok hátterében meghúzódó események, statisztikák, kormányzati döntések
ismertetése, illetve elemzők segítségével a várható hatások bemutatása volt, amelyeket idén a
koronavírus-járvány határozott meg. A kiadás gerincét így a pandémia gazdasági hatásainak
összegzése, a gazdasági veszteségek mérséklésére és a gazdaság újraindítására tett kormányzati,
jegybanki lépések ismertetése alkotta.
Az M1 aktuális csatorna hírfolyamában a legfrissebb információkat szolgáltatja nézői számára, és
teszi azonnal elérhetővé, közérthetővé az egész Kárpát-medencét érintő, körzeti és helyi
vonatkozású tartalmakat. Az év meghatározó és új, történelmi kihívásokat hozó eseménye az
azóta is jelen lévő Covid-19 világjárvány. Az M1 aktuális csatorna már az év első hónapjától
kiemelt figyelemmel kísérte a járvány külföldi alakulását. A pandémia első és második hulláma
alatt hírfolyamában azonnal tájékoztatta nézőit az aktuális helyzetről. Tudósításokkal és helyszíni
riportokkal globális kitekintést tett, és azonnali információkkal szolgált a következő városokból:
Los
Angeles,
Róma,
Bécs,
Zágráb,
Székelyudvarhely,
Berlin,
Madrid, Helsinki, Tokió, Bukarest, Peking, Csap (Ukrajna), Brüsszel, London, Rozsnyó,
Dublin, Párizs, Kassa, Varsó, Barcelona, Szabadka, Lendva, Újvidék, Jeruzsálem és Brisbane.
Amint a járvány határainkat is átlépte, az nézők azonnal informálódhattak az ezzel kapcsolatos
miniszterelnöki bejelentésről, a kormányzati intézkedésekről és a gazdaságvédelmi akciótervről, a
hozzáférhető támogatási formákról. Az operatív törzs létrejötte után a veszélyhelyzet
megszűnéséig a nézők naponta élő adásban tájékozódhattak az aktuális járványügyi adatokról,
intézkedésekről és a sajtó kérdéseire adott válaszokról. A kialakult helyzetet és annak hatásait,
összefüggéseit az érintett szereplők és szakértők elemezték az M1 aktuális csatorna
hírfolyamában.
Az év kiemelkedő külpolitikai eseménye volt az amerikai elnökválasztás novemberben. A
választás napján az M1 aktuális csatorna hírfolyamában másfél órás különkiadással jelentkezett,
amelyben összefoglalókkal, szakértőkkel elemezte az elnökválasztást, az alsóházi és részleges
szenátusi választást.
A közmédia tematikus csatornáján, az M4-en rendszeresen jelentkezik sporthírekkel, az M1-en és
a DUNA csatornán pedig naponta többször jelentkezik a Nemzeti Sporthíradó, amely nem csak a
magyarországi sporteseményekről tudósít, hanem a határon túli magyar vonatkozású
sporthírekről is beszámol. A Kossuth Rádióban rendszeresen hallhatóak sporthírek, és a
legfrissebb eseményekről az esti 48 perces magazinműsorban, a Sportvilágban is azonnal
tájékozódhat a hallgató. A Petőfi Rádióban kétóránként hallható a hírek utáni rövid sportrovat.
A közmédiát ért bírálatok szinte teljes egészében a hírszolgáltatásra vonatkoznak, így sajnálatos
módon a közmédia megítélése erre az egy területre korlátozódik, ami már eleve egy nagyon torz
képet közvetít a nyilvánosság felé.
Bizonyos médiafelületeken megjelent, a közmédiát bíráló tartalmakra nem érdemes reagálni,
hiszen ezek nagy része politikai megrendelésre készült.
A műsorok társadalmi megítélését és elfogadottságát inkább azokra a közösségekre bíznám,
akiket érint. Vajon hogyan ítélik meg a közmédiát a külhoni magyarok, a nemzetiségek, az igényes
kultúrát kedvelők, a fogyatékkal élők, az egyházak, a sportrajongók, a független producerek, akik
pályázataikhoz befogadó vagy vetítési szándéknyilatkozatokat kapnak, a külhoni magyar filmesek,
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a magyar családok képviselői, a gazdaság szereplői és azok a szülők, akik az erőszak- és
reklámmentes gyerekcsatornát nézik?
Elemző igénnyel megfogalmazott tanulmányt kizárólag a Közérték Testület készített, amely
minden esztendőben a közmédia két-két csatornáját vizsgálja. Ennek a grémiumnak az egyik
tagját a Közszolgálati Testület delegálta. Ezek az igényes 60-70 oldalas tanulmányok nem festenek
rossz képet a közmédiáról.
A közszolgálatiság tartalma, a sokszínűség, pártatlanság, kiegyenlítettség követelménye
A szakmában kialakult konszenzus szerint ezeknek a kritériumoknak a vizsgált média egészében
kell érvényesülniük, tehát helytelen eljárás, ha egyes műsorokat kiemelünk a műsorfolyamból, s
megállapítjuk, hogy egy nap egy adott órájában kiegyenlítetlenséget, elfogultságot tapasztalt valaki.
Összességében vizsgálva a közmédia rádió- és televíziócsatornáira jellemző a sokszínűség, a
kiegyenlítettség. Szinte nincs a társadalmi életnek olyan területe, amelyet a közmédia érintetlenül
hagyna: napi aktualitás, nemzetközi élet, társadalmi jelenségek, kultúra, tudomány, oktatás,
gazdaság, nemzetiségek, vallás és még hosszan sorolhatnánk. Egyetlen magyarországi médium
sem foglalkozik ilyen részletességgel és változatossággal ezekkel a jelenségekkel.
Kétségtelen tény, hogy a hírműsorok különösen érzékeny szegmensei a közmédiának, hiszen
közvetlenül képesek befolyásolni az állampolgárok nézeteit, sőt a választói akaratot is. A már
hivatkozott – a rendszerváltoztatás után kialakult – szakmai konszenzus része, hogy elfogadjuk a
nyugat-európai mintára kialakult egyharmad-egyharmados arányt a hír- és közéleti műsorokban.
Ez az arány a kormány, a kormányzópárt és az ellenzék szereplésének arányát fejezi ki.
Megállapítható, hogy ez az arány nem sérül a közmédia hírműsoraiban: az ellenzéki pártok
véleménye, javaslata rendszeresen helyet kap a híradásokban. Ha az ellenzék szereplésében
valakinek mégis hiányérzete támad, az egyes közéleti szereplők önkéntes bojkottjának az
eredménye.
Az alábbi összegzés alátámasztja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a közszolgálati
feladatait szakmailag és a jogszabályoknak megfelelően, a kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelményét szem előtt tartva teljesítette a 2020-as évben is.
2020-ban nem indult kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése miatti per a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben.
A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése esetén indult hatósági
eljárások
Hatósági eljárások száma:
2020. január 1-jén folyamatban lévő „panaszügy”
(valamennyi közszolgálati médiaszolgáltató
2020. év
vonatkozásában)

0 db

2020. január 1-jét követően indult új „panaszügy”

12 b

összesen: 12
db

Az eljárások végkimenetele:

Év/Döntés

2020. év

A DMSZ nZrt.
számára kedvező
(hatósági döntés)
9 db

A DMSZ nZrt.
számára
elmarasztaló
(hatósági
döntés)
0 db
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DMSZ nZrt. részbeni
pernyertessége
0 db

Sajtó-helyreigazítási kérelmek
Sajtó-helyreigazítási kérelmek száma 2020. január 1. napjától 2020. november 30. napjáig: 13 db
Sajtó-helyreigazítási kérelmek végkimenetele:
Eredmény
2020.01.01-től
A DMSZ nZrt. nem adott helyt a
12 db
kérelemnek
A DMSZ nZrt. helyt adott a
1 db
kérelemnek
Egyéb (lehetőség újabb műsorban
0 db
nyilatkozattételre stb.)
2020. január 1-jétől 5 db volt azoknak a helyreigazítási kérelmeknek a száma, amelyek
vonatkozásában nem indult sajtó-helyreigazítási per. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 12
esetben nem adott helyt a kérelemnek, 1 esetben a kérelmet teljesítette.
Sajtó-helyreigazítási perek
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben 2020. év január 1. napjától indult sajtóhelyreigazítási perek száma 8 db.
2020.01.01.- től
8 db
Sajtó-helyreigazítási perek végkimenetele:
Döntés
2020.01.01-től
A DMSZ nZrt. számára 5
kedvező
A DMSZ nZrt. számára 2
elmarasztaló
A DMSZ nZrt.
részbeni pernyertessége,
megegyezés
Az eljárás folyamatban 1
van
2020. január 1. napja után 8 esetben indult sajtó-helyreigazítási per a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt-vel szemben; 5 esetben a bíróság a felperes keresetét elutasította (DMSZ nZrt.
számára kedvező döntés), 1 eljárás folyamatban van.
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a sajtó-helyreigazítási kérelmekkel kiemelten
foglalkozott, ezek intézésekor soron kívül, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el.
Tekintettel arra, hogy a közmédia 6 televíziós és 6 rádiós csatornával, hírügynökséggel, online
felületekkel rendelkezik, egy esztendő távlatában a helyreigazítások száma önmagáért beszél.

c) a nemzeti, a közösségi, a vallási, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv
ápolása, gazdagítása, a történelmi ismeretek hiteles terjesztése
A Kossuth Rádióban naponta jelentkező Magyar Örökség és Kallós Zoltán díjas Határok nélkül
című magazin a médiapiacon egyedülálló módon kapcsolja össze az anyaországban és az
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elszakított nemzetrészeken, illetve a diaszpórában élő magyarságot. Naprakész tudósításokkal
szolgál az egyetemes magyarságot összefűző egyházi és nemzeti ünnepekről, hagyományokról,
bemutatva és megőrizve a magyar nyelv különböző értékes dialektusait, nyelvjárásait. Beszámol a
külhoni magyarság nemzeti régiók védelmében indított európai kezdeményezéseiről és avatott
helytörténészek segítségével vezet virtuális túrákat a történelmi Magyarország különleges
természeti és épített értékei között.
A Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőséghez tartozó Térkép és Öt Kontinens című televíziós
műsorok ugyanazzal a küldetéstudattal végzik feladatukat: különleges kulturális teret képeznek a
Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára. A műsorok célja, hogy a
külhonban és a diaszpórában élő honfitársaink megőrzött magyar kultúrája, illetve az erre irányuló
törekvéseik itthonról, az anyaországból is megismerhetővé váljanak. Mindkét műsor vállaltan és
folyamatosan erősíti a külhonban élő magyarok nemzeti és kulturális gyökereit is. A hétvégente
jelentkező magazinműsorok az „összmagyarság” szellemében készülnek, remekül erősítik azt a
közösségi érzést, hogy egyetlen magyar sincs egyedül, nemcsak Európában, de a tengerentúlon
sem. Segítik a külhoni magyarokat az anyanyelvük, kultúrájuk, a kivívott jogaik megőrzésében, a
hiteles történelmi ismeretek terjesztésében.
A naponta az MR4-en jelentkező nemzetiségi rádiós műsorok – bár alapvetően hírközpontúak –,
rendszeresen megemlékeznek az itt élők vallási ünnepeiről is, ezzel nagyban hozzájárulva a
kulturális és hitbéli gyökerek megtartásához, a nemzeti identitás megőrzéséhez.
Az európai összetartozás érzésére, önmagunk európai szemszögből való megítélésére és egymás
kultúrájának mélyebb megismerésére törekszik a Kvartett című műsor, amely havonta egyszer
jelentkezik a Dunán. Célja egy-egy, társadalmi vagy egyéb szempontból fontos kérdés (pl.
környezetvédelem, újrahasznosítás) több oldalról való megvilágítása.
Az M5 oktatási műsorai mellett a tudományos, ismeretterjesztő műsorokban is rendszeresen
megjelennek nemzeti, közösségi és kulturális tartalmak. Például az Édes anyanyelvünk hétről-hétre
nyelvhelyességi témákat dolgoz fel, az Ez itt a kérdés rendszeresen foglalkozik a nemzeti,
közösségi, vallási, európai identitással, kulturális és történelmi ismeretekkel, azok hiteles
terjesztésével. A felsorolt területek az M5 oktatási műsorai (Felsős, Érettségi) mellett a tudományos,
ismeretterjesztő műsorokban is rendszeresen megjelennek. Például a Tőkéczki és Takaró, a
Hazajáró, a Magyar Krónika és az OJD sorozataiban. Az M5 fontos feladatának tekinti a részvételt a
vallási oktatásban is, amely az Evangélium műsora mellett a Felsős sorozatában is tetten érhető.
A Kossuth Rádió kulturális és tudományos műsorai kiemelten foglalkoznak a magyarság
korábban és napjainkban létrehozott értékeinek bemutatásával, itthon és nemzetközi szinteken
elért eredményeivel, kiemelkedő művészeti tevékenységekkel, bemutatókkal, megjelenésekkel,
publikálásokkal, itthon és a világban kapott elismerésekkel, együttműködésekkel. A közös
dicsőség adta jóleső érzés erősíti mindenkiben az együvé tartozás élményét, a kiemelkedő
teljesítmények miatt érzett büszkeség erősíti a nemzethez tartozás érzését. Épp így hatnak azok a
történelmi műsorok is, amelyek a rég- és a közelmúlt izgalmas eseményeit, jeles személyiségeit,
helyszíneit, összefüggéseit mutatják be minden hétköznap az esti sávban. Hasonló hatással lehet a
hallgatókra a több évtizede szóló, idén megújult anyanyelvi műsor is, amely pergő, izgalmas
összeállításaival nap mint nap a magyar nyelv különlegességét, gazdagságát, egyediségét árnyalja,
mindennapi és különleges példákat felsorakoztatva.
A Kossuth Rádió Egyszer volt című történelmi ismeretterjesztő műsora minden héten foglalkozik
egy-egy történelmi személyiség vagy korszak, egy-egy fontos jelenség bemutatásával. A nemzeti
kultúra fontos területe az irodalom, aminek jeles képviselői az Irodalmi újságban szólalnak meg.
A Rádiószínházban bemutatott, rádiós sugárzásra dramatizált művek mindegyike a gazdag szókincs
és az irodalmi igényű fogalmazás eszközeivel anyanyelvünk megőrzését és gazdagítását tűzi ki
célul, ezáltal a magyar nyelv magas szintű ápolásának eszköze. A Kossuth Rádióban bemutatott
hangjátékok és felolvasások a kezdetektől fogva mindmáig színvonalas irodalmi művek
dramatizálásával készülnek, külső gyártóbázisokon. A sorozatok és egyrészes művek legjelesebb
színművészeink hangján szólalnak meg.
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A Szórakoztató Főszerkesztőség műsorai alkalmasak a közösség számára fontos értékek hiteles
terjesztésére, hiszen játékosan, humorosan, szórakoztató módon lehet könnyen átadni ezeket az
ismereteket. A vetélkedő műsorok közül a Magyarország, szeretlek! évek óta magas nézőszámmal
felel meg ezeknek az elvárásoknak. A néző az izgalmas és mókás vetélkedőműsor által kap
alapvető nemzeti kulturális és történelmi, valamint közösségi, vallási, nyelvi, zenei ismereteket. A
Duna TV Divat és dizájn című műsorának különleges küldetése, hogy bemutassa a magyar
divattervezőket, iparművészeket, dizájnereket és alkotásaikat, bizonyítva értékeiket és
találékonyságukat, európai viszonylatokban is.
A Ridikül című beszélgetős műsorban március 21., a költészet világnapja kapcsán beszélgettek a
szépirodalmi művek netes felületeken való megjelenéséről, a versek 21. századi lehetőségeiről a
meghívottak (03.20.). Szintén a Ridikülben a vendégek távoli kultúrák világát hozták el a
gasztronómián keresztül, valamint kiderült, ők miként vitték el és népszerűsítették messzi földön
a magyar kultúrát (01.28.).
A Petőfi Rádió Talpra Magyar című műsora a szórakoztató kereteket megtartva igyekszik
megfelelni a közszolgálati célkitűzéseknek. A műsorban többször is foglalkoztak a magyar nyelv
sajátosságaival, legyen szó tájszólásokról, vagy a fiatalok által használt, a közbeszédben elterjedt
szavakról, rövidítésekről. Február 21-én, az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából például az
anyanyelv szerepéről, a magyar nyelv gazdagságáról beszélgettek.
A Dankó Rádió Tudta-e? című népzenei szótár sorozatnak rendszeresen témái voltak nemzeti és
európai identitásunk meghatározó elemei. Kiderült, miért sarlós a Boldogasszony és az Antiochiai
Szent Margitról szóló hiedelemtörténetet is részletesen tárgyalta az egyik adás (ő nemcsak a
terhes- és szülő anyák segítője, hanem IV. Béla lányának a védőszentje is volt, de jégeső és vihar
esetén is hozzá fohászkodtak).
A nap kérdése március 29-ei adásának témája a romániai politikai vita és parlamenti elutasítás az
1918-as gyulafehérvári nyilatkozat törvénybe emeléséről. A magyar képviselők kezdeményezése
volt, hogy a nyilatkozatban szereplő kisebbségekre vonatkozó kitételek legyenek törvényi
kötőerejűek. Ezt utasította el a bukaresti törvényhozás többsége. A műsorban Pászkán Zsolt, a
Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője és Illyés Gergely politológus elemezte a száz évre
visszanyúló előzményeket, a román pártok törekvéseit, indokait, a jogi ellentmondásokat.
Június 6-án a vörös térképről szólt az adás, amelyből kiderült, hogy gróf Teleki Pál 1918 őszén
kezdett el dolgozni egy Magyarország nemzetiségi viszonyait részletesen ábrázoló térképen,
melynek fontos szerep jutott a trianoni béketárgyalásokon.
A Kossuth Rádió Családi sávjában bemutatott programok, mesék, felolvasások, mesejátékok,
ifjúsági sorozatok egyaránt alkalmasak a legfiatalabbak kulturális, szellemi, testi- lelki épülésének
előmozdítására, valamint az anyanyelvi készségek, elsősorban a szókincs fejlesztésére. A műsorok
alkotói a szórakoztatva oktatás és az értékek megőrzésére nevelés feladatát egyaránt felvállalják.
A Duna TV Katolikus krónika c. műsora januárban Mindszenty József hercegprímásra emlékezett.
1949. február 8-án ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a kommunista népbíróság Mindszenty
József hercegprímást, akit egy koncepciós per során hazaárulás és valutaüzérkedés vádjában
találtak bűnösnek. Az atya életéről, lelki és fizikai megmérettetéseiről, a börtönben töltött éveiről
Barlay Tamás beszélgetett Kovács Gergely posztulátorral, a Mindszenty Alapítvány képviselőjével
(01.12.). Egy későbbi adás visszatekintett az 1938-as budapesti 34. Eucharisztikus Kongresszusra
Ferjérdy András egyháztörténésszel (04.05.). A Református magazin 2020. március 15-ei, ünnepi
epizódjában két olyan településre látogatott el a stáb, amelyek amellett, hogy a reformátusoknak
fontos helyszínül szolgálnak, valamilyen formában érintettek voltak az 1848/49-es
szabadságharcban. Nagyigmándon megemlékeztek a szabadságharcban kivégzett lelkészről,
Szikszay Jánosról, a felvidéki nagysallói csata helyszínén pedig interjú készült a magyar tanítási
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nyelvű iskola igazgatójával a történelmi eseményről, az ottani magyar lakosságról és
egyházközségről (03.15.).

d) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése,
valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása és
támogatása
2020-ban tizenharmadik alkalommal rendezték meg a házasság hetét a keresztény egyházak és
civil szervezetek széles körű összefogásával. A február 9. és 16. között zajló országos
rendezvénysorozat fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, aki a Kossuth Rádió
vendége volt.
A Jó napot, Magyarország! vitatémái rendszeresen foglalkoznak a család és a házasság hagyományos
értékeivel. Május 14-én például a házasság és az élettársi kapcsolat különbözőségéről, május 28-án
az önfeledt, boldog gyerekkorról vitatkoztak a betelefonáló hallgatók. A Napközben műsora
február 10–15. között, a házasság hetében kiemelt figyelmet fordított a családi élettel, a
házassággal kapcsolatos témákra. Ezek közül is kimelkedően fontos volt 13-án a
konfliktuskezeléssel, párterápiás módszerekkel kapcsolatos beszélgetés, mely arra hívta fel a
figyelmet, hogy a nehézségek idején nem a válás a megoldás. A Jó reggelt, Magyarország! több
aktuális hír kapcsán is teret engedett a fiatal családosokat összefogó szervezeteknek vagy az
egyszülős családok képviselőjének, hogy álláspontjuk ismertetésével segíthessenek a problémák
megértésében, kezelésében, legyen az a születési nem anyakönyvben való rögzítése, az abortusz
egyes országokban liberalizálódó kérdései, vagy a családsegítő intézkedések mindennapokba való
beépítése.
A Határok nélkül magazin (Kossuth Rádió) minden egyes adásának fókuszában a nemzeti
összetartozást megerősítő tudósítások, riportok, hangképes beszámolók állnak. A nemzeti
összetartozás évében pedig több tematikus műsor keretében is különös hangsúlyt fektettek az
egyetemes magyar nemzet értékeinek bemutatására. A Jelenlét roma közéleti és kulturális magazin a
többségi társadalom számára is példaértékűen mutatja be a romák erős családi kötelékeit
összetartó szeretetet, ragaszkodást.
A Kossuth adón jelentkező Kultúrpercek és Kalendárium című napi rendszerességű műsorok fontos
vállalása, hogy nem csak a budapesti, hanem az egész ország kulturális eseményeit,
alkotóművészeit és alkotásait is ajánlja, bemutatja. Sőt, a nemzeti összetartozást erősítő fontos
további szerepvállalás, hogy külhoni alkotók és műveik, illetve események is helyet kapjanak. Ez
érvényes az Irodalmi újság című műsorra is.
A 13 nemzetiségi rádióműsor naponta erősíti a hazánkban élő kisebbségeket nyelvük, kultúrájuk
és ezzel identitásuk megőrzésében. Folyamatosan mutatják be a család, mint legfontosabb
társadalmi alapegység értékeit, összetartó erejének példamutató jelenségeit, képviselőit. Kitűnő
portrékkal, hangképes beszámolókkal engednek bepillantást mintaszerű civilek és történelmi
családok életébe. A nemzeti összetartozás megerősítését szolgálta az első félévben elkészült 26
perces összefoglaló kisfilm az erdélyi Duna-Házról és a torockói Duna Napokról. A Nemzeti
Összetartozás Napjára készült alkotás szomorú aktualitását két tény is indokolta. Egyrészről a
június 4-ei gyásznap, illetve a trianoni döntés 100. évfordulója, másrészről pedig, hogy a
vírusjárványra tekintettel az idei rendezvény elmaradt.
A kisebbségek nemzeti összetartozásának kiemelkedő eseményei a jeles napok, amelyek során az
adott közösséghez tartozók felvehetik a népviseletüket és hazájuk kultúrája, gasztronómiája
mentén ünnepelhetnek. A nemzetiségi televíziós műsorok – különös tekintettel az Unser
Bildschirmre és az Ecranul nostrura – rendszeresen jelen vannak ezeken az ünnepeken. A műsorok
alkotói bemutatják az ünnep különleges szertartásait, általuk a kisebbség minden tagja képviselve
érezheti magát.
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A külhoni magyarság, az anyaországtól távol élők által küldött filmek mindig kiemelt fontossággal
bírnak a közmédia számára. Az Otthon, távol a hazától című film például a nemzetpolitikai
államtitkárság támogatásával készült, Ausztráliában élő magyar filmes szakemberek munkájaként.
Az alkotás Kovács Lőrinc református lelkipásztor példaértékű munkáját mutatja be, ahogy
templomot és közösséget építve, valamint a magyar nyelvű énekeskönyvet készítve, az Erdélyből
hozott hagyományokat is életben tartva végzi munkáját.
A Nemzeti Összetartozás Napján mutatta be a Duna TV A beszéd című történelmi drámát. A
filmben gróf Apponyi Albert 100 évvel ezelőtt a magyar ügy védelmében elmondott
védőbeszédét dolgozták fel.
A Ridikülben a Nemzeti Összetartozás Napján a műsor vendégei a haza fogalmáról, jelentéséről,
jelentőségéről, valamint gyökereikről, hazánkhoz való kötődésükről, továbbá az ebben vállalt
művészi szerepükről, felelősségükről osztották meg gondolataikat (06.04.). A Ridikül egy másik
adásában kifejezetten az ikres családok anyái, testvérei szólaltak meg; beszéltek a misztikus
kötődésről, kapcsolódásról, de szó esett az ikerkutatás eredményeiről is (01.14.); egy másik
alkalommal pedig az apák családban betöltött szerepeiről, az apa-fiú, apa-lány kötődésekről, s a
családfők mai, 21. századi kihívásairól beszélgettek a műsor résztvevői (06.10.).
A szórakoztató műsorok gyakori témája a család. A Duna TV vasárnapi műsora a Családi kör,
amely hasonlóan híres elődjéhez, a család legfontosabb és legérdekesebb kérdéseit, gondjait,
örömeit dolgozta fel. A stúdióbeszélgetés mellett jelenetek segítettek egy-egy családi kör
megrajzolásában.
Az év elején a Petőfi TV is külön műsorban foglalkozott a házasság és a család értékeinek
népszerűsítésével, híres, közismert emberek és családjaik bemutatásával (Családmesék).
A Hogy volt?! című – egy-egy alkotó pályáját, életútját összefoglaló – beszélgetős műsorban
gyakran meghívott vendégek olyan művészházaspárok, akik nem pusztán művészi, de családi
életükkel is példát mutatnak.
A Petőfi Rádió Talpra Magyar című műsorában visszatérő téma volt a család, a házasság
intézménye, a férfi- és női szerepek. A 2020. február 25-ei adásban a szülővé válás folyamatáról, a
szülői szerepekről beszélgettek. A 2020. június 23-ai adásban a tiszteletadás kérdését
boncolgatták: szakmai, emberi, vagy akár korosztályos tisztelet – kinek és miért tartozunk
tisztelettel, és megadják-e az emberek annak, akinek jár?
Érdemes kiemelni a Trianon 100. évfordulója alkalmából készített adást is, melyben Magyarország
határain kívül született magyar énekesek – köztük például Rúzsa Magdi vagy Keresztes Ildikó –
meséltek a gyerekkorukról, az életükről, a történelem viharaiban megélt magyarságukról.
A Nemzeti Összetartozás Napján a Petőfi Rádió minden órában lejátszott egy felvételt egy-egy
határon túli, emblematikus magyar zenekartól; a hétköznaponként jelentkező top 15-ös slágerlista
június 4-én csak magyar számokból állt, majd a Minek nevezzelek? c. műsorban Boros Csaba
kizárólag külhoni dalokból válogatott, illetve bemutatta Szabó Attila és Tátrai Tibor külön erre az
alkalomra írott dalát (Hazám, Hazám).
A Pátria visszhang és a Népzene a Kárpát-medencéből c. műsorok szombat és vasárnap délelőtti
összeállításai bemutatták európai örökségünket a magyar népzenében. A középkor egyik népszerű
énekes misztériumjátéka a francia kódexekben fennmaradt Dániel-játék. A műsorok segítik a
nemzeti összetartozást, és támogatják a családi értékek tiszteletben tartását.
A határon túli sportélet bemutatása az M1-en és a Duna csatornán jelentkező Nemzeti Sporthíradó
mellett az M4 Sporton is kiemelt szerepet kap, így külön portré készült pl. a Puskás Akadémia
NBI-es labdarúgócsapatának vezetőedzőjéről, aki a felvidéki (szlovákiai) Köbölkúton született. A
Puskás Akadémia Magazin stábja Hornyák Zsolt szülőfalujában készített összeállítást a jelenleg
Felcsúton dolgozó szakemberről, de portré készült a Puskás Akadémia egyik határon túlról
érkezett tehetségéről, a Csángóföldről Felcsútra került Corbu Mariusról is. A Múlt és jelen egy időben
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c. portrésorozatban megismertették a nézőkkel a román férfi kézilabda-válogatottal
világbajnokságokat nyerő világklasszisokat, Birtalan Istvánt és Kicsid Gábort, a legnagyobb
sikereit Romániában elérő úszót, a masters világbajnok Orosz Katalint, valamint a Székelyföldről
származó, a magyar jégkorong felemelkedésében elévülhetetlen érdemeket szerző Kercsó
Árpádot is.
Az Isten kezében című műsorban a házasság hete idei arcai, Dobay Eszter és Semsei Rudolf
házasságukról, kapcsolatukról meséltek. Az adás szerkesztő-riportere „segítségül hívta”
műsorvezetőnek maga mellé Bartos Lídia Lellét, aki pszichológus szakos hallgató, ill. emellett
életvédelemmel foglalkozik (02.09.). A Katolikus krónika anyák napja közeledtével a
háromgyermekes székelyudvarhelyi házaspár, Albert és Júlia családját mutatta be. A házaspár
kapcsolatuk szépségeiről, nehézségeiről, hitükről, mindennapi életükről szívesen mesél nyilvános
előadásokon is (04.26.).
Az M5 Nagyok, az MMA portrék szereplői, a Tőkéczki és Takaró témái, a Hazajáró, a Magyar Krónika
örökségünk, hagyományaink, szokásaink legszebb kincseit mutatja be, a Szerelmes földrajz
sorozatban bepillanthatunk egy ismert művész családjának mindennapjaiba, miközben elmeséli,
hogy ő miért szereti Magyarországot, az adott tájat, várost, vidéket. A házasság hete a család, az
összetartozás fontosságát jeleníti meg neves művészek példáján keresztül.
A nemzeti összetartozás fontos értéke megjelenik a Bartók Rádió népzenei műsorában, aminek
készítői következetesen bemutatják a magyarlakta tájegységek népzenéit és ezek egymásra hatását,
függetlenül attól, hogy az országhatárokon belül vagy kívül találhatók. A Bartók ugyancsak
csatlakozott a közszolgálati média Trianon 100 ünnepi műsorfolyamához június 4-én, így egész
nap 80 százalékban magyar zene szólt, magyar zeneszerzők alkotásai, magyar előadókkal, este
pedig Kodály Székely fonójának legendás felvételét adta a rádió, valamint Balassa Sándor Trianon
című zenekari művét sugározta. A járványveszély miatti önkéntes karantén idején hetekig
Kossuth-díjas művészekkel készült rövid szpotokat sugárzott a csatorna, melyek főként az idősek
megsegítésére, az otthonmaradásra buzdítottak.
A Bartók Rádió Muzsikus legendák, Évfordulók és Arckép című műsoraiban hangsúlyosan figyelnek
olyan, határon túli, legendás magyar művészek bemutatására, akik világszerte erősítették a magyar
zene és kultúra jelentőségét. Közéjük tartozik az erdélyi származású Ruha István hegedűművész,
Réti József operaénekes, Végh Sándor hegedűművész-karmester, vagy a vajdasági Petrovics Emil
zeneszerző.

e) az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus
társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása
Az M1 aktuális csatorna 2020-ban is elérhetővé tette nézői számára a Kormányinfót és az operatív
törzs élő sajtótájékoztatóit, ahol az aktuális kormányzati intézkedésekről és azok hátteréről
tájékozódhattak. A Híradókban és az azokat összekötő műsorblokkokban szakértők és elemzők
segítették az összefüggések meglátását és a megértést. Tájékoztatták a nézőket az aktuális
gazdasági döntésekről és adóváltozásokról, határidőkről; a pandémia miatt kialakult
vészhelyzetben megismertették a hatályos járványügyi és rendvédelmi intézkedéseket, továbbá az
elvárt magatartásformákat. Vigyázzunk egymásra!, Maradj otthon! és Mozogj otthon! kampányaival és
műsoraival támogatta nézőit az otthon eltöltött időszakban. Biztonságban itthon! kampányával a
magyarországi régiókat és turisztikai helyeket népszerűsítette a nyár folyamán. A Viselj maszkot!
kampánnyal a közös társadalmi felelősségvállalásra buzdította nézőit.
Az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend
szabályainak megismertetését szolgálja, hogy az MTI Belpolitikai Szerkesztősége minden
alkotmányos alapintézmény – törvényhozói, végrehajtói, bírói hatalmi ág, továbbá az ellenőrző
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intézmények – tevékenységéről értő módon készít informatív, a jogszabályok sűrűjében
eligazodást segítő anyagokat. Ezek között is kiemelkedő jelentőséggel bírnak az
Alkotmánybíróság döntéseiről szóló beszámolók, de az ombudsmanok tevékenységének
bemutatása is ide tartozik.
A Kossuth Rádió telefonos vitaműsora, a minden hétköznap sugárzott Jó napot Magyarország!
rendre foglalkozik az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus
társadalmi rend szabályainak kérdéseivel. Május 20-án például arról mondhatták el a
véleményüket a hallgatók, hogy szerintük jogos-e a Kúria gyöngyöspatai romákat érintő ítélete. A
műsor szerkezetének megfelelően szakértői vélemények is elhangzottak. Május 27-én arról
vitáztak egyebek közt, hogy megelőzhető lett volna-e a Deák téri késelés? Március 30-án a
cserbenhagyásos közlekedési balesetekről, május 31-én a családon belüli erőszakról esett szó.
Június 3-án az agresszív diákok kérdése került elő, az iskolarendőrség bevezetése kapcsán.
Nyugdíjba vonulás előtt biztosan sokakban felmerül a kérdés, hogy hogyan állapítják meg
pontosan a nyugdíj összegét. A Család-barát magazinban Hidasi László nyugdíjszakértő segített
eligazodni a témában.

f) nemzetiségek, vallási, valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott
igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása
A Nemzetiségi Rádió adásaiban anyanyelvükön szólnak közösségük tagjaihoz a műsorkészítők.
Az Egy hazában című nemzetiségi magazinban pedig az összes hazai nemzetiség
kiegyensúlyozottan mutathatja meg saját közösségének értékeit. Magyarországon öt
nemzetiségnek van önálló televíziós műsora, ebből az egyik, úgynevezett nagy létszámú kisebbség
magazinja a közszolgálati média Horvát Krónika című, hetente jelentkező adása. Az összeállítás
különös figyelmet fordít az aktualitásokra, igyekszik naprakészen, de magazinos, szórakoztató
formában tudósítani a helyi horvátok életéről, eseményeiről, rendezvényeikről. Az alkotók célja,
hogy elevenen tartsák a magyarországi horvátok hagyományait, segítsenek megőrizni kultúrájukat
és anyanyelvüket.
A kisebbségek televíziós adásai – a Roma magazin kivételével – nemzetiségi nyelven szólalnak meg,
magyar felirattal, így szolgálva az anyanyelv fennmaradását és aktív használatát. A magyarországi
szerb közösség mindennapi életének elválaszthatatlan része a vallásgyakorlás, így például a Srpski
ekran adásaiban is rendszeresen tájékozódhatunk a szerb közösség egyházi ünnepeiről.
Az M5 Hazajáró, Szerelmes Földrajz és Magyar Krónika című sorozatai adásról adásra mutatják be
természeti értékeinket, az ott élő emberek mindennapjait, Magyarországon és a Kárpátmedencében, hogy ezáltal is segítsenek megélni etnikai-történelmi önazonosságunkat, valamint
hagyományaink megértésére és tiszteletére neveljenek. A történelemtudománnyal és az
irodalommal a Rejtélyes XX. század, valamint a Tőkéczki és Takaró című sorozatok foglalkoznak. A
jelenkori irodalom és korrajz az OJD-ben és a Fülszövegben jelenik meg. A Nagyok és az MMA
portrék adásaiban rendre helyet kapnak a határon túli művészek, valamint az M5 sugározza a
Határon túli Magyar Színházak Találkozóján bemutatott darabokat is.
Az évszázados együttélés során a Kárpát-medence népei megtanulták a békés együttélés kulturális
lehetőségeit. Éppen úgy járnak a magyarok szerb táncházba, mint a görögök a Fonóba, a bolgárok
a Kobuci Kertbe. A Sirtos Együttes 5 tagjából csak kettő görög, a többiek magyarok, mégis ők
segítik őrizni a nálunk élő görög kisebbség kulturális örökségét. A különböző családból,
népcsoportból származó zenészek, képzőművészek, iparosok együtt alkotnak, merítenek egymás
motívumaiból. Mindezt éppoly természetességgel teszik, ahogy az a közmédia műsoraiban is
megjelenik, tükrözve azt az egészséges összképet, ami körülvesz bennünket. A Kalendáriumban
hallhatók a közös dalok, szó esik a koncertekről, bemutatják a fontosabb kiállításokat,
alkotásokat, a történelmi műsorokban származástól függetlenül beszélnek kiemelkedő történelmi
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alakjainkról, jeles eleinkről. A nyelvi műsorok színes foltjai a szóetimológia, a nyelvtörténet, ahol
egy-egy, a magyar nyelvbe az ősidőkben, vagy épp a közelmúltban beépült szó eredetére
világítanak rá a szakemberek.
A Bartók Rádió zenei kínálatának kialakításakor a szerkesztés mindig gondosan ügyel arra, hogy
az aktuális egyházi és állami (nemzeti) ünnepek tartalmához illő zenei kínálat jelenjen meg az adó
műsoraiban. Az önálló egyházzenei műsor, a Musica sacra minden vasárnap délután jelentkezik.
Tematikája és zenei kínálata valamennyi magyarországi történeti egyház zenéjére kiterjed.
A Reformáció Emléknapján hangzott el a Hajnal-táj október 31-ei a adása, amiben Szalay Kont, a
Szatmári Egyházmegye esperese elmondta: a magyarországi reformáció bölcsője Szatmár, ahol
már 1570-ben megtartották a csengeri zsinatot. A több mint 400 éves műemlék református
templom falán a tyukodi származású Bíró Lajos szobrászművész domborművét is elhelyezték.
A Vasárnapi Újság rovata, a Lélektől lélekig minden vasárnap más-más történelmi egyházi
képviselőtől nyújt át lelki útravalót a hétre. November 22-én az evangélikus egyház
képviseletében Fabiny Tamás evangélikus püspök kért arra, hogy közösen imádkozzunk a vírus
áldozataiért.
A Petőfi TV koncertműsorai (A38, Kulisszák mögött) sokszor teret adnak különböző közösségek
tagjainak a megjelenésre, kultúrájuk bemutatására. Így kerültek színpadra különböző
nemzetiségek és roma zenekarok. Máskor határon túli fiatal, magyar zenekarok mutatkozhattak
be vagy éppen vallási közösségek dicsőítő koncertjeit láthatta a közönség.
A Duna TV Jó ebédhez szól a nóta című sorozatában majdnem mindegyik műsor bemutat egy helyi,
sokszor nemzetiségi közösséget, amely a zenén keresztül ápolja a kultúráját.

g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a
fogyatékossággal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos
igényeinek kielégítése, tekintettel a közszolgálati médiaszolgáltatáshoz való egyenlő
hozzáférés jogára
A hátrányos helyzetű, illetve fogyatékossággal élő embereket érintő hírek is hangsúlyosan jelennek
meg az MTI Belpolitikai Szerkesztőségének kiadásában. Így volt ez a koronavírus-járvány
közepette is: sok hír szólt a karítatív szervezetek logisztikai központjainak átadásáról, de több
anyagban beszámoltak a munkatársak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását segítő
döntésekről is.
A fogyatékkal élőkre tekintettel felitarozott műsorok is helyet kapnak az M5 csatornán, az Alsós
című műsor pedig jelnyelvi tolmácsolással kerül adásba. A Kossuth Rádió tudományos sávjában
jelentkező Felfedező című csütörtöki műsor a tudomány eredményeivel rendre bemutat olyan
orvosi, informatikai, robotikai újdonságokat, amelyek reményt nyújthatnak a közeljövőben
bizonyos tartós sérülések kezelésére. Rendszeresen megszólalnak olyan csoportok tagjai, akik
valamilyen – társadalmi mértékben is jelentős hatású – betegséggel élnek együtt. A szakértő
orvosok, egészségügyi szakemberek pedig életmódtanácsokkal, fontos ismeretekkel világítják meg
e testi és időnként részben lelki problémák okait és kezelési lehetőségeit. A műsorok hetekig
visszahallgathatók az interneten, a részletes tartalmuk megtalálható írott formában is a
közszolgálati média weblapján, így azok számára is elérhetőek, akik látási vagy hallási gonddal
élnek.
A Bartók Rádió ifjúsági sorozataiban megjelennek fogyatékossággal élő vendégek (Parafónia
zenekar, illetve ifjúsági beszélgető műsorban autista kisfiú), a csatorna által rendezett koncerteken
pedig biztosítják a fogyatékossággal élő látogatók komfortérzését a koncertstúdiókban.
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A Család-barát különösen érzékeny a családi élet harmóniájának bemutatására. Ezen belül még
finomabban szólnak a fogyatékkal élők problémáiról és nyitási lehetőségeikről a társadalom
egésze felé: január 1-jén például Kecskés Karina színművész volt az adás vendége; az 1998
januárjában alakult Baltazár Színház Magyarországon az egyedüli hivatásos színtársulat, amely
értelmi sérült színészekből áll. A fogyatékkal élőknek itt lehetőségük van arra, hogy kifejezzék
önmagukat és megmutassák tehetségüket.
A Napközben január 3-ai adásában fontos információk hangzottak el arról, hogy a szellemi vagy
testi fogyatékossággal élő személyek, gyermeküket egyedül nevelők, létminimum határán élők
munkához jutását segíti az ún. Incorpora program. Április 2-án, az autizmus világnapján többek
között arról is szó esett, hogy hogyan lehet az ő esetükben kezelni a COVID-19 vírus miatt
elrendelt karantén okozta nehézségeket.
Az este március 27-én, pénteken arról szólt, hogy a megváltozott munkaképességű vagy
bármi egyéb okból segítségre szoruló embertársak támogatása szinte kötelessége azoknak,
akiknek az élet többet, jobbat, sikeresebb pályát adott. Ezáltal a segítő vagy jótékonykodó ember
élete is értékekkel gazdagodik. A házigazda Baritz Laura közgazdász, domonkos rendi nővér, a
vendége Héj Tibor vállalkozó volt.
Október a Rett szindróma hónapja volt 2020-ban. Ez a ritka betegség egy olyan fejlődési
rendellenesség, ami a központi idegrendszert támadja meg, következménye pedig a
mozgásfejlődés elmaradása és az értelmi fogyatékosság; ezek a gyerekek folyamatos gondozást
igényelnek. A Vendég a háznál október 27-ei adása a Magyar Rett Szindróma Alapítvány házába
látogatott el, ahol 48 órára tudják fogadni a gyerekeket, hogy addig is tehermentesítsék a szülőket.
Táborokat is szerveznek, ahová olyan családokat várnak, akik amúgy alig tudnak kimozdulni a
gyerek betegsége miatt.
Október a látás hónapja is egyben. 15-én a Kézzelfogható Alapítvány fazekas műhelyében készült
a műsor, amiben fiatalok vallottak arról, hogy egyrészt hogyan veszítették el a látásukat, hogy
dolgozták ezt fel, és mi fogta meg őket a fazekasságban. Közülük többnek ma már a megélhetését
biztosítja ez a szakma.
A Duna TV Szerencseperc című műsora rendszeresen mutat be ilyen csoportokat, illetve embereket.
A megváltozott munkaképességű férfiak és nők aktív szerepet játszanak a munkahelyeken, így a
Szerencsejáték Zrt.-ben is. Több játszótér készült mozgáskorlátozottaknak a vállalat
támogatásával, és továbbképzéseket is tartanak a témában.
A Duna TV Ridikül című műsora azokat a testi korlátozottsággal élőket állította a középpontba,
akik példaértékű akaraterejükkel, erkölcsi tartásukkal kimagasló eredményeket értek el, s akiknek
alapfogadalma a „Soha nem adom fel!” (02.17.).
A Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel című műsora többször is igyekezett segítséget, kapaszkodót
nyújtani a nehéz, hátrányos helyzetben lévőknek. A február 16-ai adásban a műsor házigazdája,
Péczeli Dóra például Ekler Luca parasportolóval beszélgetett, akit idén az Év női
parasportolójának választottak, és aki a saját életútján keresztül próbál utat mutatni, hitet, reményt
adni a hasonló helyzetben lévőknek. A műsorban pszichológus, dietetikus és edző igyekezett
ötleteket adni a hallgatóknak, hogyan enyhíthető a karanténhelyzet okozta pszichológiai nyomás,
és hogyan kezelhető a bezártság, a bizonytalanság, a kilátástalanság okozta frusztráció és
szorongás. Az április 4-ei adásban felhívták a figyelmet a Bodó Tibor Kulturális Egyesület
kezdeményezésére, mely szerint önkéntes felolvasókat keresnek látássérülteknek készülő
hangoskönyvek készítéséhez.
Az M4 sportcsatorna rendszeresen beszámol a testi fogyatékkal élők számára rendezett
különböző sportversenyekről, mint pl. a kerekesszékes vívók egri Világkupa-viadala, vagy a
kerekesszékes teniszezők júniusi versenye, vagy éppen a testi fogyatékkal élők számára kiírt
pecaverseny. A szakmagazinokban is rendszeresen szerepet kapnak a parasportolók: a CHI –
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harcművészeti magazin bemutatta Sopuch Péter parakaratékát; a Szabadidőmagazinban megismerhettük
a virtualfutok.hu kerekesszékes nagykövetét, Vaszil György parakerékpárost; a Pecatúra
horgászmagazinban portrét láthattunk Gurisatti Gyula kerekesszékes horgásszal; a 3x8 c.
portrésorozat egyik főszereplője a kerekesszékes vívó, Krajnyák Zsuzsa volt; a Kékek c. kézilabdamagazinban láthattunk egy összeállítást a szegedi kerekesszékes kézilabdázókról; az
Aranyoroszlánok c. magazinban pedig a BHSE ép utánpótlás kosarasainak testi fogyatékkal élő
edzőjét, Sipos Pétert ismerhettük meg.
A Kossuth Rádió Sportvilág c. adásában a Magyar Parasport Napja alkalmából több héten át tartó
sorozat készült parasportolókkal, illetve a szervezet vezetőivel.
Ugyancsak a Magyar Parasport Napja adta az apropót a Vendég a háznál című műsor február 27-ei
adásának, amelyben az érintett gyerekek szemszögéből és számára készült összeállítás az ő
sportolási lehetőségeiről és az esélyenlőségről.
A vírusjárvány miatt kialakult helyzet közepette, májusban különösen fontos interjú készült a
Sportvilágban a Magyar Speciális Olimpikonok nevében nyilatkozó Sebestyén Katalin, elnökségi
taggal, aki a testi- vagy szellemi fogyatékkal élők számára is rendkívül fontos „Maradj otthon!”
kampányról beszélt.
A 2020-ról 2021-re halasztott tokiói Paralimpiára való felkészülés jegyében bemutattuk a
kerekesszékes vívó Hajmási Évát, a világbajnok paraúszó Illés Fannit, de a Kossuth Rádió
Sportvilág c. műsorában megismerhettük a szervátültetett világbajnok úszót, Gyurkó Alexandrát is.
A sokszínű vallás című műsorban a Golgota Nappali Melegedő intézményvezetője, Keleti Gábor
mesélt megtéréséről, a Jóisten helyéről életében, a pünkösdi, vagy karizmatikus ébredési
mozgalomhoz tartozó Golgota Gyülekezet fenntartásában működtetett nappali melegedőről és a
vele járó teendőkről (01.19).
A Baptista magazinban a társadalmi problémák iránti felelősségvállalásról szóló konferenciáról és a
baptista közösségek elkötelezett szolgálatáról volt szó; kiemelten a roma közösségekben az ország
mintegy ötven helyszínén működő baptista oktatási és szociális intézményekben folytatott
missziói feladatvállalásról (02.09.). Pécsett a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában 2011 óta
működő Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye mintegy száz fogyatékkal élő gyermek
és felnőtt számára biztosít ellátást, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatást. Az intézetben néhány éve
új ellátási formaként működik a támogatott lakhatás. Orsós György, az intézet egykori lakója igazi
különc, fogyatékossága ellenére művészete mégis kiteljesedett: Pécs utcái, nevezetes épületei
elevenednek meg szinte milliméter pontossággal keze nyomán. A lakhatási támogatásnak
köszönhetően jelenleg az intézethez közeli szociális lakásban él (02.09.).
Az Evangélikus riportok első felében egy aszódi programot mutattak be a műsor készítői. Az
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium iskolai karitatív hetének megnyitóján, március 2-án tartott
előadást Azbej Tristan a (közel-keleti) keresztényüldözések helyzetéről. Az intézmény az első
olyan gimnázium, amelyik csatlakozik a kormány által 2017-ben indított Hungary Helps
programhoz, melynek keretében a szentföldi evangélikus iskolák rászoruló diákjait támogatják
(03.08.).
A nemzetiségi televíziós műsorok kiemelt figyelmet szentelnek a kisebbségek életét nehezítő
körülmények, problémák bemutatására. Azon elv alapján, mely szerint minden társadalmat az
alapján lehet megítélni, ahogy az elesettekkel bánik, a közszolgálati média televíziós műsorai
tárgyilagos képet adnak a mélyszegénységben élő, vagy bármilyen más módon a perifériára szorult
emberek problémáiról, és szakértők bevonásával, illetékesek megszólaltatásával igyekeznek
megmutatni a megoldást. Bár kulturális magazin, de a P’amende éppen a kultúra terjesztésével, a jó
példák, a kitörési lehetőségek bemutatásával fontos kapaszkodót nyújt a szegregátumban,
mélyszegénységben élő cigányoknak. A karitatív segítségnyújtásra, a szolidaritásra, a fogyatékkal

32

élők problémáira sokszor fókuszál a Térkép adása is, amely az országhatárokon is átívelő
jótékonysági akciókon kívül a helyi civil kezdeményezésekről is rendre beszámol.
Minden nemzetiségi televíziós műsor igyekszik objektíven bemutatni tagjainak mindennapi életét,
nem eltitkolva a nehézségeket sem. A sztereotípiák és a létszám miatt leginkább érintett
kisebbség, a cigányok magazinműsora erre a legjobb példa, hiszen a Roma magazin minden
adásában nagy hangsúlyt fektet a mélyszegénységben, nehéz társadalmi körülmények között élő
társaik gondjainak, küzdelmeinek nem hatásvadász, hanem tárgyilagos bemutatására, egyúttal a
műsor készítői törekednek rátalálni valamiféle kiútra, megoldási lehetőségre.
A Jelenlét roma közéleti és kulturális magazin missziójuknak tekinti a leghátrányosabb helyzetű
cigány csoportok segítését. Ennek érdekében híradásaikban felhívják a figyelmet az őket érintő
napi problémákra, és igyekeznek ezekre megoldási javaslatot is adni. Rendszeresen foglalkoznak
oktatási kérdésekkel, egészségügyi-, felzárkóztatási és pasztorációs lehetőségekkel, közmunka- és
telep-rehabilitációs programokkal.

h) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és
anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk
lehetővé tétele
A Határok nélkül rádiós magazin napi élő adásokkal és kiterjedt tudósítói hálózattal áll a külhoni és
a diaszpórában élő magyarság szolgálatában. Minden riport, tudósítás a nemzeti identitástudat
erősítését szolgálja. Az anyanyelv megőrzésének fontosságáról a szépen beszélő műsorkészítők
tesznek tanúbizonyságot, a külhoni magyarság anyanyelvhasználati jogait érintő jogsértő
döntésekre pedig azonnal felhívják a figyelmet. A történelmi magyar régiók színes kulturális
eseményeiről rendszeresen szolgál hangképes beszámolókkal a műsor.
A Duna Televízióban a Térkép adásai rendszeresen nyomon követik a Petőfi és a Kőrösi Csoma
Sándor program keretében a határainkon túli magyar területekre és a diaszpóra magyarságához
küldött fiatalok szakmai munkáját, akik rendezvények, vasárnapi iskolák, különböző tanfolyamok
és ünnepségek megszervezésével állnak a külhoni magyar közösségek szolgálatában, segítik őket
nemzeti identitásudatuk erősítésében, fejlesztik anyanyelvi kultúrájukat. Ugyanez elmondható az
Öt Kontintens tévéadásairól is, amelyekben sokszor szerepelnek szakértő stúdióvendégként a
program itthoni döntéshozói is. Segítségükkel nemcsak visszatekintést láthatnak a nézők, hanem
első kézből hangoznak el hasznosítható információk a jövőbeli lehetőségekről, pályázatokról,
tervekről is.
A trianoni békediktátum 100. évfordulójának évében, a magyar identitás erősítése céljából indított
egy hajnali, másfél perces ismeretterjesztő napi műsort a Kossuth Rádió. Az Agrárminisztérium
és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült sorozat a magyar kultúra egyetemes értékeit
mutatja be, a török hódoltság befejezését jelentő, európai jelentőségű, XVII. századi Szavoyai
Jenő vezette Zentai csatától kezdve a huszadik századi gróf Eszterházy János mártíromságáig.
A Bartók Rádió nagy hozzáértéssel és szakértelemmel kezeli a külhoni kultúra minden értékét,
elismerve annak nemzetegyesítő, nemzetmegtartó jelentőségét. Ennek megfelelően a határon túli
fiatalok rendszeres szereplői a rádió ifjúsági koncertjeinek (Családi koncertek, Tóbiás matiné).
A Hangtár témaválasztásai e szempontból kiemelkedőek. Csak május hónapban: 1-jén a Kassán,
1935-ben talált aranykincsről, 4-én, a kassai Immaculata fogadalmi oszlopról, 5-én Rákóczi 1906os kassai újratemetéséről, 20-án Magyarkanizsa, Vajdaság keramikus hagyományairól, 21-én a
Magyarkanizsa határában fekvő Tótfalu közösségéről, 27-én a szintén itt található Barátok
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kútjáról, 28-án Vastagh Géza kolozsvári születésű festőművész állatfestményeiről, 29-én a Kassán
épült Rodostói házról szóltak a műsorok.
Fontos küldetést tölt be az Ütköző; a miniszterelnöki interjúk elemzése kapcsán a nemzeti egység
kérdésköre a koronavírus-válság idején, a kapcsolattartás a határon túli magyarokkal, a külhoni
kultúra segítése a járványügyi veszélyhelyzetből fakadó anyagi és szellemi nehézségek
leküzdésében volt a májusi műsorok témája (05.22. és 05.29). A Trianon 100 tematikus műsor a
határon túli magyarság politikai és kulturális képviseletének kérdéseiről szólt (06.08.).
A hely, a Kossuth Rádió riportműsora, a koronavírus járvány kijárási korlátozása alatt nem
készíthetett külső felvételeket. Ezért, egyebek közt a határon túli magyarság kulturális igényeinek
szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal
való szellemi kapcsolattartásuk érdekében elővették azokat a korábbi felvételeket, amelyek a
határon túli magyarság fontos közösségi, kulturális helyszínein készültek, és részben megismételve
ezeket, kiegészítették friss telefoninterjúkkal: hogyan élik meg külhonban a honfitársaink a
vírussal kapcsolatos korlátozásokat, hogyan tudják működtetni fontos kulturális intézményeiket.
Március 24-én Nagybányára, március 27-én a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba, április 3-án és
7-én Beregszászra, április 6-án a Muravidékre látogatott el a műsor; április 8-án Alsósztregován
keresték Madách nyomát, április 9-én Szklabonyán Mikszáthét. Április 21-én Kassa, 22-én a técsői
Református líceum, május 5-én Árva vára, 8-án a Kolozsvári Magyar Rádió, 18-án Szabadka, 19én Kárpátalján a történelmi és katonai érdekességgel bíró egykori Árpád vonal, május 22-én és 29én pedig a kolozsvári Nyilas Misi tehetséggondozó egyesület volt A hely helyszíne. A műsor fent
ismertetett teljesítménye jó példa arra, hogyan lehet a korlátozások közepette egy innovatív
ötlettel jót és fontosat alkotni.
Sokat jelent az anyaország gondoskodása, az hogy a kormány képviselői ott vannak az
ünnepeinken, és számolnak velünk. Ezt Kabók Erika, a Magyar Szó életműdíjával kitüntetett
újságírója mondta. A Nagyok október 21-ei adásában a vajdasági magyarok életéről és a magyarság
megmaradásáról beszél, és mint elhangzik, nekik politikai felelősségük, hogy a magyar szó
megmaradjon. Nyilatkozata szerint: a nemzethez tartozás fontos érzés, és lehet, hogy számbelileg
csökkennek, de éppen a gazdaságélénkítő támogatás mutatta meg, hogy hányan ragaszkodnak a
szülőföldjükhöz; azokról kell beszélni, akik maradnak, nem pedig azokról, akik elmennek.
„Mindenkinek az anyanyelvén édes az imádság is” – ezt Mosztockij Sándor kárpátaljai kispap
mondta a Hajnal-táj riporterének az augusztus 8-ai műsorban. Az egyház iskolát is működtet, a
Karácsfalvai Görög Katolikus Sztojka Sándor Líceumot, ahová ő is járt, és ahol az oktatás
színvonalasabb, mint az ukrán állami iskolákban.
Az M1 aktuális csatorna kiemelt figyelmet szentel a határon túli magyarsággal kapcsolatos
híreknek, eseményeknek, érdekességeknek. A szlovákiai magyar kulturális szervezet díjjal ismerte
el azoknak a felvidéki magyaroknak a munkáját, akik kiemelkedőt alkottak a társadalom, a kultúra
vagy a közművelődés területén. A felvidéki magyar kulturális szervezet, a Csemadok minden
évben a Magyar Kultúra Napjához kapcsolja a díjátadót, hogy ezzel jelezzék a magyar nemzethez
való tartozást és a magyar kultúra ápolásának fontosságát Szlovákiában – számolt be róla a V4
Híradó (01.18.). Fotók és interaktív installációk mutatták be a moldvai csángó kultúrát és a
csángók mindennapjait Székelyudvarhelyen. A magyar kultúra napja előtt tisztelgő tárlat "Bölcsőben
őrzött magyar nyelv" címmel nyílt meg. A szervezőkkel a helyszínről jelentkezett a Ma délután
tudósítója (01.21.). A múló idő sem halványította el a Székelykeresztúrhoz kötődő legendás vagy
valós Petőfi-emlékek ápolását. A székelyföldi kisvárosban ma is erős Petőfi-kultusz él, szobrok,
iskola, utca, egyesület viseli a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, a forradalmár költő
nevét. A minden évben látogatók ezreit vonzó székelykeresztúri Petőfi-emlékhelyek
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jelentőségéről a Ma délután tudósítója beszélgetett Sándor-Zsigmond Ibolya néprajzkutatóval
(03.14.). Összeállítást láthattak az M1 nézői arról is a Ma délutánban, hogy a nagyváradi
Csillagocska Alapítvány munkatársai oktató anyagokat készítettek, hogy megkönnyítsék a járvány
idején az otthonmaradást, illetve elősegítsék a már tanult anyagok elmélyítését (04.18.). A
pandémia a határon túli szervezeteket is új kihívások elé állította. Évek óta szokás, hogy a nemzeti
ünnepeket a Kárpát-medencei magyar iskolások együtt ünneplik. A Ma délelőtt műsorában színes
összefoglalót láthattak a nézők arról, hogy idén a Rákóczi Szövetség is online megemlékezést
tartott. 56 anyaországi és határon túli város kapcsolódott be az internetes ünnepségbe (10.23.).
Online ökumenikus tanévnyitóról és iskolakezdésről számolt be a Kárpát-medence magazin
Erdélyből (36. és 38. adás); tudósított a királyszállási Nagy-Magyarország Parkban megtartott,
összetartozást ünneplő Második Ezerév című centenáriumi rendezvényről, amelyhez az
elszakított országrészekből online csatlakoztak a résztvevők (41. adás).
Az M4 sportcsatorna kiszolgálja a határon túli magyarság igényeit a sport terén, mégpedig a
jelentős magyar bázissal vagy magyar támogatással rendelkező határon túli labdarúgó-csapatok
bajnoki és Kupa-mérkőzéseinek élő közvetítése révén. A szlovák labdarúgó-bajnokságban
szereplő dunaszerdahelyi csapat, a DAC rangadói mellett az M4-en idén a román labdarúgóbajnokságban szereplő Sepsiszentgyörgy, vagyis a Sepsi OSK legfontosabb bajnoki meccseit is
láthatták a nézők.
A Duna World csatornán jelentkező Határok nélkül c. rovat egyik epizódja a csíkszeredai
jégkorong történetét mutatta be.
A Kossuth Rádió Sportvilág c. műsorában minden hónapban jelentkezik egy külön rovat, amelyben
a határon túli magyarok sportjáról lehet beszámolókat, tudósításokat, portrékat hallani.
i) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi, kulturális fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit
gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő,
felvilágosító műsorszámok készítése és közzététele
Az M2 gyerekcsatorna közel évtizedes ténykedése során végig fő prioritásként szerepelt az a cél,
hogy erőszakmentes alternatívát nyújtson a fiatal generációknak. E küldetését 2020 első félévében
is minden egyéb fölé emelte, hiszen a minden nap reggel hat és este nyolc óra között sugárzott
műsorok mindegyikéről elmondható, hogy erőszak-, és reklámmentes értékrendjével, a
hagyományok és az újdonságok ötvözésével egyedülálló szórakozási alternatívát teremt a kisebb
és nagyobb gyermekek számára. A gyerekcsatorna struktúrájának kialakítása továbbra is a
Médiatörvény korhatári besorolásra vonatkozó rendelkezései alapján és a Közszolgálati Kódex
szellemiségének megfelelően készül. A 6:00–20:00 óra közti sávban blokkokban, jól
elkülönítetten, egymás után jelentkeznek a korhatár nélküli, a 6-os, a 12 –es, majd újra a 6-os, és a
korhatár nélküli mesék.
A Hetedhét Kaland adásaiban jeltolmács közreműködésével biztosított az akadálymentesítés,
miközben a műsor folyamatosan törekszik arra, hogy bemutassa a fogyatékkal élő gyerekek
hétköznapjait. A szelfi szabályai című kisjátékfilm például a fiatalok virtuális világban való létéről
tudósít fikciós keretek között, azonban mégis nagyon tanulságosan. A film az M2 csatorna Petőfi
TV sávjában került bemutatásra, hogy elérje a célközönséget.
A gyermekvédelem speciális részével, az örökbefogadással foglalkozott a május 20-ai Vendég a
háznál a Kossuth Rádióban. Az erről szóló jogszabályok a gyermekek védelmét szolgálják, de
sokan úgy gondolták, hogy túlszabályozott a rendszer. A kormány benyújtotta a könnyítéseket
tartalmazó törvényjavaslatát, amivel rugalmasabbá tenné az örökbefogadást. A műsorban a
módosítások céljáról és lehetséges következményeiről kérdezték Novák Katalin család- és
ifjúságügyekért felelős államtitkárt, Frivaldszky Editet, az Együtt az Életért Egyesület elnökét és
Bogár Zsuzsa pszichológust.
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A Napközben január 6-ai műsorában Magyarország első önvédelmi mesekönyvéről volt szó;
bölcsődés és óvodás gyermekeknek és szüleiknek készült. Felmérések szerint ugyanis egyre több
az agresszív gyermek már kisgyermekkorban is. A beszélgetésből kiderült, hogy mi a helyes
reakció ilyen esetben, mit javasoljon a szülő a gyermekének, és milyen eszközökkel oldhatja fel a
konfliktusokat a bölcsődei gondozó vagy óvodapedagógus.
A gyermekvédelem célját szolgálta a Vendég a háznál szeptember 14-ei adása is, amiben az ACA
(Alkoholisták Felnőtt Gyermekei) nevű szervezet munkáját ismerhették meg a hallgatók. Mint az
egyik megszólaló elmeséli, a családjában mindenki fogyasztott alkoholt, és szinte természetes volt,
hogy ő is rászokott. Felnőve aztán 29 éves koráig alkoholista volt, egészen addig, amíg nem
találkozott az anonim alkoholistákkal.
A Jelenlét roma közéleti magazin rendszeresen beszámol a roma gyermekek testi, szellemi, érzelmi
fejlődését segítő állami és egyházi kezdeményezésekről. Hírt ad a roma szakkollégiumok nyújtotta
lehetőségekről, különböző felzárkóztató modellekről, azokról a meséket, mondákat tartalmazó
kiadványokról, színházi előadásokról és sportegyesületi tevékenységekről, melyek a cigány
gyerekek fejlődését segíthetik. A magazinban bemutatott kulturális témák pedig erősítik a cigány
gyermeket saját közösségük kulturális értékeinek megismerésében, azok megőrzésében és
ápolásában.
A külhoni és nemzetiségi rádióműsorokban folyamatosan jelennek meg sikeres, élenjáró fiatalok
portréi, akik példaképekként motiválják saját közösségük tagjait. Jó példákat mutat be a P’amende,
sikeres, fiatal képzőművészeken, zenészeken keresztül; a 26 perces átfogó portrék a sokszor
nehezen induló, majd sikeressé váló teljes életutat térképezik fel. A Térkép és az Öt Kontinens adásai
szinte minden héten törekednek bemutatni egy fiatalt, akinek élettörténete, sikere példaértékű
lehet kortársai számára. Ifjú sportolók, művészek mesélnek a gyermekkorukról és karrierjükről.
A napi, nemzetiségi rádiós műsorok is kiemelt időkeretben mutatják be a fiatalokat érintő híreket,
eseményeket, gyakran foglalkoznak a hazánkban megvalósult nemzetiségi óvodafejlesztési
program eredményeivel, új anyanyelvi óvódák, iskolák felújításával, megnyitásával.
A Felsős és az Alsós című magazin az általános iskolák tanulóinak szól az M5 csatornán. A
műsorfolyamban a témakörök közül kiemelt szerepet kap az etika, a viselkedés, mások elfogadása;
a tapasztalatokat szakértő tanárokkal, pszichológusokkal dolgozzák fel a gyerek műsorvezetők.
A Kossuth Rádió valamennyi műsora szigorúan figyel a megfelelő korhatári besorolások
betartására, így a műsorsávokat a megjelölt korosztályok biztonságosan hallgathatják.
A Duna TV Családi kör című műsorában az eljátszott jeleneteken keresztül reflektáltak a
stúdióban ülő vendégek, szakértők a családokat érintő problémákra.
Modern megközelítéssel élt a Petőfi TV Kyberma című műsora, mely a kiskorúak és a modern
számítógépes eszközök kapcsolatával is foglalkozott.
A Duna TV Ridikül című beszélgetős műsora gyakran foglalkozott gyermekeket érintő témákkal.
Ha a gyermek nem érzi magát biztonságban, félni kezd (korosztálytól függetlenül). De milyen
eredendő félelmeink vannak? Melyek természetesek, vagy épp kórosak? Hogyan kezelhetjük és
segíthetjük gyermekeink oldását szülőként? (01.16.). A gyermekek mentálhigiénés védelmét
szolgálta a műsor azon epizódja, melyben a virtuális veszélyekre, az internet biztonságos
használatára hívták fel a figyelmet a szakértők (01.21.). A kamaszkor nehézségeit, kihívásokkal teli
időszakát állította fókuszba az egyik adás útmutató, segítségnyújtó céllal (02.20.). A gyermekek,
főként iskolások egymással szembeni testi-lelki bántalmazása, valamint ezek kezelése, megoldása
volt egy másik adás fő témája (03.18.).
A Petőfi Rádió Talpra Magyar című műsorában rendszeresen felmerülnek olyan témák, melyek
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban állnak a fiatalokkal, kiskorúakkal. Digitális oktatás,
virtuális ballagás, a fiatalok útkeresése, generációs különbségek, diákmunka, iskolai zaklatás, szülő-
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gyermek kapcsolatok – az egyes adások különböző nézőpontból, változó mélységben és
komolysággal dolgozzák fel az egyes témákat.
Az M4 Sporton heti rendszerességgel jelentkező Jövünk c. utánpótlás-magazin kizárólag a fiatalok,
utánpótláskorúak sportjával foglalkozik.
Az M2 és a Duna World csatornán látható, a gyerekek számára készült Matricák c. sorozatban
rendszeresen bemutatnak egy-egy sportágat, a fiatalok számára is egyértelmű és érthető módon.
A különböző sportági magazinokban rendszeresen láthatók beszámolók a fiatalok, gyerekek
sportjáról, felkészüléséről, vagy akár táborozásáról, sőt a gyerekek számára rendezett
pecaversenyekről és horgásztáborokról szóló beszámolók is képernyőre kerültek.
Török Fruzsina: Az elvarázsolt Zeneakadémia – harmadik sokrészes évadával folytatódik a Thália
Színház gyerekeknek szóló, klasszikus zenét népszerűsítő sorozata, a két testvér, Emma és Ábel
főszereplésével. Míg az első két sorozat elsősorban az óvodások, kisiskolások figyelmére tart
számot, ez az újonnan készült széria inkább az általános iskolásokhoz, kiskamaszokhoz szól. A
sorozat hallgatói a magyar zenetörténeti vonatkozások kiemelésével Liszt Ferenc életét, a róla
elnevezett Liszt Ferenc Zeneakadémia történetét ismerhetik meg, a Kossuth Rádió Családi
sávjában. Emellett az impozáns épület falai között gyakran játszott művek szerzőiről,
legismertebb műveik keletkezési körülményeiről is számos érdekesség kiderül az egyes részekből.

j) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, új tudományos eredmények bemutatása
Az M5 a magyar médiában egyedüliként vállalja magára az oktatási és ismeretterjesztő feladatokat,
az új tudományos eredmények bemutatását. A tudományos, ismeretterjesztő tartalmak jelentős
fórumai a Novum és a Multiverzum. A műsorokban a magyar tudományos élet szenzációi,
eredményei, újdonságai kapnak teret. A történelemtudománnyal és az irodalommal a Rejtélyes XX.
század, az OJD, a Fülszöveg, valamint a Tőkéczki és Takaró című sorozatok foglalkoznak. Természeti
kincseinket, hagyományainkat célzottan a Hazajáró, a Szerelmes Földrajz és a Felsős műsorai jelenítik
meg. A diákok oktatására, ismereteik tananyag szerinti bővítésére a Felsős, a Szólalj meg, valamint az
Érettségi című műsorok vállalkoznak.
A Kossuth adón egységes, hétköznapokon jelentkező ismeretterjesztő sáv, a Felfedező mutatja be a
környezetvédelem, az egészség, a nyelv és irodalom, a tudomány, valamint a gazdaság és a
pénzügyi tudatosság ismereteit. Történelmi ismeretterjesztéssel foglalkozik az Egyszer volt… című
műsorsorozat, amelyben jelentős teret kap a legújabb történelmi ismeretek bemutatása,
legtöbbször új történelmi publikációk ismertetésével. A gazdag, változatos kulturális műsorok
sokszínűségükkel, az átélhető élményekkel az ismeretközlésen, a tájékoztatáson túl a kultúra iránti
vágy felkeltését is célozzák. A történelmi műsorok, anyanyelvi, rádiószínházi műsorok pedig
különösen hasznosak lehetnek diákoknak. A regényes történelem műsorai például nagy gondot
fordítanak arra, hogy az iskolai törzsanyagban az újdonságok, legfrissebb kutatási eredmények
bemutatásával, valamint a kiegészítő anyagok színes, izgalmas gazdagságával ne csak az
ismereteket gyarapítsák, hanem kedvet is ébresszenek történelmünk alaposabb megismerésére. A
témák feldolgozási módja is ugyanezt a célt szolgálja. Az anyanyelvi műsor mindenkinek,
különösen a legfogékonyabb korban lévő gyerekeknek szolgálhat élvezetes hallgatnivalóként.
Éppen ezért készül a műsor az oktatási alapkövetelményeknek megfelelően: előbb bemutatja a
hibás megoldást, ezt magyarázat, elemzés követi, majd a műsor zárásaként minden esetben a jó
megoldás hangzik el, hogy ezzel is segítse a helyes nyelvhasználat rögzülését.
A Felfedező tudományos újdonságokat bemutató csütörtöki műsora kimondottan hasznos lehet az
oktatásban, hiszen a hírként megjelenő tudományos eredmények hátterét, jelentőségét, részleteit
árnyaltan mutatja be. Azok a kutatók beszélnek ezekről a témákról színesen, közérthetően, akik
maguk is részesei az eredmények megszületésének, vagy hasonló területen dolgoznak.
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Megismerhetők a műsorokban az érintett kutatók is, így elhivatottságuk, lendületük, elszántságuk,
sikerük akár meghatározó élményt jelenthet az erre fogékony hallgatónak.
A Bartók Rádión a Zenebeszéd és az Egy zenemű – több előadás című izgalmas produkciók egyaránt
szólnak a nagyon képzett hallgatókhoz és azokhoz, akiknek ismeretterjesztésre van szükségük. Fő
erényük, hogy a sok érdekes információ közlése mellett egyfajta egyéni megközelítést, szemléletet
is tanítanak. A Bartók Rádió ismeretterjesztő funkcióit támogatja a filmzenei sorozat, a Cine-java
és benne számtalan érdekes mozis összefüggés bemutatása, továbbá említhető a Népzene sorozat
magyar hagyományokat, illetve más népek zenéit, sőt, hangszereit is bemutató tematikája.
Az M5 műsorszerkezetében a régi kedvencek, a Magyar Televízióban évtizedekkel ezelőtt készült
gyermek- és ifjúsági műsorok ugyanúgy megtalálhatóak, mint az újdonságok, napjaink külföldi és
hazai mesefilmjei. Rendszeresen kerülnek a képernyőre a Magyar Média Mecenatúra program
Dargay-, valamint Macskássy-pályázatain készülő új magyar animációs (mese)filmek is. A csatorna
kiemelt figyelmet fordít a tematikus napokra, a nemzeti (és nemzetközi) ünnepekre, az anyák
napjára és a gyereknapra. A „családban élni jó” értékrendet kisfilmeken keresztül jelenítik meg.
Több új film és sorozat került bemutatásra, melyek korszerűen adnak át tudást fiatalok és
idősebbek számára egyaránt. A természet titkait kutató filmek között különösen edukatív alkotás
a Lépten-nyomon geológia – Megakatasztrófák. A film alkotói jól szerkesztett filmben, gazdagon
illusztráltan mutatják be, milyen vulkanikus tevékenységek alakították hazánk földrajzát, és ezek
hol érhetőek tetten az erdőt járva. A Fortélyos vadvilág 1-16. rövidfilmsorozat különösen alkalmas
arra, hogy frappáns keretek között adjon át közérthető tudást a fiataloknak, akár iskolai keretek
között is.
Az MTI Kulturális Szerkesztősége a veszélyhelyzet idején naponta közreadta az M5 kulturális
csatorna oktatási műsorkínálatát. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már a pandémia kínai
kitörésétől kezdve folyamatosan adott ki tudományos anyagokat a lehetséges okokról. Később is
folyamatosan figyelemmel kísérte mind a magyar kutatásokat, mind azokat a külföldi projekteket,
amelyek a járvány terjedésének okait és a lehetséges gyógymódokat kutatták. Hírt adott például a
szerkesztőség arról a májusi online konferenciáról, amelyen ígéretes fejlesztésekről számoltak be
magyar kutatók. Emellett rendszeresen hírt adott a szerkesztőség a magyar kutatók más témákban
elért eredményeiről.
Az MTI Gazdasági Szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít azokra az eseményekre, amelyek témája
a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság erősítése, valamint a pénzügyi ismeretek oktatása.
Beszámolt a szerkesztőség arról, hogy jelentősen javult a magyar háztartások anyagi stabilitása a
két évvel ezelőtti szinthez képest, és a duplájára nőtt azok száma, akik tudatosan tervezik a
pénzügyeiket. A Pénziránytű Alapítvány ezirányú felmérései rendszeres anyagként szerepelnek a
kiadásban. Az alapítvány az általános- és középiskolásokat, valamint tanáraikat célzó komplex
oktatási programjait is ezekhez a célokhoz igazítja. A koronavírus-járványban új feladatokat is
magára vállalt az alapítvány, amiről a szerkesztőség is tájékoztatást adott; megírta például, hogy az
iskolák és a családok számára is ingyen kínál honlapján oktatási segédanyagokat a Pénziránytű
Alapítvány; a tantárgyanként, korosztályonként és témakörök alapján rendezett tartalmak a
pénzügyi nevelés kerettantervekhez illeszkedő területeit mutatják be.
A BÉT és az alapítvány közös szervezésének bemutatása is szerepelt az MTI Kulturális
Szerkesztőségének kiadásában: online tőzsdejátékot indítottak a 9–14. osztályos, 14. évüket
betöltött középiskolások, illetve szüleik és tanáraik számára, akik próbára tehették tőzsdei
ismereteiket és befektetési képességeiket.
A nap kérdése március 26-án arról szólt, hogyan segíti majd a betegellátást és gyógyítást az új
budapesti Tudáspark. Egy közös Egészségipari-biotechnológiai Science Park létrehozásáról írt alá
szándéknyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Nemzeti
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Közszolgálati Egyetem, valamint Józsefváros Önkormányzata. Az együttműködés új korszakot
nyit: erősíti az egészségbiztonságot és az innovációt.
A Trendidők áprilisban több példát is hozott a tudományos eredmények gyakorlati
megvalósulására: 2-án a koronavírus fertőzöttekre figyelmeztető magyar fejlesztésű applikációt, 7én a Digitális Összefogás Akció eredményeit, 9-én egy, a koronavírus elleni, magyar fejlesztésű
információs rendszert, 13-án a sebészek gyakorlati képzését segítő 3D technikával nyomtatott
szimulációt, 27-én hangminta alapú távdiagnosztikai rendszert, 30-án egy magyar fejlesztésű, az
otthoni munkavégzést kényelmesebbé tevő okosasztalt mutattak be.

k) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a
közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése
Az egészséges életmódot, a természet- és tájvédelmet az MTI Kulturális Szerkesztősége
folyamatosan népszerűsítette. Hírt adott egyebek mellett a Föld napja rendezvényeiről, a PET
Kupa eseményeiről. A veszélyhelyzet ideje alatt különösen nagy hangsúlyt fektetett az egészséges
életmódra, a karantén okozta speciális élethelyzet adta lehetőségek kihasználására. Számos olyan
gasztronómiai kezdeményezésről adott hírt, amelyeket online lehetett követni, emellett beszámolt
olyan hazai és külföldi kezdeményezésekről, alkalmazásokról, amelyek segítséget nyújtottak a
bezártság ellen.
Az MTI Gazdasági Szerkesztőséghez tartozik a hazai kerékpárút-fejlesztések bemutatása, a
bicikliút-hálózat bővítési terveinek ismertetése, a turizmus mellett az egészséges életmód
támogatása érdekében.
A környezetvédelemhez kapcsolódóan több mint 100 hír jelent meg az MTI kiadásában a magyar
és a nemzetközi erőfeszítésekről a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, az uniós Zöld
megállapodásról, amelynek célja, hogy az EU 2050-ig klímasemlegessé váljon; az
egyszerhasználatos műanyagok használatának visszaszorításáról, illetve a cégek zöldítő lépéseiről,
ökológiai lábnyomuk csökkentése érdekében.
A Kossuth Rádió Felfedező című hétfői műsora a környezetvédelem területéről választ sokrétű,
változatos témákat, minden adásban visszatérő aspektus az egészséges életmód, a mozgás, a
táplálkozás szerepe egészségünk megőrzésében. Tippeket ad a háztartás minél gazdaságosabb,
környezetbarátabb vezetéséhez, a szelektív szemétgyűjtési praktikáktól kezdve a
csomagolásmentes, pazarláskerülő vásárlásig. Bemutatja az újdonságokat például az építőiparban,
a ruházkodásban, az élelmiszergyártásban, ötletekkel, tanácsokkal segítve az életvitelt.
Megismerteti a hallgatókat a bennünket körülölelő szépségekkel, értékekkel, a nagyvárosi rejtett
tavak világától az eldugott, kevéssé ismert tanösvényekig, nehezen megközelíthető rejtőzködő
kincsekig. Tippet ad kiránduláshoz, nyaraláshoz, otthoni hasznos időtöltéshez, mesél a
körülöttünk élő vadállatokról és segít jobban megismerni bundás, vagy épp tollas lakótársainkat.
A globális problémák, jelenségek épp úgy megjelennek a műsorban, mint a szűkebb környezetünk
gondjai. A riportok kivétel nélkül a helyszíneken készülnek, így nem csak ismereteket
közvetítenek, hanem sajátos atmoszférájukkal élményt is nyújtanak a hallgatóknak.
Az M4-en heti rendszerességgel jelentkeznek kifejezetten a szabadidő-sporttal, az egészséges
életmóddal foglalkozó magazinműsorok, mint a Szabadidő magazin, a Pecatúra horgászmagazin és a
Kerékpártúra magazin, de a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben 2020 első felében a
közmédia egyik legfontosabb kezdeményezése, műsora a több csatornán is sugárzott (M1, M5,
DUNA, DUNA WORLD) Mozogj otthon! c. rovat, amely a házi karantén alatt, otthon végezhető,
egészségmegőrző gyakorlatokat mutatott be minden korosztály számára.
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Az M4 idén új sorozatot indított a Forma 1-es világbajnokság kezdetéhez kötődve: Vezetők
címmel vezetéstechnikai műsor készült, egy-egy híresség bevonásával megmagyarázva a KRESZ
és a biztonságos vezetés szabályait, rejtelmeit, vagy éppen a volán mögött ülő személy
felelősségét.
Az M4 beszámol a sportolók által kezdeményezett, vagy sportolók részvételével zajló
környezetvédő eseményekről is, mint pl. a Petkalózok idei akciója (palack- és hulladékgyűjtés a
Tiszán).
A környezetvédelem, a természet- és tájvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet a Nagyokban
megjelent portrék Molnár Attila Dávid természetfilmessel, a PET-Kupa egyik alapítójával (június
17.), vagy Kőrösi Csaba diplomatával, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági
Igazgatóságának vezetőjével, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a világ állam-és kormányfői a
tudósok által javasolt célokról egyeztek meg a klímaváltozás megfékezése érdekében. Az
egészséges életmódot propagáló riportok közé tartozott a március 26-ai Hajnal-táj, amiben egy
zuglói iskolakertet mutattak be. Elhangzott, hogy idén 50 óvoda- és 50 iskolakert támogatása
valósulhat meg az Országos Iskolakert-fejlesztési Programnak köszönhetően. A fiatalok
környezeti nevelésére jó példa az Ercsi Kinizsi Horgászegyesület horgásztábora, amit a Vendég a
háznál augusztus 27-ei adása mutatott be. Itt a horgászáson keresztül tanítják meg a kicsiket a
természet, a táj szeretetére, mindemellett belekóstolnak a mobiltelefon nélküli életbe is. A
Napközben szeptember 14-én a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet, a Mellrák elleni
küzdelem Nemzetközi Napja alkalmából; ez Magyarországon a második legyakoribb
rosszindulatú daganatfajta.
Tégy egy lépést, mindegy mekkorát – vallják a Zöld Hangák. Ezt a közösséget, egymást támogató
nők, édesanyák hozták létre, hogy segítsenek azoknak, akik szeretnének átállni a
környezettudatosabb életvitelre. Munkájukról, eredményeikről a szeptember 28-ai Vendég a háznál
tudósított. A Trendidők október 13-ai adásában beszámoltak arról a kompakt kutatóhajóról, amely
az INTERREG magyar-osztrák programban hordalék monitorozást végez a Dunán.
A Petőfi TV Kyberma című műsora gyakran mutat be e-közlekedési eszközöket (roller, kismotor,
autó), valamint azt, hogy a technikai újdonságok miként segítik a biztonságos közlekedést.
A manapság sajnos nagyon gyakori glutén- és laktózérzékenységet járta körül a Duna TV Ridikül
című műsora, melyben a szakértők állást foglaltak többek között a mindenmentes étkezés és
ételfóbiák témájában is (02.04.). A víz világnapja alkalmából elsősorban a magyar ivóvíz
minőségét vette górcső alá egy másik adás. Hogyan óvjuk, védjük a Föld vízkészletét? Baj-e, ha
fehér víz folyik a csapból? Milyen Magyarország vizes jelene és jövője? (03.19.) Testünk motorja
folyamatos terhelésnek van kitéve, még pozitív stressz, élmények esetében is. Mire és hogyan
ügyeljünk, hol tart ma a szívsebészet? Többek között ezekről is beszélgettek a műsor szakértői
(03.26.).
A Kossuth Rádió Családi sávjában volt hallható Domonyi Rita Tündérbodár c. mesejátékának 10
részes feldolgozása. Újítóak a főszereplők nevei és az egyéb nyelvi megoldások, pl.
„Tündérbodár”; legjobb barátai „Devevér” és „Jalos bácsi”. A korosztálynak megfelelő nyelvi
humor végig jelen van. Legfontosabb értékként a bennünket körülvevő természetet, az élővilág
védelmét, a fantázia szabad szárnyalását, az összetartás fontosságát, a fair play tiszteletét és nem
utolsó sorban a közös játék örömét helyezi a középpontba a mű.

l) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági,
kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása
Az MTI Kulturális Szerkesztőségének legfontosabb feladatai a kulturális élet bemutatása az
ország határain belül és kívül egyaránt. A szerkesztőség az első félévben naponta számos olyan
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hírt adott ki, amellyel a kulturális élet különböző területeit mutatta be. A koronavírus-járvány
idején elrendelt veszélyhelyzetben a kulturális élet az online térben folytatódott, ez alkalmat adott
a szerkesztőségnek, hogy adott esetben olyan magyar és külhoni programokra is felhívja a
figyelmet, amelyek egyébként csak szűk kört érnének el a személyes jelenlét szükségessége miatt.
Az internetnek köszönhetően a világ bármely pontján elérhetővé váltak a magyar nyelvű kulturális
műhelyek programjai, előadásai; a szerkesztőség ezekről minden nap összegző anyagokban
számolt be a vidéki és a külföldi tudósítók bevonásával.
A Kárpát-medence gazdasági egységének erősítésére tett kormányzati erőfeszítések a diplomáciai
anyagok mellett az MTI Gazdasági Szerkesztőségében is megjelennek. Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter ismertetése szerint a magyar kormány határon túli gazdaságfejlesztési
programjai keretében az utóbbi négy évben 55 ezer pályázat kapott támogatást, amelynek során
129 milliárd forintnyi magyar költségvetési forrást osztottak szét, és ennek nyomán 236 milliárd
forintnyi beruházás, fejlesztés jött létre a határon túli magyarok lakta területeken. A vajdasági
gazdaságfejlesztési program volt az első ilyen program. Eddig 13 026 vajdasági pályázatot
támogattak a magyar költségvetésből 47,5 milliárd forinttal, amelynek nyomán 93 milliárd
forintnyi beruházás jött létre. Beszámolt a szerkesztőség arról is, hogy elindult az erdélyi
lótenyésztést segítő program; meghirdették az idei Érték és Minőség Nagydíj pályázatát, amelyre a
Kárpát-medence egész területéről lehet jelentkezni, és megtartották az első Kárpát-medencei
vállalkozói konferenciát. A szerkesztőség havi rendszereséggel számol be a környező országok
főbb statisztikáiról, GDP-ről, ipari termelésről, foglalkoztatásról, kiskereskedelemről.
A Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő
műsorszámok közé tartoznak a Hajnal-tájban publikált interjúk közül pl. a június 19-én Felvidéken
készült riport, amiben elmondják, hogy míg itthon évek óta nagy népszerűségnek örvendenek a
szedd magad akciók, a határ túloldalán, Felvidéken, sokáig csak import szamócát lehetett venni.
Az utóbbi években azonban a Csallóközben, Zoboralján, és újabban Gömörben is találni már
szamócaföldet, ahol az emberek maguk szedhetik a gyümölcsöt; a riporter Tornaalján mutatott be
egy ilyen eperföldet. Május 17-én Kárpátaljára látogatott a műsor, ahol a Nagymuzsalyon élő
Kovács András és családja csak pár éve kezdett borászkodni, de már díjnyertes nedűket is
készítettek. Mint elmondták, igyekeznek ötvözni a beregi borhagyományokat a minőségi
termeléssel. Február 22-én a Székelyföldön, Gyergyószárhegyen tartott farsangbúcsúztatót
ismerhették meg a hallgatók, az ilyenkor szokásos nagybőgőtemetéssel és Illés elsiratásával.
Március 28-án hangzott el, hogy a szerbiai koronavírus-járvány miatti rendkívüli állapot idején a
65 évnél idősebbeknek segítenek a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái. A Vigyázzunk egymásra
elnevezésű program keretében az önkéntesek élelmiszert és gyógyszert vásároltak a segítséget
kérők számára.
Az esténként jelentkező portréműsor, a Nagyok rendszeres lehetőséget nyújt a határon innen és
túl élő művészek bemutatkozására, mélyebb megismerésére. Október 14-én Józsa Mónika
felvidéki karnagy, 7-én Andrási Attila szabadkai színész, szeptember 28-án Fülöp Zoltán József
erdélyi színész életét ismerhették meg a hallgatók.
Az M1 csatorna palettáján – például az Itthon vagy! című magazinban – a nézők tájékozódhatnak
olyan aktuális eseményekről, amelyek bemutatják a Kárpát-medence társadalmi, gazdasági életét
valamint kulturális sokszínűségét. A Kárpát – medence című magazin a határon túli honfitársainkat
érintő aktualitásokról, érdekességekről számol be. Témái között szerepelt: a Magyar Kultúra
Napján kitüntetett korondi népművész, a 78 éves Józsa János keramikus bemutatása, aki
az erdélyi és székelyföldi népi kultúra népszerűsítésére tette fel életét (4. adás); Bálint napi
táncház Óbecsén a Fölszállott a páva egyik 2018-as győztesével, a Fokos zenekarral és a Csermely
zenekarral, valamint hagyományőrző magyar farsang a székelyföldi Bölönben (9. adás); helyzetkép
a Rákóczi Szövetség járvány miatt átalakított munkájáról, a rendezvényeket, vetélkedőket,
megemlékezéseket online próbálták megvalósítani, hogy a közösségi élet ilyen formán
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megmaradjon (13. adás); virtuális szórakozás a kijárási tilalom alatt népzenészekkel, táncosokkal
Délvidéken (17. adás); orvosi védőmaszkokat gyártott a Székelyföldi Legendárium csapata (22.
adás). Az 1335-ös visegrádi királytalálkozónak állít emléket, ugyanakkor a V4 együttműködés
fontosságát is szimbolizálja egy most készülő kávéház a szlovákiai Taksonyfalván; a Toldi Caffé
névre keresztelt létesítmény minden sarkában egy-egy jellegzetes magyar, lengyel, cseh vagy
szlovák jelkép található – tudósított a V4 Híradó (09.12.). A Ma délelőttben láthattak kulturális
programajánlót a nézők arról, hogy a Nemzeti Múzeum után Veszprémben, a Laczkó Dezső
Múzeumban tekinthető meg a Kodolányi János Egyetem és a Magyarságkutató Intézet "Magyar
Világ 1938-1940" című kiállítása. A tárlat hiánypótló, hiszen ezt a korszakot eddig önálló kiállítás
nem mutatta be. A látogatók egyfajta időutazáson vehetnek részt és megtapasztalhatják, milyen
volt az élet Magyarországon a II. világháborút megelőző "boldog békeidőben" (10.20.).
A Határok nélkül nemzetpolitikai magazin napi adásokban, tematikus műsorokban és Kárpátmedencei körképekben tudósítja az összmagyarságot minden fontos társadalmi és kulturális
eseményről, gazdasági döntésekről, pályázati lehetőségekről, az anyaország által a külhoni
magyarok számára indított gazdagságfejlesztő és beruházásélénkítő támogatásokról, hagyományos
külhoni fesztiválokról és művészeti együttesek, színházak, csoportok fellépéseiről, sikereiről. A
napi nemzetiségi rádióadások nemcsak az itt élő nemzetiségekben erősítik meg az
identitástudatot, hanem az informatív anyagok által a magyar társadalom tagjai figyelmét is
felkeltik a Magyarországon élő népek kultúrája, sikerei és a felmerülő problémái, azok megoldása
iránt. A műsorok szerkesztése nem belterjes, nem követnek merev szabályokat, és nem kizárólag
a nemzetiségek mindennapjait, társadalmi, kulturális éltét mutatják be, hanem gyakran fajsúlyos
gazdasági témákat is feldolgoznak. Ezen kívül az itt élő nemzetiségek rendszeresen tájékoztatatást
kapnak az anyaországukban megvalósuló gazdaságélénkítő eredményekről is.
Az M5 a tudomány, az oktatás, az ismeretterjesztés és a művészetek csatornája, amely egyedi
műsoraival, komolyzenei-, opera- és színházi közvetítésekkel, illetve napi, heti sorozataival átfogó
és részletes képet ad a magyar tudományos és kulturális élet eseményeiről. A csatorna mindenki
számára elérhetővé teszi a legfrissebb tudományos eredményeket, a magyar kulturális örökség
kincseit és a legújabb alkotások megismerését. Egyúttal kulturális missziót teljesít, vagyis az
egyetemes magyar és európai kultúra reprezentációját szolgálja, valamint támogatja az élethosszig
tartó tanulás eszméjét és biztosítja a művelődés lehetőségét.
A gazdaság és a pénzügypolitika területeit jeleníti meg heti rendszerességgel a Felfedező – a
gazdaságról című műsor a Kossuth adón, aminek fontos küldetése, hogy a hallgatóság körében a
pénzügyi tudatosság módszereit, alapismereteit is terjessze, miközben a gazdasági hírekben
szereplő folyamatokat, döntéseket, jelenségeket értelmezze, közérthetővé tegye.
Június 4-én tematikus nappal, egyedi műsorokkal emlékezett az M5 a trianoni tragédia 100 éves
évfordulójára. Történészek vitatták a 100 évvel ezelőtti esemény okait, költők verseit szavalták
kiváló színészek, Apponyi Albert gróf eddig kevéssé ismert beszédét tolmácsolta megrendítő
módon Rátóti Zoltán Kossuth-díjas színművész. Az A38 hajón irodalmi összeállítással idézték fel
a korabeli költők, írók mély érzéseit. Trianon tematikájú magyar dokumentumfilmek mellett
Szörényi Levente Elég volt című oratóriuma is helyet kapott az emléknapon. Este Hunyady Sándor
Feketeszárú cseresznye c. művét adta a csatorna a József Attila Színház tolmácsolásában. A darabot a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tűzte műsorára az M5. A szenvedélyről és hazafiságról
szóló történet a magyar történelem sorsfordító viharának közepén, a szerbek elfoglalta Bácskában
játszódik. Kerényi Imre rendezését mai napig műsoron tartja a József Attila Színház; a darabot
számos alkalommal bemutatták a határon túli magyar közösségeknek is. A Trianon évforduló
kapcsán június 9-én Tamási Áron Vitéz lélek c. darabját láthatták a nézők; a mű a nagy háború utáni
erdélyi magyar sors nehézségéről, az újrakezdés kötelességéről szóló megható példa, amelyet a
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Nemzeti Színházban Vidnyánszky Attila vitt színre. Június 16-án a Független Magyarország napja,
az orosz kivonulás évfordulója kapcsán Katona József Bánk bán c. drámáját adta a csatorna, a
Békéscsabai Jókai Színház előadásában.
Az M5 tehát mindenki számára elérhetővé teszi a legfrissebb tudományos eredményeket, a
magyar kulturális örökség kincseit és a legújabb alkotások megismerését. Egyúttal kulturális
missziót teljesít, vagyis az egyetemes magyar és európai kultúra reprezentációját szolgálja,
valamint támogatja az élethosszig tartó tanulás eszméjét és biztosítja a művelődés lehetőségét.
A Nemzeti kincseink a Hungarikumok 1-8. címmel készült sorozat bemutatja azokat a
büszkeségeinket, melyek méltán öregbítik Magyarország hírnevét a nagyvilágban is. Az informatív
sorozat bővelkedik kulisszatitkokban és fontos művelődéstörténeti információkban is.
A historizáló építészet kiemelkedő alakjai című dokumentumfilm Zoboki Gábor építésszel arra keresi
a választ, milyen kihívásokkal kell szembenézni napjaink tervezőinek, hogy megőrizhetőek
legyenek az épített környezet kiemelkedő alkotásai úgy, hogy eredeti funkciójukat megtartva
megfeleljenek a kor követelményeinek is.
A Dankó Rádió Jó pihenést! című hétvégi reggeli műsorai különleges kikapcsolódást kínálnak. Arra
is akad példa, hogy Buday Péter séf receptajánlói alapján, Budai Beatrix szerkesztő-műsorvezető
megfőzi, elkészíti az ételeket, mesél az elkészült fogásokhoz kapcsolódó tradíciókról, különböző
Kárpát-medencei gasztronómiai, kulturális szokásokról.
A Kossuth Rádió Országjáró szombat délután Banner Gézával című műsora virtuális útikalauz
Magyarország bebarangolásához. A műsor minden alkalommal más tájegységre kalauzolja el a
hallgatókat, bemutatva az ott élők mindennapjait, hagyományaikat, történelmüket,
gasztronómiájukat, kultúrájukat; magyarlakta településekre látogatnak el, országhatároktól
függetlenül – a 2020. február 15-ei műsor például a felvidéki Dunaszerdahelyről jelentkezett. Rég
elfeledettnek hitt ősi mesterségek képviselői, ipar- és képzőművészek, szakácsok, zenészek,
táncosok, történészek, idegenvezetők és helyi lakosok nyitják meg a hallgatók előtt az otthonaikat,
az életüket, és mutatnak példát, hogyan élhet együtt a múlt és a jelen. A műsor nagy előnye az élő
adás varázsa, a rádiós szerepléshez nem szokott interjúalanyok izgalma, elhivatottsága magával
ragadja a hallgatókat.

m) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek
kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára
A magyar közszolgálati média a mediaklikk.hu portál segítségével Európa és az egész világ számára
elérhetővé teszi műsorait. Így a világon bárhol élő magyarok és a hazai nemzetiségek tagjai akár
online, akár az ő időzónájuknak megfelelő időben visszahallgathatják a számukra készülő Egy
hazában című nemzetiségi és a Határok nélkül című nemzetpolitikai műsorokat.
A Térkép és az Öt Kontinens eltökélt szándéka, hogy mind a Kárpát-medencében, mind pedig a
diaszpórában élő magyarok által ápolt magyar kultúra értékeit folyamatosan bemutassa. Mindkét
tévéműsor arra keres választ, miként lehet távoli országokban megőrizni a magyar identitást és
hogyan lehet népszerűsíteni a magyar kultúrát. A két műsor a magyar médiapaletta élenjárója a
külhoni magyar kulturális események, rendezvények bemutatásában.
A P’amende cigánymagazin tematikájából adóan egy olyan kulturális műsor, amely a sokszínű
cigány kultúra bemutatása és a nemzetiségi gyökerek fontosságának hangsúlyozása mellett adásról
adásra szeretné bizonyítani, hogy társadalmunkban nincs létjogosultsága az előítéleteknek,
különösen, ha kultúráról, néphagyományokról, folklórról van szó. A napi, nemzetiségi rádiós
műsorok pedig a hazánkban élő nemzetiségek színes kultúráját mutatják be a többségi társadalom
és a nagyvilág számára is igényesen, széleskörű tájékoztatást nyújta.
A Fölszállott a páva egész évben tartó programja az M5-ön, majd az élő műsorok sikere a Duna
Tévében rövid idő alatt újra a reflektorfénybe állította a sokszínű, varázslatos magyar népzenét, a
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néptáncot a felnövekvő generációk számára is. A FolkUdvar a Hagyományok Háza havonta
jelentkező magazinműsora, amelyben a nézők az élő népművészet, a Magyarországon élő
nemzetiségek kultúrájának mindennapjaiba nyernek bepillantást.
A Kossuth Rádió kulturális műsoraiban bemutatott értékek, származzanak azok magyar vagy
nemzeti kisebbségi alkotóktól, hetekig elérhetőek a közszolgálati média weblapján, így a világon
bárki számára meghallgathatóak, hozzáférhetőek. A Kossuth adó naponta jelentkező kulturális
műsorszámaiban – ilyen a Kultúrpercek és a Kalendárium – aktualitásként jelennek meg a magyar
kultúra eseményei, sikerei, bemutatói, kiadványai. A nagy hagyományokkal rendelkező Irodalmi
újság egyik legfontosabb küldetése éppen a szépirodalmi kiadványok bemutatása, valamint
alkotóik megismertetése a témakörre nyitott hallgatósággal.
Az M1 aktuális csatorna hírfolyamában számolt be arról, hogy szerb nemzetiségi napot tartottak a
Fonóban. A Ma délelőtt vendégei voltak Varga Veronika és Réti Benedek a fellépő Babra
zenekarból (01.12.). Februárban rendezték a huszonnegyedik Csángó Bált a Millenáris Parkban.
Az idei bál különlegessége volt, hogy az összes csángó népcsoport bemutatkozott. Többek között
táncházzal, gyermektáncházzal, gasztronómiai kiállítással és Petrás Mária Prima Primissima-díjas
keramikus alkotásaival várták az érdeklődőket – számolt be a részletekről a Ma reggel (02.20.).
Korommal űzték el a telet a heves megyei Novaji „remélők”. Az ál-lakodalmas menet végigvonult
a településen, és a még hajadon lányokat összekenték a fekete porral, amiért cserébe finom
falatokat kaptak. A Ma délelőtt tudósítója is ott volt a helyszínen. A novaji remélés egyedülálló
népszokás, amely felkerült a Szellemi Kulturális Örökség listájára, és a helyi értéktár elemévé is
vált néhány éve. Idén is felelevenítették az 1800-as évekből fennmaradt népi hagyományt, amely
disznóvágással kezdődött, majd a maskarákba bújt helyiek felvonulással, hangos kiabálással űzték
el a telet (02.22.). Az Itthon vagy! magazin számos alkalommal foglalkozott a települések, régiók
nemzetiségi kultúrájával és örökségével. Zsámbék és környéke című műsorában bepillantást
nyerhettek a nézők a 20. századig itt élő sváb családok mindennapi életébe, fejlett borkultúrájába
(22. adás). A magazin a Csepel-sziget jelenét és múltját feldolgozó epizódjában foglalkozott az itt
élt kevei szerbekkel – a rácokkal, a bunyevácokkal, a sokácokkal és ezen etnikumok máig ható
örökségével (18. adás).
Borbás Marcsi Szakácskönyvében a szerb, sváb, szlovák konyha rejtelmeibe kalauzolja nézőit egész
évben a Duna TV képernyőjén.
Az Este című műsorban szeptember 29-én a magyarországi nemzetiségek kultúrája témakörében
jelent meg szerb tartalom: Eredics Gábor és Lásztity Péró beszélgetése egymás kultúrájának
ismeretéről és tiszteletéről szólt.

n) az egyes eltérő vélemények ismertetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták
lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való
hozzájárulás
2020. szeptember és október hónapjában az M5 csatornán az Ez itt a kérdés több adása is
foglalkozott azzal az aktuális közéleti témával, hogy van-e kultúrharc Magyarországon (Kultúrharc,
térfoglalás vagy korszakosítás? október 6.). Az október 6-ai adásban Schmidt Mária történész, a
Terror háza múzeum igazgatója azzal indította a beszélgetést, hogy a „faji kérdés” a gyarmatosító
államok problémája, amit nyugatról próbálnak ránkerőltetni, a nyugati kulturális dominancia egyik
példája. L. Simon László szerint ugyanilyen a nemi identitások kérdése és a homoszexualitás
megítélése is – György Péter esztéta, egyetemi tanár ezt nem tartja nyugatról jött gondolatnak,
hanem az emberi méltóság és szabadság egy formájának. L. Simon szerint a nemzeti identitás
nem a nemzeti kultúra összessége, hanem a különböző identitásokból kikristályosodó
konszenzus, amivel György Péter is egyetért: a nemzet számtalan identitás párbeszédéből áll.
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György szerint a nemzeti kultúra konszenzusát az utóbbi években pl. Takaró Mihály tevékenysége
ásta alá, amikor a Nyugat című folyóiratot „kis zsidó lapocskának” nevezte. Schmidt szerint ez
egy vélemény a sok közül, és megemlítette, hogy ma is vannak kommunista, sőt sztálinista
tanárok, pl. az ELTE-n, a nemzeti kultúráról szóló konszenzus pedig nincs bebetonozva, annak
mindig meg kell újulnia. Böcskei Balázs politológus, politikai elemző ehhez hozzáfűzte, hogy
„Saul fia országában” Raffay Ernő nem kaphatna állami kitüntetést. Schmidtnek arra a
felvetésére, hogy a Saul fia című film csak egy darabja a nemzeti kultúrának, Böcskei módosította
megfogalmazását: létezik egy posztholokauszt morális térkép, amelyen nagyon óvatosan mozgunk
és ebbe nem fér bele Raffay kitüntetése. L. Simon azzal nem értett egyet, hogy a mai közéleti
diskurzust az antiszemitizmusról szóló vita határozza meg, és mindent ebből a szempontból
ítéljünk meg. A kánonok sérthetetlenségével kapcsolatban L. Simon megemlítette, hogy nem
tudja elfogadni, hogy abban a tankönyvben, amiből a ’80-as években tanult, egymondatos
lábjegyzetet kapott Dsida Jenő, és Reményik Sándor említésre sem került. Böcskei szerint a
Kertész Imre Intézet körüli vita az igazán releváns számunkra, és nem az – amiről a jobboldali
online újságok cikkeznek –, hogy a bostoni egyetem büféjére mi van kiírva; ezzel Schmidt Mária
nem értett egyet, hiszen a nyugati importált kulturális termékek, például a pride fesztivál, hatással
vannak a magyarok életére is.
Az Ez itt a kérdés október 13-ai Színházi válság című adásának témája Nényei Pál író, irodalomtanár
néhány nappal korábban megjelent esszéje volt, amelyben kifejtette, hogy a magyar színházi világ
meglátása szerint becsontosodott, folyamatosan újrarendezésekben gondolkodnak a rendezők és
igazgatók, és a színházak nem vállalkoznak új dolgokra, nem mutatnak be kortárs magyar
drámákat. A műsorban Csáki Judit színikritikus ezzel ellentétesen annak a véleményének adott
hangot, hogy bár a színházi világot sok probléma jellemzi, ezek között nincs ott a kortárs darabok
kérdése, mert azokat, ugyan kisszínpadokon, de bemutatják a színházak. Fáy Miklós kritikus
szerint, ha nincs jelentősebb nézői igény kortárs magyar drámára, akkor nem fognak megjelenni
nagyszínpadon. Kálomista Gábor kiemelte, hogy a Thália Színházban voltak próbálkozásaik
kortárs darabokkal, de nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket nagyszínpadon. Kukorelly
Endre író egyetértett Nényei Pállal abban, hogy a színházak vezetőinek és rendezőinek lenne
feladata több kortárs író művét színpadra állítani, és véget vetni például annak a Csehovkultusznak, amely több mint 50 éve jellemzi a magyar színpadokat. Kukorelly példának a két
világháború közötti színházi életet hozta fel, amikor többségében magyar darabokat mutattak be a
színházak Magyarországon.
Az Ez itt a kérdés péntek esténként Kibeszélő címmel jelentkezik, amelyben a hét legfontosabb
témáit járják körbe a meghívott szakértők. Szeptember 11-én többek között a baloldali koalíció
borsodi jelöltjének ügyéről, az SZFE-tüntetésről és az Alapjogokért Központ új imázsfilmjéről
vitatkozott Kukorelly Endre író, Bencsik Gábor újságíró, Gerő András történész és Kovács
István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.
Az Egyszer volt… című műsor a Kossuth Rádióban rendszeresen bemutatja azokat a történészi
tudományos eszmecseréket, amelyek lényeges adalékokkal szolgálhatnak a ma emberének hazánk
történelmének sorsfordító jelenségeivel, személységeivel, döntéseivel, eseményeivel kapcsolatban.
2020-ban ilyen módon került reflektorfénybe a trianoni békeszerződés 100. évfordulója,
Magyarország XVII. századi történelmének újragondolása, vagy például az, hogy mi volt a jaltai
tárgyalások tétje 75 esztendővel ezelőtt a nagyvilág és Magyarország szempontjából.
Az Ütköző című rádióműsorban február 6-án Gyöngyöspata tanulságai: hogyan lehet felzárkóztatni azt,
aki nem együttműködő? címmel a beszélgetés fő témája az volt, hogy mit lehet tenni a pedagógusok
bántalmazásával szemben. A műsorban érdemi véleménycsere volt Horváth László, a térség
parlamenti képviselője és Tajt Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakértője között.
Március 2-ától telefonos vitaműsorként működik a Kossuth Rádióban hétköznaponként hallható
délutáni, mintegy másfél órás élő adás, a Jó napot Magyarország! A műsoridő tág teret nyújt az egyes
eltérő vélemények ismertetésének, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatásának, a

45

műsorban megjelenő szakértői vélemények, összeállítások, az erős műsorvezetői jelenlét pedig
segíti a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotást. A műsor indulása egybeesett
a hazai és európai koronavírus-krízissel.
Az újjáformált Jó napot Magyarország! ezzel kapcsolatban is jól vizsgázott: a témák között kellő
(azaz nem túlzó) mértékben volt jelen a vírusjárvány, főként pozitív, közösséget erősítő, a „Maradj
otthon” kampánnyal összefüggő ügyek formájában, pl. hogyan segíthetünk egymásnak?; hogy
töltsük értelmesen otthon maradva az időnket?; hogyan ünnepeljük a húsvétot? Érdekes vitatéma
volt április 6-án az online misékről, istentiszteletekről; április 7-én arról, hogy a karantén
időszakban mennyire gyakoriak a családi feszültségek; április 15-én a könyv, az olvasás mai
szerepéről; április 20-án a kijárási korlátozások alatti árdrágításról; április 30-án pedig arról esett
szó, miért szülnek későbben a nők.
A Nap kérdése október 1-jei adásában a nagy társadalmi visszhangot kiváltó Meseország mindenkié
című mesekönyvről volt szó, melyben érzékenyítés címen klasszikus meséket dolgoztak át, többek
között LMBTQ szempontból.
Az Európai idő, a Kossuth Rádió heti külpolitikai szakműsora folyamatosan beszámolt az európai
politika fejleményeiről. Fontos az az alapállása, hogy a meglévő vitás kérdések ellenére
Magyarország az Unió része, és az is marad. Európai identitásunk fontos eleme az előremutató
vita, ezért minden műsorban – ha szükséges – határozottan, logikusan érvelve jelen van a magyar
álláspont.
Az M1 aktuális csatorna folyamatosan tájékoztat a legfrissebb hírekről és eseményekről, az
információközlésen kívül az események összefüggéseit azok szereplőivel és szakértők segítségével
teszi közérthetővé nézői számára. Rendszeresen élőben ad hírt a kormányzati döntésekről és azok
összefüggéseiről, a Kormányinfóról. A pandémia gazdasági hatásait és annak uniós szintű
egyeztetéseit, döntéseit és azok összefüggéseit az Unió27 magazin dolgozta fel.
A közösség vitáinak lefolytatásában, illetve azok bemutatásában kiemelkedő jelentőséggel bír,
hogy az MTI Belpolitikai Szerkesztőségének munkatársai – különös tekintettel a megyei
hálózatban dolgozó kollégákra – az első fél évben is több száz híranyagban számoltak be az
önkormányzatok működéséről, fejlődéséről, politikai tevékenységéről. Ezek közül –
számarányukat tekintve – az első helyen a Fővárosi Közgyűlés eseményeiről, döntéseiről való
tudósítások álltak. A kiemelkedő döntések, események mellé háttéranyagok, elemzések is
készülnek, a megértést, illetve a véleményalkotást segítendő.
Az Új nemzedék című műsor azt a kérdést járta körbe, hogy mi a különbség a természetvédelem és
a teremtésvédelem között? A stúdióban a témában Kuslits Béla orvos (szociológus,
fenntarthatósági szakértő) és Nobilis Mária, a Naphimnusz Egyesület alapítója vitatkozott a
kérdésről (03.29.). Egy másik adásban pedig az is téma volt, hogy a keresztény tanítás miként
kapcsolódik össze a harccal, a fegyveres konfliktussal. Az 1848/49-es forradalomról és
szabadságharcról szóló stúdióbeszélgetés vendége két tábori lelkész, Nánai László Endre
evangélikus és Markovics Milán Mór katolikus tábori lelkészek voltak (04.12.).

o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele; a
közszolgálati médiaszolgáltatónak törekednie kell arra, hogy az adott témákhoz
kapcsolódóan bemutassa a lehetséges, többféle értékrend alapján való megközelítést,
értékelést
A többféle értékrend egyetlen műsoron belül való megjelenésére példa volt az Ez itt a kérdés
szeptember 28-ai adása. Az LMBTQ-mesék című adás 2-2 eltérő értékrendet képviselő szakértőt
szólaltatott meg. Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense azzal
kezdte a beszélgetést, hogy szerinte a Meseország című sok kommentárt és vitát kiváltott
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könyvvel az a legnagyobb gond, hogy a mesét olvasó korcsoportot még nem szabad érzékenyíteni
szexuális és nemi identitás szempontjából. A gyermekek fekete-fehér szereplőkkel találkoznak a
mesékben, amelyek az élet alapvetéseire tanítják meg őket. Szilvay Gergelynek a fő kritikája a
könyvvel szemben az volt, hogy megbontja a mesék koherens világát, és olyan elemekkel egészíti
ki, amelyek nem kompatibilisek a mesékkel. Bálint Eszter pszichológusnő (Háttér Társaság)
visszautasítja azokat a véleményeket, miszerint melegpropaganda lenne a könyv, úgy gondolja,
hogy azokat a gyermekeket akarták megszólítani, akik maguk is érzik, hogy „mások”. Olyan
témákat vetettek fel a könyvben, amivel nem találkozni a klasszikus mesékben, pl. a királyfi
beleszerethet a másik királyfiba, a királylányból is lehet sárkányölő stb. Dombos Tamás, az
LMBTQ Szövetség ügyvivője azt emelte ki, hogy nem propagandaműről van szó, de azt
fontosnak tartják, hogy a mesék ne csak „jó körülmények között élő hercegnőkről és királyokról”
szóljanak, hanem a társadalmi sokszínűség is megjelenjen bennük. Fontosnak tartják, hogy a
társadalom minden rétege megmutathassa magát, ne szoruljon a peremvidékre. Dombos szerint
teljes félreértelmezés ezt kultúrharcnak nevezni. Dombos félrevezetőnek tartja Pécsi Rita
véleményét, amely szerint ez a könyv a szexről szól, szerinte ez nincs így, hanem életkornak
megfelelően mutatja be az LMBTQ-karaktereket. Pécsi Rita szerint a nemi identitás
sokszínűségéről szó van a könyvben, ami nem óvodás téma, hanem egy későbbi életkorra
tartozik. Pécsi biztos benne, hogy a mesék az élet alaptrendjeit kell közvetítsék a gyermekeknek.
A mesékben pedig mindig is megjelentek a társadalmi sokszínűség példái a hajléktalanoktól az
örökbefogadottakig, a szegényekig. Bálint Eszter több kutatásra hivatkozva említi azokat a
személyeket, akik már 6-7 évesen „másnak” érezték magukat. Szilvay szerint ott van a legnagyobb
szemléleti törés az asztalnál ülők között, hogy míg Bálint Eszter szerint minden ember olyan nemi
identitású, amilyennek „érzi” magát, addig Szilvay szerint van egy biológiai realitás, amelyet nem
lehet megkerülni átalakító műtétekkel sem: nem lehet nemet váltani, mert a nemi identitás a
csontokig és a sejtekig hatol. Pécsi Rita szintén olyan példákat hozott, amelyek szerint a nemváltás
után nem csökkent az érintett emberek mentális problémája. Dombos szerint szemléletbeli
különbség van az asztalnál ülők között, a kérdés számára az, hogy a sokszínűség értékét elfogadjae mindenki.
Az M5 változatos műsoraival többféle értékrendet képes közvetíteni. Egyedi műsorokkal, illetve a
napi, heti sorozatok témaválasztásával is képes megjeleníteni a sokszínű kulturális, tudományos
eredményeket, bemutatni az eseményeket. Egy-egy téma többféle feldolgozásban,
megközelítsében is helyet kaphat a műsorfolyamban, árnyalva a képet: rövid hírként, művészi
produkcióként, tudományos témaként vagy akár személyes portrén át, esetleg stúdióbeszélgetés
formájában.
A Kossuth Rádió Kalendárium című műsorát és a történelmi műsorok esti sávját vetésforgóban,
több tucatnyi szerkesztő készíti, a saját értékrendjén, ismeretein, élményein, tapasztalatain
keresztül válogatva a megjeleníthető eseményeket, így téve színessé, változatossá a magazinok
összetételét. Ehhez adódik még a vidéki szerkesztők palettája, további változatos értékrendet,
szemléletet hozva a műsorba. A témaválasztáson túl a műsorok, beszélgetések elkészítésében, a
témák tálalásában is megmutatkozik a sokféle megközelítésmód. A szerkesztők igyekeznek minél
több érintettet megszólaltatni az adott témában, ami egymást árnyaló, vagy akár egymásnak
ellentmondó vélemények megjelenítésére is lehetőséget ad.
A kulturális élet sokszínűsége napi rendszerességgel jelenik meg a programajánló műsorokban a
Kossuth Rádióban (Kultúrpercek és Kalendárium), továbbá kifejezetten az eltérő értékrendek sajátos
megjelenési terepe az Irodalmi újság is. A Bartók Rádió ifjúsági műsoraiban (pl. Kezdőhang) mindez
még speciális gyerek-felnőtt beszélgetésekkel is kiegészül.
A Család-barát januári adásában beszámolt arról, hogy december elején indult a Babagenetika
Egyesület érzékenyítő kampánya, amelynek célja a társadalmi előítéletek mérséklése. A kampány
helyszíne a virtuális tér, az egyesület egy online kiállítás formájában szólította meg az embereket.
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A cél, hogy vegyük észre, sokszor milyen könnyen és elhamarkodottan ítélkezünk, és nem csak a
hétköznapi dolgok terén, hanem a gyerekvállalással kapcsolatban is. A Babagenetika Egyesület
szerint empátiára és elfogadásra van szüksége egy társadalomnak ahhoz, hogy lelkileg
kiegyensúlyozott és egészséges gondolkozású felnőttek és gyerekek alkossák. Még akkor is, sőt
különösen akkor, ha a fizikai egészség csak korlátozottan adott. A nap kérdése május 1-jei adásában
Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke, Isépy Tamás, a Századvég Intézet elemzője és Csath
Magdolna közgazdász elemezték, hogy mit jelent a munka alapú társadalom a XXI. században.
Olyan fontos kérdésekre keresték a választ, hogy mit jelent a keresztény szellemű érdekvédelem,
van-e szakszervezetiség „oldalak” nélkül, vagy eljuthatunk-e odáig, hogy a munkavállalók ereje,
tudása, lojalitása éppúgy beépül egy cég piaci értékébe, mint a termék, márka és a piacok?
A Jelenlét roma közéleti magazinban rendre megjelennek olyan társadalmi jelenségeket bemutató
összeállítások, amelyek világosan és elfogulatlanul, a témát sokoldalúan megközelítve és a
megértést, a kölcsönös elfogadást segítve mutatják be a romák és a többségi magyar társadalom
között gyakran megjelenő értékrendbeli különbségeket.
A közszolgálati média a Magyarországon élő kisebbségeknek szóló nemzetiségi rádióadásai
nagyon érzékenyen, a közszolgálatiság nevében a megoldásokra fókuszálva mutatják meg a
problémákat, egyaránt megszólaltatva laikusokat és szakértőket, teret adva a vélemények
sokszínűségének. A legnagyobb lélekszámú magyarországi nemzetiség hétköznapjait, változatos,
évszázados kultúráját, sokrétű hagyományait és bonyolult társadalmi helyzetét, társadalmi
szerepvállalását mutatja be a közszolgálati televízió színes magazinja, a P’amende. A műsor célja a
cigány közösség mindennapjainak megismertetése, elfogadtatása a többségi magyar társadalom
tagjaival, mindezt a hagyományápolás valósághű, meggyőző és szórakoztató bemutatásával. Az
összeállítások azonban nem nélkülözik a kritikus hangvételt sem, hiszen céljuk rámutatni a
jobbítás szándékával, hogy nincs létjogosultsága a megkülönböztetésnek és a rossz
beidegződéseknek. Az alkotók hangsúlyozott szándéka, hogy televíziós műsoruk egyformán
mutassa be a mélyszegénységben élő, nehéz sorsú cigányok és a világkarriert befutott roma
művészek életét, sikertörténetét. A műsor nem zárkózik el a nehéz témáktól, kényes kérdésektől,
célja nem csak a roma kultúra bemutatása, hanem a társadalom figyelmének a ráirányítása a
kisebbségi csoport problémáira.
A nemzetségi televíziós műsorok szerkesztői kivétel nélkül törekednek arra, hogy a műsorban
felvetett témák kapcsán több, esetenként eltérő véleménnyel rendelkező interjúalanyokat
szólaltassanak meg. A többféle szempont bemutatása mellett pedig mindig igyekeznek szakértői
véleményekkel alátámasztott objektív tájékoztatást nyújtani. Kiváló példa erre a Kvartett című
műsor, amely nem csak több szempontból dolgozza fel ugyanazt a kérdést, hanem összeveti a
magyar és az európai nézőpontokat, hangsúlyozva a hasonlóságokat és nagyra értékelve a
különbségeket. Másik releváns példa a Roma magazin, mivel a műsor egyszerre karolja fel a
mélyszegénységben, a társadalom peremén élők küzdelmeit és inspirál sikeres cigány emberek
bemutatásával.
A Duna TV Ridikül című műsora a meghívott vendégek által az egyik legalkalmasabb fóruma a
sokszínűség, többféle értékrend felmutatásának. Egy adott témához kapcsolódóan több vendég is
megosztja a nézőkkel véleményét, tapasztalatait.
A köztelevízió műsorainak profiljához jól illeszkedik a különböző értékrendű, más-más
korosztályhoz tartozó nézők érdeklődésének kiszolgálása. Így kapott helyet a gazdag kínálatban az
idősebb korosztálynak szóló Önök kérték című kívánságműsor a Duna TV-n, vagy a Petőfi TV
fiataloknak szóló koncertműsorai, a hozzájuk tartozó beszélgetésekkel.
A közmédia tematikus sportcsatornája, az M4 és a szeptember 12-én indult M4 Sport+
gyakorlatilag minden hazai vagy magyar vonatkozású sporteseményt, versenysorozatot,
bajnokságot és kupaküzdelmet közvetít, rengeteg hazai sportági szövetségnek biztosít heti, kétheti
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vagy havi gyakorisággal jelentkező szakmagazin-műsort, és ugyanígy lehetőséget kapnak a
legnépszerűbb hazai klubok is arra, hogy rendszeresen megjelenjenek a saját készítésű, saját
klubjuk vagy csapatuk mindennapjait bemutató műsorral.
A hazai események, versenyek mellett a legnépszerűbb nemzetközi sportesemények is az M4-en
láthatók, mint pl. a labdarúgó Bajnokok Ligája, a labdarúgó Európa-bajnokság, a labdarúgóvilágbajnokság, a téli és a nyári Olimpia, a Forma 1-es sorozat, illetve gyakorlatilag az összes
fontos és népszerű sportág Európa-bajnoksága és világbajnoksága.
A fentiek mellett a fiatalok vagy éppen a testi és szellemi sérült sportolók versenyeiről is tudósít
az M4. Ilyen széleskörű kínálattal egyetlen Magyarországon fogható televíziós sportcsatorna sem
rendelkezik, és külföldön sem találni ehhez hasonlót.
p) színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása; a

közszolgálati médiaszolgáltató feladata a szórakoztató műsorokban is az igényesség
fenntartása, a műfaji hagyományok ápolása és továbbadása, új irányok és formák
keresésének és a szakmai-művészi megújulásnak az elősegítése
A közszolgálati szórakoztató műsorokban az igényesség és a színvonal fenntartását olyan
produkciókban is sikerült megvalósítani, mint A Dal, amely könnyűzenei műsorként,
tehetségkutatóként óriási figyelmet kapott, mégsem csökkent igényessége.
A talkshow vagy stúdióbeszélgetés jellegű műsorok (pl. Ridikül, Filmklub) témáihoz igazodva
mindig kulturált, szakmájukat magas színvonalon űző vendégek a meghívottak: orvosok,
pszichológusok, hagyományőrző és értékeket továbbörökítő művészek, tudósok, egyéb
szaktekintélyek.
A Nagyszínpad 2020 tehetségmutató versenyben a Petőfi Rádió és a Strand Fesztivál szervezői
idén a veszélyhelyzett miatt változtattak a részvételi szabályokon és a verseny korábbi nyerteseit
és versenyzőit kérték meg, hogy ők válasszák meg, kik legyenek a 2020-as megmérettetés
döntősei. A 2020-as mezőny már januárban összeállt: az Analog Balaton, az Aurevoir zenekar, a
Carson Coma és Ohnody (Hegyi Dóri) készült arra, hogy még nagyobb színpadok közönségét
hódítsa meg a fesztiválokon. A koronavírus-járvány azonban meghiúsította ezt, így az izgalmas
koncertek májusban az Akvárium Klub színpadán elmaradtak. A mezőny a Minek nevezzelek című
műsor második órájában mutatkozott be június 8–11-ig, a járványhelyzet okán kizárólag telefonos
interjúkon keresztül.
A Dankó Rádió Pátria–Visszhang című vasárnapi népzenei műsor készítői folyamatos visszajelzést
kaptak a hallgatóktól arról, hogy színvonalas, szórakoztató adások készülnek a négyhetente
jelentkező sorozat keretében. Az igényesség fenntartására törekvő műsorok a Bartók Béla
elképzelései alapján megvalósult Pátria gramofonlemez sorozatot idézik meg, mely a magyar
népzenei hagyományt és annak továbbélését igyekszik bemutatni. Az eredeti népzenei gyűjtések
mellett rendszeresen szerepelnek a népzenei hagyományt megújító, felelevenítő felvételek,
valamint a műsorok vendégeként népzenészek, népzenekutatók.
A vírusjárvány kapcsán kialakult helyzetben a sportélet és a sportot közvetítő televíziós szakma is
új kihívásokkal nézett szembe. A Forma 1-es versenyek ideiglenes szüneteltetése közben az M4
virtuális autós versenyeket, a Forma1 és Forma2 Esport Virtuális Grand Prix sorozatát
közvetítette, majd elsajátítva, felhasználva és kidolgozva a virtuális versenyek lebonyolításának és
közvetítésnek tapasztalatait, összefogott a Magyar Kerékpáros Szövetséggel és megszervezte,
illetve közvetítette a virtuális Tour de Hongrie-t. Az első félévre tervezett magyar kerékpáros
körverseny elmaradt a vírusjárvány miatt, akárcsak a Giro d’Italia olasz kerékpáros körverseny (és
annak a hazánkba tervezett első három futama), de a hazai kerekesek mégis „nyeregbe ülhettek”,
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és versenyezhettek egymással, szobabiciklin letekerve a valós távokat – a nézők pedig
számítógépes megoldásokkal (de megmutatva a green box előtt tekerő versenyzőket is),
gyakorlatilag élethű versenyélményben részesülhettek az M4 virtuális Tour de Hongrie
közvetítéseinek köszönhetően.
A Bartók Rádió Arckép című portrésorozata nagyon népszerűvé vált a tágabb közönség körében,
mióta a klasszikus zene művészei mellett a jazz- és a népzene kiválóságai is megjelennek a
műsorban (például Oláh Kálmán jazz-zongorista vagy Gayer Ferenc jazz-bőgős).
q) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása, ennek

érdekében szakmájában magasan képzett, gyakorlott, igényes szakembergárda
foglalkoztatása, a szakmai tapasztalatok megőrzése és továbbadása, a szakmai
képzésben való részvétel, a műhelymunka, szakmai tapasztalatcsere és viták
lehetőségének megteremtése és kezdeményezése minden szakterületen
Az Egy hazában című nemzetiségi magazinműsort, a Határok nélkül magazint és a Jelenlét roma
közéleti és kulturális ikerműsorokat is a legmagasabban képzett, profi műsorkészítői stábok
készítik, akik még a járványhelyzet alatt is kreatív megoldásokkal biztosították a hallgatók
naprakész tájékoztatását. A nemzetiségi, napi, rádiós műsorok anyanyelvi készítői elhivatott
szakemberek, akik igen magas színvonalon végzik munkájukat. A szerkesztők rutinos rádiósok,
összeállításaik külön értéke, hogy a hallgató számára is érzékelhető az alkotók személyes
elköteleződése, saját itt élő nemzetiségeik sikerei, de akár a felmerülő problémák iránt is,
hangsúlyozottan mindig politikai állásfoglalás-mentesen. A Térkép és az Öt Kontinens televíziós
magazinok szerkesztőinek témaválasztásából és azok kivitelezéséből is egyértelműen kitapintható
a műsorok missziós küldetése, mellyel a határontúli magyarság ügyeit segítik. Külön érdekesség
mindkét magazin esetében, hogy a profi stáb gyakran a szórványban, illetve a diaszpórában élő
magyarokkal együtt alakítja az adások szerkezetét, sokszor a magyar közösségek
együttműködésével jönnek létre a beszámolók. A nemzetiségi televízióműsorok készítői kivétel
nélkül saját nemzetiségi identitásukat megélő, nyelvüket jól beszélő, kiváló szakemberek. Mélyen
ismerik az általuk képviselt közösség történelmét, kultúráját, aktuális problémáit és azokat
hatalmas szakmai alázattal és színesen tárják a nézők elé. Minden egyes adás témaválasztása
érzékenyen reagál a napi történésekre, de az aktualitások, problémák ellenére sohasem hagyja
magát eltéríteni a műsor fő céljától, a közösségépítéstől, a közösség megtartó erejének
hangsúlyozásától és az anyanyelv minél szélesebb körben való terjesztésétől.
A Petőfi TV fiatal műsorkészítő csapata jó példája a minőségi műsorkészítésnek, hiszen a
köztelevízió hagyományait ápolva készítenek új, modern műsorokat. Ráadásul a járványhelyzet
bizonyította, hogy a közmédia dolgozói képesek magas színvonalon folytatni a műsorok
elkészítését nehéz helyzetekben is.

r) értékek létrehozása a kultúra (irodalmi, zenei, filmes, képzőművészeti alkotások,
színházi, tánc- vagy népművészeti produkciók) és a sport lehető legtöbb területén, saját
kezdeményezésekkel, alkotók felkérésével és ösztönzésével, alkotások megvalósításában
való közreműködéssel, külső – magyarországi, illetve Kárpát-medencei – műhelyek
munkájának támogatásával; a közszolgálati médiaszolgáltató műhelyei kezdeményezően
részt vesznek a kulturális, tudományos közélet eseményeinek közvetítésében,
szervezésében, bemutatásában
A kulturális televíziós csatorna számos műsorában felidézi a meghatározó magyar művészek
alkotásait, azok szellemiségét, gondolatait: a Kult’30 napi műsora mellett kiválósságainkról a
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Nagyok, a Magyar Krónika, valamint az MMA portrék keretében munkásságukat összefoglaló
életútportrék készülnek, melyek később kutatási anyagok alapjai lehetnek. Az M5 kiemelt
sorozatokkal támogatja a magyar kultúrát határokon innen és túl: Fölszállott a páva, FolkUdvar,
SzépMűvészet, Kincskereső. Az OJD – Irodalom és könyv 26 percben főként a határon túli kortárs
irodalmi életből ad ízelítőt.
A Kossuth Rádió kulturális és tudományos műsorainak egyik legfontosabb elve az
értékközvetítés. Szerencsére ezekből az eseményekből olyan széles a kínálat, hogy még a csatorna
bőséges műsoridejét figyelembe véve is nehéz a válogatás, jóval több az olyan esemény, amely
megérdemelné a rádió nagy nyilvánosságát, mint amire lehetőség van. Ez egyben garancia is arra,
hogy a jól képzett, nagy tapasztalattal, hiteles és sikeres szakmai múlttal rendelkező rádiós
szakemberek szűrőjén valóban csak a legérdekesebbek, legszínvonalasabbak kerülnek be a rádió
műsoraiba. Ezek élményszerű bemutatása, közvetítése a műsorok legfőbb célja.
A Bartók Rádió Kritikus füllel és a Muzsikus legendák című sorozata a külföldi művészek lemezei
mellett a hazai és külhoni magyar művészek lemezeit mutatja be nagy arányban a hallgatóságnak.
Az Évfordulók című sorozatban a magyar zenetörténet nagy alakjai mellett a magyarság
legfontosabb művészei is helyet kapnak.
A Nagyszínpad 2020 tehetségmutató versenyben a Petőfi Rádió és a Strand Fesztivál szervezői
idén a veszélyhelyzett miatt változtattak a részvételi szabályokon: a verseny korábbi nyerteseit és
versenyzőit kérték meg, hogy ők válasszák meg, kik legyenek a 2020-as megmérettetés
döntősei. A 2020-as mezőny már januárban összeállt: az Analog Balaton, az Aurevoir zenekar, a
Carson Coma és Ohnody (Hegyi Dóri) készült arra, hogy még nagyobb színpadok közönségét
hódítsa meg a fesztiválokon. A koronavírus-járvány azonban meghiúsította ezt, így az izgalmas
koncertek májusban az Akvárium Klub színpadán elmaradtak. A mezőny a Minek nevezzelek című
műsor második órájában mutatkozott be június 8-11-ig, a járványhelyzet okán kizárólag telefonos
interjúkon keresztül.
A Petőfi TV-ben nagy hangsúlyt kapnak a könnyűzenei élet képviselőit és műfaji sokszínűségét
(jazz, rock, pop, blues, metal, stb.) bemutató koncertműsorok (pl. Akusztik, Kulisszák mögött).
Ezek között idén egy műfaji újdonság is teret kapott, mely a karantén idején különösen megfért a
hagyományos műfajok között: a dicsőítőének, mely a hitet, vallási tartalmat könnyed,
fogyasztható formában hirdeti.
A Duna TV Jó ebédhez szól a nóta című műsorának fő feladata a nóta és a cigányzene műfajának
ápolása, értékeinek bemutatása és továbbadása. A műsorban rendszeresen helyet kap a népdal is.
A Rádiószínház műsoraival a hét minden napján, hétköznapokon a délutáni és az esti sávban
találkozhatnak a Kossuth Rádió hallgatói; ismétlése az elhangzást követő hajnalban is hallható.
Szombaton és vasárnap a szokásos esti sáv idejében jelentkezik a műsor, és kizárólag hétvégén,
vasárnap hajnalban az éjszakai Rádiószínház várja az irodalomkedvelőket.
A közszolgálati média kiemelt közszolgálati feladata olyan művek bemutatása, amelyek
hozzájárulnak az anyanyelvi kultúra magas szintű ápolásához. Az újonnan készülő sorozatok,
valamint az archívum a magyar színészóriásokat szerepeltető hangjátékai és felolvasásai a
legigényesebb klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi alkotásokat tárják a rádióhallgatók
elé.
Trianon 100 éve – Gróf Apponyi Albert védőbeszéde – a védőbeszéd eddigi legteljesebb változatát,
Apponyi Albert gróf szóbeli válaszát a párizsi békekonferencia előtt a százéves évfordulón, 2020.
január 16-án mutatták be a Kossuth Rádióban. A Trianon emlékezete versekben című összeállításban a
személyes veszteség és megrázkódtatás hangja szólal meg a magyar költészet legnagyobbjainak
tolmácsolásában: Kosztolányi Dezső: Jajveszékelő a magyar romokon; Rapszódia; Könnyek koldusa; Dsida
Jenő: Psalmus Hungaricus; Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj!; Babits Mihály: Hazám!; József Attila:
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Magyarok; Benedek Elek: Unokáimnak; Reményik Sándor: Ne jöjjön új tavasz; Gyűrűt készíttetek; József
Attila: Bús magyar éneke; Juhász Gyula: Trianon.
Rejtő Jenő: Az előretolt helyőrség – a sokszereplős hangjáték jól illeszkedik a Thália Színház előző
években készített Rejtő-sorozataihoz. Felüdülést kínálnak a hallgatónak, jól építenek a Rejtőművek meghatározó elemeire, a humorra és a szövevényes történetfűzésre.
Mészöly Miklós: Film – Asbóth János: Álmok álmodója – rejtélyes, költői hanggal átszőtt történetek
bontakoznak ki a sorozatokból. Kibogozhatatlanul egymásba fonódó tragédiák szövevényébe, egy
el nem készített film forgatókönyvébe ragadja Mészöly Miklós Film című alkotása a közönséget.
Asbóth János Álmok álmodója című műve egy letűnt korszak érzelmességével és
gondolatvilágával különös szerelmi történet bűvkörébe vonja a mai rádióhallgatót.
Elindultam szép hazámból – Bartók Béla levelei tükrében – a személyes hangú, Bartók édesanyjához írt
magánlevelei alapján készített felolvasás-sorozat fő jellemzője, hogy közelhozza a köztiszteletben
álló alkotót a hallgatóhoz, legbensőbb küzdelmeivel, válságos pillanataival és mindennapjaival
együtt. Az emberi és zenetörténeti szempontból egyaránt figyelemreméltó sorozatot Bartók Béla
halálának hetvenötödik évfordulója tiszteletére szeptember végétől mutatták be.
A nap kérdése című műsor november 20-án mérföldkőhöz érkezett. Skype kapcsolaton keresztül
szólaltatta meg azt a négy magyar származású tudóst, akiknek a szabadalma alapján kezdik majd
gyártani és alkalmazni a vakcinát a Covid-19 vírus ellen. Karikó Katalin, Kisújszállásról származó,
Amerikában működő kutató professzor elmondta, miért korszakalkotó a vakcina.

s) a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel
A médiapiaci versenyben való részvételt egyfelől nehezítik a közmédia alapvető céljai,
igényessége, küldetése és szakmai színvonala. Hiszen nem megengedett és nem is cél minden,
amit és ahogyan a kereskedelmi csatornák nézőszám-növelő eszközökként bevethetnek.
Ugyanakkor éppen ez adja az erejét és megbízhatóságát a közmédia szórakoztató műsorainak. Jó
példa erre A Dal című tehetségkutató produkció vagy a Magyarország, szeretlek! című vetélkedő
népszerűsége. Ezért feltétlenül szükség van a közmédia jelenlétére, mintegy etalonként képviselve
az igényes, értékes, ugyanakkor változatos szórakoztatást.
A legnépszerűbb hazai és nemzetközi sportesemények kizárólagos közvetítési jogainak
kizárólagos magyarországi jogtulajdonosa továbbra is a közmédia.
A korábbi évekhez hasonlóan Magyarországon csak az M4 Sport csatornán (illetve
eseménytorlódás esetén a Duna TV-n és a hétvégente délutánonként M4 Sport+ csatornává
váltó Duna Worldön) lehetett látni a Forma 1 autós gyorsasági világbajnokságot, a magyar
labdarúgó-válogatott mérkőzéseit, a labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseit első választóként és a
döntőt kizárólagos jelleggel, a labdarúgó magyar nemzeti bajnokság és Magyar Kupa találkozóit.
Gyakorlatilag minden fontos sportág Európa- és világbajnoksága a közmédia csatornáin látható.

t) az ország lakosságát érintő társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatása, a
problémák megoldását, az állampolgári jogok és kötelezettségek gyakorlását elősegítő
szabályozók és gyakorlati tudnivalók megismertetése
Az MTI Belpolitikai Szerkesztőség hírkiadásának egészéből hiteles képet lehet kapni az ország
lakosságát éintő társadalmi folyamatokról. A jogok és kötelezettségek gyakorlását elősegítendő a
szerkesztőséghez tartozó parlamenti stáb a jogalkotási munkát az előterjesztések benyújtásától
azok elfogadásáig dokumentálja, és a jogszabályok elfogadásakor – azok hírértékének megfelelően
– törvényismertetéseket készít.
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Az MTI Gazdasági Szerkesztőség rendszeresen beszámol a KSH adatairól, a GDP alakulásáról,
inflációról, kereskedelmi mutatókról, foglalkoztatásról. Ugyancsak minden hónapban tudósít a
monetáris tanács üléseiről, illetve az államháztartás folyamatairól. A kiadásban az aktuális
kormányzati, illetve elemzői prognózisok is megjelennek, a főbb makrogazdasági mutatókat
minden esetben több elemző értelmezi, de a londoni elemzők prognózisai is rendszeres gazdasági
anyagnak számítanak.
Az M1 aktuális csatorna kiemelt figyelmet fordít az országos és helyi vonatkozású tartalmakra,
azokról azonnal, tárgyilagosan és közérthetően informálja nézőit. A Covid-19 világjárvány hazánk
teljes lakosságát új, eddig sosem látott kihívásokkal szembesítette. Az M1 aktuális csatorna
azonnal és hatékonyan reagált a helyzetre. Már az év elején figyelemmel kísérte a járvány
terjedését, és amikor hazánkat is elérte a pandémia, rögtön alkalmazkodott a rendkívüli
helyzethez. Mindig azonnali tájékoztatást adott a kormányzati döntésekről, az operatív törzs napi
élő sajtótájékoztatóiról. Felhívta a figyelmet a járványügyi intézkedésekre, az elvárt viselkedési
formákra, az adózási változásokra és határidőkre, az új támogatási és pályázati lehetőségekre,
továbbá a körzeti és helyi közérdekű információkra is.
A nap kérdése február 1-jén a foglalkoztatási adatokkal foglalkozott, az OECD magyar gazdaságról
szóló jelentése apropóján. Csath Magdolna és Regős Gábor közgazdászok vitatták meg, hogy
minek köszönhető a tíz éves csúcsot megdöntő foglalkoztatottság és a legalacsonyabb
munkanélküliségi mutató, valamint, hogy meddig tartható a növekedés, milyen határt szab a
munkaképes lakosság létszáma.
A Napközben január 3-ai műsorában a vásárolt termékek visszavételével, cseréjével, különösen a
webáruházakból beszerzett termékekkel kapcsolatos tudnivalókról, március 2-án az illetéktörvény
változásáról, március 5-én a Kormányhivatalokban való ügyintézés egyszerűsödéséről, március
23-án a megváltozott építésügyi szabályokról adott átfogó tájékoztatást.
A nap kérdése április 7-ei adása a köznevelés digitális működésének tapasztalatairól szólt. Nagy
Zoltán a Századvég Intézet oktatási üzletágvezetője és Szűcs Zoltán médiakutató elemezték, hogy
a COVID-19 vírus miatt hozott korlátozó intézkedések idején hogyan működött a tantermen
kívüli oktatás, működőképes volt-e a rendszer.
2020-ban két fő téma uralta a közbeszédet: a pandémia és a gazdaság. Ráadásul úgy, hogy ezek
szoros korrelációja is mindvégig jelen volt. A közszolgálati médiának ebben az esetben fontos
folyamatosan reagálnia a történésekre, és ha szükséges, változtatnia a prioritásokon, hangsúlyokon
és ebből adódóan az arányokon is.
A gazdasági témák külön fejezetet kaptak az MTI éves beszámolójában, hiszen a nemzeti
hírügynökségben külön szerkesztőség dolgozik azon, hogy évente több ezer friss, naprakész hírrel
gazdasági információforrásként szolgáljon a megrendelők és érdeklődők számára. Ugyanígy az
MTI Gazdasági Szerkesztőségének anyagait a hírcsatorna (M1) és a közéleti rádióadó (Kossuth
Rádió) is felhasználja a napi híradók készítése során.
2021-ben az újraindítás, majd a rendkívül kiéleződő világgazdasági verseny miatt megfontolandó a
gazdasági hírek kibocsátásának további erősítése.

u) az Országgyűlés, a kormányzati és önkormányzati szervek, az egyházak, a pártok, az
érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és állampolgári közösségek tevékenységének
bemutatása, működésük nyilvánosságának biztosítása
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A parlament munkájáról 2020 első fél évében – a koronavírus-járvány közepette – több mint 600
anyagban számolt be az MTI Belpolitikai Szerkesztőség, szakpolitikai témáknál a
társszerkesztőségek – elsősorban a gazdasági szerkesztőség – munkatársaival közösen. A
kormányzati munka ismertetésének „csúcsterepe” a hetente, kéthetente tartott Kormányinfó
tudósítása, de természetesen szorosan nyomon követi a szerkesztőség a hozzá tartozó
minisztériumok – BM, Emmi, HM, IM, KKM, Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnökség
– munkáját, nyilvános tevékenységét. Hasonló figyelem övezi az MTI-ben – elsősorban a megyei
tudósítói hálózat részéről – az önkormányzatok politikai, gazdasági, kulturális tevékenységét; az
anyagkiadást kiegészíti az Önkormányzati Sajtószolgálat kínálta lehetőség a helyhatóságok
közleményeinek megjelentetésére. Az egyházak hitéleti és egyéb tevékenységének bemutatásánál
kiemelt helyük van a történelmi egyházaknak, a pártok megjelenésének legfőbb terepe pedig az
Országgyűlés. Az érdekképviseletek, társadalmi szervezetek működése nyilvánosságának
biztosításában a hírkiadás mellett az Országos Sajtószolgálat is szerepet kap.
Az M1 aktuális csatorna hírfolyamában a legfrissebb információkat nyújtja nézői számára. A
parlamenti ülésszak idején élőben közvetíti a Kormányinfót, amelyből az aktuális kormányzati
döntésekről és azok hátteréről értesülhetnek a nézők. A Covid-19 vírus miatt kialakult
veszélyhelyzet idején élőben közvetítette az operatív törzs sajtótájékoztatóit. Emellett a
hírcsatorna tájékoztatást adott a magyarországi egyházak, pártok, érdekképviseletek, társadalmi
szervezetek és állampolgári közösségek munkájáról is. Beszámolt többek közt arról, hogy a
Bodrogközben ért véget a Szent László Társulat Kárpát-medencei adományosztó körútja. A
gyűjtésben a Rákóczi Szövetség, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Lazarista rendház és több
tucat önkéntes is részt vett – számolt be róla a V4 Híradó (01.25.). Irgalmasságot kért az
emberiségnek, támaszt a betegeknek és az őket ápolóknak Ferenc pápa. Az M1 stúdiójából Török
Csaba egyházi szakértő közvetítette az eseményt (03.25.). A veszélyhelyzet idején a Tankcsapda
együttes egyik ismert slágerét írta át Hodász András atya, ezzel buzdítva mindenkit arra, hogy
otthon töltse tartalmasan az időt (Ma délután, 04.19). Közös pünkösdi istentiszteletet tartottak a
keresztény történelmi egyházak vezetői a Budavári Nagyboldogasszony templomban, számolt be
róla a Ma délelőtt. A főpásztorok megemlékeztek a trianoni békeszerződés aláírásának 100.
évfordulójáról és imádkoztak a nemzet egységéért (06.01.). A koronavírus-járvány idején 800
településen segített a Katolikus Karitász. Naponta több száz családnak osztottak meleg ételt,
emellett több mint száz gyermek tanulását segítették digitális eszközökkel. A járványidőszak
eseményeiről számolt be a Ma reggelben Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos
igazgatóhelyettese (06.29). A családok támogatásával és a gyermekvédelemmel kapcsolatos
akciókról és hírekről is tájékoztatást kaptak az M1 nézői: 170 tartós élelmiszerekből összeállított
csomagot kaptak hátrányos helyzetű családok a Baptista Szeretetszolgálattól a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Nyírcsászáriban; azok a családok, ahol most kezdték a gyerekek az általános iskolát,
iskolai felszerelésekkel megtöltött hátitáskát is kaptak. A Baptista Szeretetszolgálat Sulipack
programja idén, a tervek szerint 2000 családot támogat (Ma délután, 08.24.). Országos
adománygyűjtést indított a Katolikus Karitász az iskolás gyermekek számára; a Legyen öröm az
iskolakezdés! nevű segélyprogram során befolyt összegből vásárolt iskolatáskákat és tanszereket a
szervezet munkatársai juttaták el a rászoruló családoknak. Így összesen mintegy 10.000 gyerek
iskolakezdését könnyítik meg Magyarországon és a határon túlon. A baranya megyei
Kisszentmártonban 34 gyerek kapott új iskolatáskát és 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt (Ma
délelőtt 08.26). Gyermekbántalmazás elleni kampányt indított az UNICEF Magyarország; a
kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekek védelme a társadalom
közös felelőssége; a szervezet az akciót azért indította, mert korábbi felmérésükből kiderült, hogy
a koronavírus okozta járványhelyzet megnövelhette a gyermekbántalmazás esélyét. Földi Rita
gyermek klinikai szakpszichológus a gyermekbántalmazásról nyilatkozott az M1-nek (Ma délután,
11.08.).
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v) a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események bemutatása,
illetőleg az azokról való tájékoztatás
Az első fél év kiemelkedően legnagyobb jelentőségű eseménye a koronavírus-járvány volt. Az
MTI Belpolitikai Szerkesztősége minden erőforrását a járvány történéseinek hiteles és megbízható
tudósítása érdekében mozgósította, a járvány kitörésétől több ezer anyagban beszámolva az
embereket vitathatatlanul leginkábban érdeklő eseménysorozatról. Több anyagban beszámolt
továbbá a szerkesztőség a – jellemzően a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos – nemzeti
konzultációról is.
Az MTI Gazdasági Szerkesztőségben a legjelentősebb ilyen első félévi esemény volt a
hitelmoratórium meghirdetése. A szerkesztőség beszámolt a jegybank ilyen irányú
kezdeményezéséről, majd a megjelent kormányrendelet részleteiről. A témában a szerkesztőség
megszólaltatta a Bankszövetséget, összeállítást készített az egyes bankok tájékoztatásáról,
felkészüléséről, és nyomon követte a hitelmoratóriummal élők, illetve azt elutasítók számát. Az
egyéni döntés meghozatalát segítette a szerkesztőség által megszólaltatott elemzők, illetve a
jegybanki alelnök és szóvivő magyarázata, a részletek rendszeres elismétlése, a határidők
bemutatása. Nem csak a saját anyagok, de a kiadásban megjelent M1-szemlézések is az
információk számát növelték. Ebben a témában valamennyi kérdéssel foglalkozott a
szerkesztőség az egyértelműség érdekében.
A 2020-as év első felének kiemelkedő eseményeiről és azok hátteréről, összefüggéseiről az
események szereplőivel, helyszíni tudósítókkal, szakértőkkel, elemzőkkel tájékoztatta nézőit az
M1 aktuális csatorna. Ilyenek voltak: a miniszterelnöki évértékelőn bejelentett intézkedések, a
koronavírus világjárvány és az azt követő kormányzati intézkedések, a rendszerváltozás utáni első
szabadon választott országgyűlés megalakulásának 30. évfordulója és a trianoni békeszerződés
100. évfordulója.
Kiemelt figyelem övezte az M1 aktuális csatornán a trianoni békeszerződés 100. évfordulóját.
A Híradó beszámolt az előkészületek eseményeiről, például arról, hogy a határon túli magyar
örökséget, az elcsatolt területek magyarságának értékeit bemutató sorozat indult a Kossuth
Rádióban (01.13.). A koronavírus okozta járványhelyzet miatt, a Nemzeti Összetartozás Napjára
tervezett nagyívű programja helyett virtuális időkapszulát hozott létre a Rákóczi Szövetség. Június
4-éig várták magyarvagyok2020.hu címen minden magyar ember "Magyar vagyok..." kezdetű
szöveges, hang- vagy videóüzenetét. A nemzeti összetartozás évében készített kapszulát a tervek
szerint 2040-ben nyitják fel. A Ma délután összeállításában Hadnagy Jolán, a Farkaslakai Tamási
Áron Művelődési Egyesület elnöke beszélt Trianon fájdalmáról, a nemzeti összetartozás
fontosságáról és üzent a jövő magyarjainak (05.13.). A magyar kultúra ápolásával a külhonban
élők is nagyon sokat tesznek az egység fennmaradásáért. Ezen dolgoznak a kanadai magyarok is –
egy, az elvándorlásról szóló táncos előadással hívták fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos
vigyázni az értékeinkre és a magyarságunkra – számolt be róla a Ma reggel (05.24.). Számos
különleges, megemlékező műsorral készült a közmédia a trianoni békediktátum aláírásának 100.
évfordulójára. Június 4-én este a Duna csatornán Rátóti Zoltán főszereplésével láthatták a nézők
A beszéd – Apponyi a magyar ügy védelmében című történelmi drámát; a részletekről a Ma reggelben
Medveczky Balázs csatornaigazgató beszélt (06.02.)
A Nemzeti Összetartozás Napján az M1 aktuális csatorna egész napos megemlékezést tartott
hírfolyamában. Élő közvetítést adott az Országgyűlés emléküléséről. Délutáni műsorblokkjában
beszámolt arról, hogy Kolozsváron, de Erdély szerte több mint 100 településen megszólaltak a
harangok a magyar történelmi egyházakhoz tartozó templomokban – Kató Bélát, az erdélyi
református Egyházkerület püspökét kérdezte a Ma délután tudósítója a felcsendülő erdélyi
harangok üzenetéről. A Felvidék több településén is népviseletben gyűltek össze és imádkoztak a
harangszó után. Kassán este cserkészek gyújtottak őrtüzet, Gombaszögön pedig ereklyés
zászlórudat szenteltek fel. A nap folyamán többször is felcsendült a több, mint 20 zenekar és
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énekes összefogásában elkészült csodálatos Hazám, hazám című dal. A videoklip az összetartozást
szimbolizálja, és megemlékezik a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A szövegét szinte az
egész magyar nyelvterületről gyűjtött népdalokból, katonadalokból válogatták össze, beszélgetést
is láthattak az alkotókkal az M1 aktuális csatorna nézői.
A trianoni békediktátum 100. évfordulóján szinte minden külhoni területet – Vajdaságot,
Kárpátalját, Felvidéket, Erdélyt – érintett a Hajnal-táj összeállítása. Szó volt a Trianon
következményeként megszűnt Selmecbányai Egyetemről, a jelenleg futó gazdaságélénkítő
programokról, végül az összetartozás egyik szép példájáról, a Magyarok Kenyeréről; a 15 millió
búzaszem elnevezésű jótékonysági program indította a műsort, majd Bozsik gazda beszélt az
emlékezés virágairól; Trianon emlékművet avatott az ezeréves falu, Füle. Trianon emlékfát
ültettek Balatonalmádiban; Trianon emlékparkot avattak Sopronban, végül a hallgatók a
Kübekházán, a hármashatár menti faluban élők sorstragédiáját ismerhették meg, akik hol szerb
állampolgárok voltak, hol magyarok, úgy, hogy közben egy lépést sem tettek sehova.
2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódó
külső ünnepségek, rendezvények – így ezek közvetítésére sem került sor. Nem maradtak el
azonban az ünnephez kapcsolódó műsorok. A hely március 13-án és 16-án helyszíni riportban
mutatta be a Pesti megyeházát, az 1848-as eseményekhez kapcsolódó részletekkel. Húsvéthétfőn
és pünkösdhétfőn is az ünnephez kapcsolódó tartalommal jelentkezett A hely.
Nagypénteken (04.10.) a Hajnal-táj műsorában tematikus adás hangzott el Jézus szenvedéséről, a
nagypénteki eseményekről, vallási, néprajzi, botanikai vonatkozásokkal. Húsvétvasárnap (04.12.)
egy erdélyi középkori szokást, a határkerülést ismerhették meg a hallgatók, amiben a székely
nyilatkozó elmondta, hogy a járvány miatt most csak ketten, a fiával járják be a határt: kipucolják
a borvizes forrásokat, és imádkoznak; „nem fog megszakadni, – mondta – mert nem szakadhat
meg ez a régi szokás.”
A Napközben adásaiban március 13-ától minden adásban kimelt figyelmet és műsoridőt kapott a
COVID-19 vírus okozta rendkívüli helyzet. Március 18-án az otthoni munka, a tanulás, és a
szülői szerepek változása, ill. a Vöröskereszt lakossági tájékoztató kampánya, 19-én a fertőzés
terjedését gátló, magyar fejlesztésű fotokatalitikus védőbevonat, ill az idős emberek megsegítésére
indított civil összefogások, 25-én a a kormány adósvédelmi intézkedései, 26-án a Digitális Jólét
Program, 27-én az országos szájmaszk helyzet, és a koronavírus-csalók elleni védekezés, május 1jén a fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról adatokkal szolgáló átfogó szűrővizsgálat kerültek
a műsorok középpontjába.
A Napközben műsora minden nap bemutatott egy-egy segélyszervezetet, elhangzott, hogy milyen
segítséget nyújtanak a rászorulóknak: április 15-én megismerhették a hallgatók a Láthatatlan
Kezek önkéntes csoportot, amit a Gróf Széchenyi Család Alapítvány hozott létre a koronavírusjárvány miatt nehéz helyzetbe került személyek és családok támogatására; április 27-én pedig a
Máltai Szeretetszolgálat „Hogy tetszik lenni” programját, melyben önkéntes unokák ajánlották fel
segítségüket egyedül élő idős embereknek.
Augusztus 20-án Szent István Napi Ünnepélyes Zászlófelvonás és Összetartozás Emlékmű avatás címmel
a Duna csatornán 8:00–9:30 között 90 perces élő közvetítés tette láthatóvá az összmagyarság
számára Szent István ünnepnapját, és egyben a Trianon 100 emlékév egyik kiemelt eseményét.
Az Aradi Vértanúk Emléknapján, október 6-án a Kossuth Rádió új készítésű műsorokkal lépett elő:
a mártírhalált halt hősök búcsúleveleiből hallhattak részleteket a hallgatók.
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Neked mit jelent ’56 címmel országos pályázatot hirdet a szegedi Dugonics András Piarista
Gimnázium – hangzott el a Hajnal-tájban október 23-án. Ugyanebben a műsorban a baranyai
Mecseki Láthatatlanok nevű ellenálló csoport partizánharcairól és egyik vezetőjükről, Kubicza
Jánosról az unokaöccse emlékezett meg, aki ráadásul már csak felnőtt korában szerzett tudomást
nagybátyja hőstetteiről.
A közszolgálati médiaszolgáltatás törekszik:

a) a médiaszakmai innovációra, a szakmai színvonal folyamatos emelésére, a magas
etikai mérce alkalmazására a médiaszolgáltatásban
A Petőfi Rádió élő reggeli műsorát, a Talpra Magyart komoly kihívások elé állította a koronavírus
okozta veszélyhelyzet. A rádiós műsorkészítők azonban rendkívül gyorsan alkalmazkodtak az új
helyzethez, és egyik napról a másikra megteremtették az élő műsorhoz szükséges technikai
feltételeket. Az egyik műsorvezető a stúdióból, a másik otthonról jelentkezett be, ám ezt a műsor
színvonalán észre sem lehetett venni. A műsor – ismétlések nélkül – végig élő adásokat sugárzott,
hiteles információkkal látva el a hallgatókat. Miközben kellő komolysággal és érzékenységgel
reagáltak az aktuális közéleti állapotokra, igyekeztek könnyed kikapcsolódást és szórakozást
kínálni, és oldani a bezártság okozta feszültséget. A műsorkészítők helytállásának köszönhetően
az adások tökéletesen megfeleltek a közszolgálat követelményeinek, bebizonyítva, hogy a hiteles
tájékoztatás, a közszolgálat és az igényes szórakozás tökéletesen megfér egymás mellett.
A Tudta-e című népzenei szótár folyamatosan törekszik a szakmai színvonal, a magas etikai mérce
emelésére. Ezt a július 22-re, a Nándorfehérvári diadal emléknapjára készült adás is
bizonyítja. Akik ezeket az adásokat rendszeresen hallgatják, unikális tudásra tesznek szert. A
sorozat korábbi epizódjaiból készült összes videó megtekinthető a Nemzeti Audiovizuális
Archívum honlapján, mely bárki számára hozzáférhető.
Az elmúlt években a közmédia törekedett arra, hogy a külhoni médiaműhelyekkel folyamatosan
tartsa a kapcsolatot, a tudósítók számára biztosítsa a szakmai megmérettetést. Ennek mentén a
Kós Károly Testület 2020-ban is megrendezte a Televíziós és Rádiós Szemlét. A járványhelyzetre
tekintettel, az online térben megrendezésre kerülő szakmai szemle zsűrije több kategóriában is
várta az alkotásokat. A szemlére olyan maximum 7 perces televíziós és rádiós kisriportokkal,
kisportrékkal, illetve televíziós alkotás esetén olyan hosszabb, legfeljebb 52 perces önálló
filmekkel (riport-, portré-, dokumentumfilmekkel) lehetett pályázni, amelyek 2019. augusztus 1-je
után készültek, a külhoni magyarság életét, örömeit és gondjait mutatták be. Az alkotóműhelyek
évről évre magas színvonalon mutatják be a Kárpát-medencében élő magyarok életét. A
közmédia a szemle mellett, minden évben, így 2020-ban is elismerte munkatársainak munkáját,
ennek keretén belül a különböző területeken tevékenykedő újságírók kerültek díjazásra.
A Duna Médiaszolgáltató és az MTVA, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve,
2020-ban elindította átfogó elméleti és gyakorlati képzését, a közszolgálati média-újságíró és
szerkesztő szakot. A képzésben résztvevő hallgatók a közmédia gyakornoki programjába is
bekapcsolódhatnak. A képzés célja, hogy felkészítse a szükséges szakmai ismeretekre a jövő
újságíróit, elsajátítsák a közszolgálati újságírás és szerkesztés ismereteit, mindemellett nagy
hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre.

b) az új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, kiemelt szerep
vállalására az új digitális és internetes médiaszolgáltatások feltérképezésében és
közérdeket szolgáló kihasználásában
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Az M5 több műsora is rendelkezik internetes felülettel. Az általános iskolás korú tanulóknak
szóló Felsősnek, valamint a Szólalj meg nyelvoktató anyagoknak mobil applikációjuk üzemel
Androidra és IOS-ra egyaránt. Az Eklézsia, a Vers mindenkinek című műsorok a közösségi
médiában is terjednek. A világjárvány kapcsán nemcsak ajánlott volt az online médiakészítési
lehetőség, hanem minden szerkesztőség számára kézzelfogható lehetőség, amellyel kiválóan éltek
is.
A Petőfi TV Kyberma című műsorának fő célja pontosan ezeknek a kihívásoknak a bemutatása,
feltérképezése és elhelyezése a néző, mindannyiunk hétköznapi életében.
A Duna TV és a Petőfi TV műsorai egyaránt törekszenek az online felületeken való megjelenésre.
Az adások – a mediaklikk.hu-n kívül – immár több internetes felületen is megtekinthetők,
visszanézhetők. Sok adásnak saját youtube-csatornája van (Filmklub), vagy önálló felülete (pl.
ridikul.hu).
A mediaklikk.hu oldalon szinte valamennyi közéleti műsor visszahallgatható, általában 60 napig.
Akik itt látják először a műsort, azok rögtön megtalálják az adás sugárzási időpontját és egy rövid
leírást is a műsorról. Ugyanitt rövid, összefoglalóként is funkcionáló ajánló is található a
műsorokhoz. Ilyen pl. a Nagyok június 30-ai adása, aminek az írott ajánlójából megtudjuk, hogy az
aznapi szereplő Cseresnyésné Kiss Magdolna, a 1944-45-ös délvidéki tragédia áldozatainak
emlékét ápoló Keskenyúton Alapítvány létrehozója és elnöke, aki alapítványával együtt kapta meg
a Polgári Magyarországért Díjat, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségétől pedig az Arany
Búzaszem Díjat; felnőtt volt, amikor megtudta, hogy nagyapját hogyan ölték meg a szerb
partizánok 1944-ben, és ugyancsak felnőttként jutott el először Bácskába. Akinek ez a pár sor
felkeltett az érdeklődését, az egy klikkeléssel meg is tudja hallgatni a műsort.
Az Evangélikus magazinban Fábri György a TeleTemplom online alkalmairól beszélt: a járvány, bár
távoltartotta a híveket az istentiszteletekről, az egyházak azonban mégis megtalálták a módját,
hogyan érjék el a gyülekezetek tagjait.
A Katolikus krónikában május 23-án volt téma, hogy miként évtizedek óta mindig, ismét tervezték
megrendezni a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozót. A koronavírus-járvány miatt azonban
ideiglenesen átalakult a találkozó: arra hívtak a szervezők mindenkit, hogy csatlakozzanak,
vegyenek részt az első online találkozón. Megszólalók: Fábry Kornél főtitkár, Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus, Kerényi Lajos SP piarista szerzetes, Varga Kapisztrán OFM
főiskolai tanár, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (06.07.).
A Tour de Hongrie virtuális közvetítése mellett a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a
közmédia televíziós és rádiós riporterei, műsorvezetői és szerkesztői heteken keresztül dolgoztak
home office-üzemmódban. Televíziós interjúk készültek otthonról skype vagy egyéb lehetőségek
felhasználásával, és még olyan műsorok sem maradtak el, mint pl. a Sport7, amelyben
videokonferencia-keretében jelentkeztek be és beszélgettek egymással a kollégák, illetve az online
meghívott vendégek. A rádiósok is hasonló módon, otthonról készítettek interjúkat, mondtak fel
híreket és vezettek élő konferenciabeszélgetéses adásokat (ezeket is skype, telefon, egyéb
megoldások igénybevételével).
A Petőfi TV és online felületei
Vajon lehet-e közszolgálati egy kifejezetten fiataloknak szóló tévéadó? Közszolgálatinak
tekinthető-e a könnyűzene? Kulturális érték-e a könnyűzene? Igen, ezért a Petőfi TV-t küldetése
és a közszolgálati műsorok körében betöltött hiánypótló jellege miatt mindenképpen
közszolgálati, pozitív kezdeményezésnek tartjuk.
A fiatal felnőtt korosztályban a közszolgálatiság szerepe és feladata talán soha nem volt akkora
jelentőségű, mint napjainkban. Az egyre szélesebb körű tartalomszolgáltatásban a rengeteg értékes
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tartalom és információ között egyre több lesz a selejt, a káros, a közösségromboló médiatartalom.
Ez különösen fölértékeli a közszolgálat értékmutató és orientáló, az eligazodást segítő funkcióját.
Jövőbe mutató kérdés, hogy a fiatal korosztályt megszólító produktumok esetében fokmérő-e a
tévés nézettség, vagy csak az online eléréssel és nézettséggel kell foglalkozni?
Fontos megjegyezni, hogy a Petőfi TV-nek nevezett csatorna valójában nem egy önálló adó,
viszont nem is kizárólag egyetlen műsor az Én vagyok itt, sokkal inkább az M2 programjában
minden este 8-tól jelentkező műsorfolyam. Ez az adásidő jelentős korlátok közé is szorítja a
Petőfi TV-t, hiszen – kizárólag a klasszikus televíziós nézettséget vizsgálva – a főműsoridőben,
ahol jelentkezik, a legnagyobb csatornák között zajlik a nézettségi verseny.
A Petőfi TV 6 éves lesz 2021 márciusában, online csatornái azonban három éve vannak a
brandnek; ezeket azért hozta létre a közmédia, hogy mind jobban kiszolgálja a célcsoportja, a
fiatalok és fiatal felnőttek médiahasználati igényeit, akik egyre inkább online fogyasztanak
tartalmat. A jövő tartalomkészítői ebben a korosztályban már egy hibrid-televíziózásban
mozognak egyre inkább, az online tartalom, a sugárzott adás és a social media (közösségi média)
háromszögében, miközben ezt szinte minden platformon megtekinthetően, élvezhetően kell
sugároznia, mert ugyanazt a műsort valaki a nappaliban a nagy tévén, valaki a munkahelyen a
laptopon, vagy a vonaton a mobiltelefonján nézi. Érdemes tehát figyelembe venni a Petőfi TV
online eredményeit is, ahol 150 ezer ember követi tartalmait.
A Petőfi TV-nek közel százezer, 95. 258 Facebook követője,
40.000 Youtube csatornára feliratkozója,
19 ezer Instagram követője van.
Népszerű videók a Petőfi TV Facebook-oldalán
Néhány példa a kisvárosi élet és mintaértékű megoldások bemutatására
A Gazdász szépe verseny győztesének kisportréja: Hegyesi Katalin Biharnagybajomból.
https://business.facebook.com/m2petofitv/videos/1352993324860704/
Megjegyzés: a kisfilm 3,7 millió megtekintést ért el; 380 ezer budapesti, 170 ezer Hajdú-Bihar megyei és 132
ezer Hargita megyei néző látta, 14,5 ezren osztották meg.
Egerszalókon közel hat évtizeddel ezelőtt, teljesen véletlenül találtak gyógyvizet. Az erre épülő
unikális, Európában is egyedülálló sódomb bemutatása az elzárt területen belül:
https://business.facebook.com/m2petofitv/videos/1316694271994926/
Megjegyzés: 1,7 millió megtekintés, 44 ezres aktivitás, 2,6 millió elért ember.
A mecseki Mókusvölgy egy elzárt meseország, ahová 16 éve érkezett egy holland házaspár, aki
leharcolt Trabantból, Csepel teherautóból és Barkasból kezdte építeni "birodalmát".
https://business.facebook.com/m2petofitv/videos/260664698564517/
Megjegyzés: 952 ezer videómegtekintés, 607 ezer egyperces megtekintés, 2,2 millió elért ember, 34 ezres
kapcsolódó aktivitás.
Szívszorító, exkluzív történetekben, családi miniportrékban megismertettük az országgal a négy
éves Pöttöm Pannát, akit egy széleskörű összefogás tartott életben.
https://business.facebook.com/m2petofitv/videos/3390049937707522/
Megjegyzés: 918 ezer megtekintés, 578 ezer egyperces megtekintés, 1,8 millió elért ember, 17 ezres aktivitás.
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Felvidéki VJ kollégánk, Zsolti, aki Nagyidáról szállítja a vidám és életigenlő anyagokat a
járványidőszakban alatt is. Kupec Zsolti néptáncos, a Fölszállott a páva volt résztvevője, az
országos szólótáncos kategória győztese, rendszeresen dolgozik a Petőfi TV-nek; jelenleg
otthonából, kis falujából, vagy kijárási tilalom idején a házukból jelentkezik be. Ez alkalommal
tojásrántottát készít, autentikusan és kicsit megspékelten:)
https://business.facebook.com/m2petofitv/videos/304054490581700/
Megjegyzés: 656 ezer videómegtekintés, 545 ezer egyperces megtekintés, 1,2 millió elért ember
A Petőfi TV legnézettebb zenei anyagai
Rúzsa Magdi dupla Aréna Élő bejelentkezés LIVE U nagy koncertekből, melyekből részleteket
adunk és interjút az előadóval a fellépése előtt.
https://business.facebook.com/m2petofitv/videos/183063789643482/
Megjegyzés: 1 milliós videómegtekintés, 34,5 ezres aktivitás.
A legnépszerűbb videók a Petőfi TV Youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/c/M2Pet%C5%91fiTV/videos?view=0&sort=p&flow=grid
Zenei tartalmak:
Petőfi Zenei Díjátadó 2019 – Strand fesztivál, Halott Pénz, 1,2 milliós megtekintés;
Akusztik, Koszi Janka – Bagossy Norbi – Maradj így, 1,2 milliós megtekintés;
Akusztik, Pápai Joci – Origó, 1 milliós megtekintés.
A visszavonuló kick-box világbajnokunkról, Dr. Busa Gabrielláról készült Én vagyok itt
összeállítás 372 ezer megtekintésnél jár, az ország legfiatalabb videobloggerét, Bánki Csanit
bemutató kisifilm 219 ezernél, a Horgas Péter parkourversenyzőről – akinek születésekor nem
jósoltak hosszú életet az orvosok – szóló anyagot 179 ezerszer nézték meg.
A nézettségen túl a további számadatokat is vizsgálva: egy év alatt legalább 402 könnyűzenei
koncertet közvetít, vagy sugároz felvételről a Petőfi TV. Ezek nagy része magyar zenészek
koncertje, az alkotók a sugárzás után jogdíjat kapnak. A legnagyobb európai előadók koncertjeit
Magyarországon csak ez az adó sugározza az EBU-val való együttműködés keretében, heti egy
alkalommal, Europe in Concert főcímmel. Emellett a legnagyobb magyar fesztiválokon, a Sziget, a
Volt, a Strand Fesztiválon rögzített top külföldi előadók – például Chris Rea, Matt Bianco, Deep
Purple, Parov Stelar, Macklemore, David Guetta – koncertjeit is csak a Petőfi TV műsorán
nézhetik meg a rajongók. A magyar popzenekaroknak egyedülálló bemutatkozási lehetőséget
biztosító Akusztik című műsort a Petőfi Rádió mellett a Petőfi TV is sugározza.
Ezen felül az Én vagyok itt c. műsorfolyamban a Petőfi TV kb. évi 60 alkalommal biztosít a
zenészeknek bemutatkozási és megjelenési lehetőséget, a stúdióban élőben előadott
miniprodukciók formájában, valamint évi 100 klippremiernek ad teret az adó.
A Petőfi TV Youtube csatornájának esetében magát a felületet adja a közmédia, a monetizálás
viszont a zenekarok saját oldalán történik, tehát a zenészek minden megjelenésből bevételhez
jutnak ebben a formában is.
Értékteremtés
Az Akusztik ikonikus és egyedülálló kezdeményezés és hagyomány a magyar zenei piacon, egyedi
produkciók rendszeres megjelenési helye. A műsor készítői ingyenesen lehetővé teszik helyszíni
limitált, maximum 50 fős közönségnek, hogy élőben is végignézhessék. Karácsony János, Halott
Pénz, Follow the Flow, Bangó Margit, Bye Alex és a Budapest Bár is felléptek az Akusztik
színpadán az elmúlt három évben. Demjén Ferenc utolsó két koncertjének egyike egy Akusztik
koncert volt.
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Petőfi Zenei Díjátadó – Presser Gábor, Charlie, Ruzsa Magdi, Bagossy Brothers, Caramel is ott

voltak az idei fellépők között.
Az adó Kiberma című műsora 2020-ban Médiatartalom és felület kategóriában médiadíjat kapott
a Magyar E-sport Szövetségtől.
Koltai Anna műsorvezető Junior Príma díjat kapott 2019-ben.
Nagyszínpad! – a tehetségmutató műsorban kapott először nagyobb reflektorfényt, többek
között a Konyha, a Margaret Island, a Halott Pénz és a Lóci Játszik együttes is.
2020-ban a Petőfi Irodalmi Múzeummal és az A38-as hajóval közösen az adó a koronavírusjárvány első hullámában felhívást tett közzé zenei és összművészeti produkciók részére; a tévés
bemutatkozás mellett a résztvevők pénzügyi segítségben is részesültek.

c) a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és képességek megszerzésének
elősegítésére és fejlesztésére műsorszámainak segítségével, illetve a médiaszolgáltatáson
kívüli egyéb tevékenységek által
Az M1 aktuális csatorna számos alkalommal felhívta a figyelmet a tudatos médiahasználatra és az
ehhez kapcsolódó információkra. A hírfolyamban beszámolót láthattak a nézők például arról,
hogy: tizedik éve segíti és támogatja a K&H Vigyázz, kész, pénz! c. pénzügyi vetélkedő a fiatalok
pénzügyi tudatosságát játékos, digitális oktatással. A program 10. születésnapja alkalmából a bank
szakemberei visszapörgették a pénzügyi történelem lapjait, összegezték, melyek voltak a
legnagyobb változások az elmúlt évtized pénzügyeiben, és mindez hogy hatott az oktatásra – erről
beszélt Lesti Mónika, a K&H szenior kommunikációs menedzsere a Ma reggelben (01.17.) A
koronavírus megjelenését az internetes csalók is megpróbálták kihasználni. Az internetes bűnözők
a felhasználók járvánnyal kapcsolatos kíváncsiságára és félelmére építve, például e-maileken
keresztül próbálnak adatokat elhalászni vagy éppen káros kódokat eljuttatni az elektronikus
eszközökre. A védekezéshez adott tanácsokat Keleti Artúr, az ITBN alapítója a Ma reggel nézői
számára (02.28.). Digitális Összefogás elnevezéssel akciót indított az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a koronavírus okozta nehézségek leküzdésére, enyhítésére, a digitális
munkarendben tanuló diákok, az otthonról dolgozó munkavállalók és az idősek segítésére. A
tárca létrehozott egy gyűjtőoldalt, ahol az ágazat szereplői által felajánlott digitális megoldások,
alkalmazások és szolgáltatások egy helyen elérhetőek. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár
beszélt a részletekről a Ma reggelben (03.25.); a szülők többsége nem tudja, hogy mit csinál a
gyermeke az interneten; a gyermekek pedig teljesen védtelenek a virtuális térben, és baj esetén
nem a szüleikhez fordulnak segítségért, hanem barátaiktól kérnek tanácsot – ez derült ki egy
kutatásból, amelyben 3 általános iskola diákjai vettek részt. A digitális gyermekvédelem aktuális
problémáiról beszélt a Ma reggel stúdiójában Pöltl Ákos szakmai vezető (06.14.). Kedvező
lakáseladási álhirdetéssel és emailben küldött adathalász programmal 51 millió forintot emeltek le
csalók egy család bankszámlájáról. A hasonló esetek megelőzéséről Bársony Péter IT biztonsági
szakértővel beszélgetett a Ma reggel műsorvezetője (06.12.). Az időseket nagyjából ugyanazok a
veszélyek fenyegetik a digitális térben, amik a gyerekeket: hogy becsapják, kihasználják őket, a
kitettségük hatványozottan magasabb, legyen szó adathalász-támadásokról, vagy az internet
biztonságával összefüggő veszélyekről. Fontos a nyugdíjasok felkészítése, mert sok szempontból
ők lassabban kötnek össze dolgokat, jelenségeket. Őket is meg kell tanítani, hogyan „olvassák az
internetet”. Fontos, hogy az első időszakban ne hagyjuk egyedül őket, és tanítsuk meg nekik
ugyanazokat az adatbiztonsággal és védelemmel kapcsolatos szabályokat, amiket a gyerekeknek –
ajánlotta nézőinek az Életkor magazin (6. adás).
Az M5 csatornán az általános iskolás tanulóknak a Felsős című műsorban szerepelnek kifejezetten
a médiahasználattal és médiértéssel kapcsolatos témák, és ez a Multiverzumban is visszatérő
momentum. Az online oktatás bevezetésével nagy hangsúlyt kapott a médiahasználat majd
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minden műsorban. A tanároknak Netorika címmel online közösségi médiahasználati oktatóanyag
készült.

d) a magyar filmművészet támogatására, új magyar filmalkotások létrehozására és
bemutatására
Miközben a filmes támogatási rendszer átalakult, a Médiatanács Magyar Mecenatúra
programjának támogatásával készült filmek utolsó darabjai folyamatosan érkeztek meg a Duna
Médiaszolgáltatóhoz. A Mecenatúra programban készült alkotásokat országos szinten a Duna
MSZ fogadta be döntő többségben, így ezeket a filmeket a közmédia különböző csatornáin
láthatta a közönség elsőként. 2020-ban 3 történelmi dokumentumfilm, 13 dokumentumfilm, 9
ismeretterjesztő film illetve sorozat, valamint 2 kisjátékfilm és animációs film került átvételre,
majd pedig a televíziók képernyőire. Fontos cél, hogy ezek a friss alkotások a lehető legszélesebb
közönséghez juthassanak el, ezért a bemutatás időpontját és a megfelelő csatornát a szerkesztők
nagy körültekintéssel jelölik ki. Amennyiben a bemutatási határidő lehetővé teszi, a filmhez illetve
a szereplőkhöz, vagy a tárgyalt történelmi eseményhez kapcsolódó évfordulót figyelembe véve
kerül sor az időpont kiválasztására.
Történelmi dokumentumfilmek
A Vörös gróf – Károlyi Mihály bűnei című munka rendezője Kriskó László, míg a forgatókönyvet
Pozsgai Zsolt jegyzi. A film bemutatja Károlyi Mihály gróf egyéniségét és politikai működését,
valamint azt, hogyan járultak mindezek hozzá ahhoz, hogy az országban a II. világháború után
több, mint négy évtizedes szovjet uralom következett.
Koltay Gábor Hétköznapi Trianon című filmje a békediktátum 100 éves évfordulójára készült és
június 4-én került bemutatásra. Az átlagos televíziós dokumentumfilmes játékidőnél tágabb
időkeretben került feldolgozásra a téma, 76 percben. A filmben két fiatal a trianoni békediktátum
okai után kutat Versailles-ban és az erdélyi Bonchidán, bemutatva az 1920 utáni, mai tanulságokat
is tartalmazó nemzetfejlődést, de a velünk élő trianoni következményeket is.
A ciszter szerzetesek magyarországi és az egyesült államokbeli szolgálatát és a kettő szoros
kapcsolatát mutatja be a Lángolj és világíts! című film melyet Maksay Ágnes rendezett. A filmben
látható, hogyan lett a kommunizmus kegyetlenségei miatt Amerikába disszidáló magyar
szerzetesek létesítette intézmény az Egyesült Államok egyik legkiválóbb iskolája, és hogyan lett a
bélapátfalvi apátsági templom a dallasi ciszterci apátság mintája. A történelmet író alapító magyar
atyák vallanak a múltról, tanítványaik – köztük a mai dallasi apát – a magyar gyökerekből kinőtt
jelenről és jövőről.
Dokumentumfilmek
Szomorú aktualitást kapott a Magyar Lapát című film, mely Wichmann Tamás nekrológja lett. A
filmben a világhírű sportoló egykori sporttársai és mai barátai is megszólalnak, és még a híres
kocsma falai között is beszélgetnek vele egyet a film készítői.
A szórványban élő magyarság életébe enged bepillantást a Tündérország – Ferenc útja című film. A
film főhőse nevelőintézetben él, és éppen a továbbtanulásból adódó intézményváltással kell
megküzdenie. A főhős történetén keresztül a kiszolgáltatott gyermekek helyzetéről is képet
kaphat a néző, miközben örömteli, hogy megjelenik körülöttük egy biztonságot és a nemzeti
identitás megőrzését is segítő háló, mely elkötelezett emberekből áll.
Szintén az anyaországi határokon túl élő magyarokról szól a Bakancslista alkonyatban című nagyon
pozitív hangvételű, bájos film. A nagymamakorú szereplők erdélyi kis falvakban merész álmokat
fogalmaznak meg. Megtapasztalják, hogy számukra a nyugdíjas kor nem a passzív várakozás, a
tétlen halálvárás ideje, hanem saját vágyaik megélésének az időszaka is lehet.
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A komáromi hős című dokumentumfilm Klapka György honvédtábornok életét dolgozza fel az
1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepétől, az emigrációban töltött éveken át a kiegyezés
utáni időszakig, illetve haláláig. A jól szerkeszett alkotás sok eddig kevésbé ismert információt is
megoszt a nézőkkel.
A Kármel hegye a szomszédban van egy személyes hangvételű dokumentumfilm, melynek fókuszában
a szerzetesség életformájának választása áll. A film rendezőnője maga is szereplőként tűnik fel,
ezáltal megjelenik az elmélyült, személyes istenkapcsolat útja. A szerzetesek megszólalásai egy
nagy belső szabadsággal és nyitottsággal bíró életszemléletet mutatnak be, mely távol áll attól a
poros sztereotípiától, ahogy sokan még az egyházi emberekre tekintenek.
További dokumentumfilmek: Mahler Budapesten; Templom az Óceán közepén; Harmat a csillagon –
Emlékforgácsok Kányádi Sándorral; Szárnyalás... 1-2. – Portré Besenyei Péterről; A Wettstein-napló – Trianon
100; A historizáló építészet kiemelkedő alakjai; Józsefváros legendája – az MTK; Autonómia alulnézetből –
Szemelvények a Magyar Autonóm Tartomány történetéből; Templomsorsok; Illegális ifjúság.
Ismeretterjesztő filmek
Az ismeretterjesztő filmek közül megemlítendő a Repülj, madár, repülj – A magyar Táncházmozgalom
című munka, melynek alcíme: Történelem, politika és zene Simon Broughtonnal. A rendező, a Songlines
világzenei újság főszerkesztője, neves londoni újságíró mutatja be a magyar táncházmozgalmat,
egészen a hetvenes évekbeli indulástól napjainkig. Magyarország volt a szovjet blokk országai
között az egyetlen, ahol alulról szerveződött a népzene újjászületése, ami hatott más országokban
is. A filmben többek között olyan fontos szereplők is megszólalnak, mint Sebő Ferenc, Korniss Péter,
Novák Ferenc 'Tata', Sebestyén Márta, Herczku Ágnes.
A Keresztesek egykor és ma címmel készült alkotás a nyugati kultúra és a kereszténység jelenleg is
problematikus helyzetét vizsgálja, miközben a történelmi gyökereket is áttekinti a teljesség
igényével. A film arra keresi a választ, hogy lesz-e elegendő „keresztes”, hogy megállítsuk a
minden eddiginél veszélyesebb „dzsihádot”, amely totálisan átrajzolná Európa arculatát és
kultúráját.
Rendkívül izgalmas formai megoldással éltek a Kalandjaim a parányok világában című film alkotói. A
film főszereplője egy III. éves biológus hallgató, aki egy lakóautóval bebarangolja a Kárpátmedence vizes élőhelyeit. Vizsgálatai közben ő maga készíti el a lélegzetelállítóan szép és érdekes
mikroszkopikus felvételeket, melyek a film illusztrációjának gerincét adják.
További ismeretterjesztő filmek
Nemzeti kincseink, a Hungarikumok 1-8.; Egy munkás szemben a munkáshatalommal – Rácz Sándor; A
székely gyémánt – A korondi aragonitcsiszolás története; Külhonba szakadt vármegyeházak 1–13.; Fortélyos
vadvilág 1–16.; Lépten-nyomon geológia – Megakatasztrófák.
Kisjátékfilmek
A Kós Károly Ezerkilencszáztizenkilenc c. novellájából készült azonos című fim olyan történelmi
események közepette játszódik, amelyek a magyarság életét 100 évvel ezelőtt alapvetően
megváltoztatták. A filmet a Nemzeti Összetartozás Napján láthatták a nézők.

e) a magyar zenei élet támogatására, a feltörekvő kortárs komoly- és könnyűzenei
alkotások bemutatására
Az M5 ma az egyetlen televíziós csatorna, ahol magyar színházi-, opera-, operett-,
balettelőadásokat láthatnak a nézők. Emellett számos komolyzenei rendezvényt is sugároz a
közszolgálati média. Januártól indult a Klasszikusok délidőben – koncertsorozat, amelyben a Magyar
Zeneakadémia legjobb koncertfelvételeit mutatja be a csatorna. A műsor elsősorban a magyar
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komolyzenére, a kiváló magyar zenei hagyományokra és az oktatásra is épít. A járványügyi
helyzetre való tekintettel különösen fontosnak bizonyult, hogy a nézők akkor is eljuthattak – ha
csak virtuálisan is – a koncerttermekbe, amikor erre fizikailag nem adódott lehetőségük. Ebben a
helyzetben is megmutatkozott az M5 kulturális missziót betöltő szerepe.
Az esti operasávban az Erkel Színház premierdarabjai közül talán az egyik legcsodálatosabb
esemény A bahcsiszeráji szökőkút balettprodukció volt, amelyet január 5-én mutatott be az M5. A
látványos és szenvedéllyel átitatott koreográfia, amely mind a szólisták, mind a tánckar számára
szép és kihívásokkal teli szerepeket tartogatott, nagy népszerűségre tett szert a közönség és a
táncosok körében egyaránt. A Tolcsvay testvérek Magyar Mise című, Európa-szerte népszerűvé
vált zenei kuriózuma mellett Tolcsvay László Új magyar rapszódiája tavaly augusztus 20-án, a
nemzeti ünnepen debütált a Margitszigeti Szabadtéri Színpad fái között. A mű a magyarságtudat
sokszínű, felemelő érzésének húrjait pengeti az ember lelkében. Június 24-én Tolcsvay Lászlót 70.
születésnapján ezzel a produkcióval köszöntötte az M5 csatorna.
Az M5 célja, hogy Budapest határait túllépve bizonyítsa, a vidéki városokban is nagyon
színvonalas kulturális, ezen belül koncert és színházi élet működik. Az M5 február 16-án tűzte
műsorra a The Voices! – Domingo Classic Fesztivált a Met Sztárjaival. A zsűriben a legmeghatározóbb
operaházak, így többek között a Metropolitan Opera, a Milánói Scala, a madridi Királyi Opera, a
Los Angeles Opera és a bécsi Staatsoper vezetői foglaltak helyet. A győri Széchenyi téren
megrendezett koncert keretében a Plácido Domingo’s Operalia - díjas fiatal művészek léptek
közönség elé. Az évről évre több ezres közönséget vonzó szabadtéri esteket napjaink egyik
legrangosabb hazai operaeseményeként jegyzik. Március 15-én, nemzeti ünnepünkön adta az M5
a Magyar Szerzők – Ifjú Magyar Tehetségek koncertjét. A Nemzeti Zenede fennállásának 180
éves évfordulóján az intézmény jogutódja, a Bartók Konzervatórium ünnepi díszhangversennyel
emlékezett meg a nagy elődökről. A „Konzi” hallgatóiból alakult együttesek és vendégeik Kiss
Zoltán és Dobszay-Meskó Ilona vezénylete alatt adtak elő válogatást Dubrovay és Kodály
műveiből. Látható, hogy legifjabb művészeink hittel terjesztik a magyar kortárs és 20. századi
zene szépségét különböző összeállítású „együttesekkel”, kamarazenekarral, fúvószenekarral és
nagy szimfonikus zenekarral. A szolnoki Városi Sportcsarnokban megrendezett nagyszabású,
komplex művészeti produkcióval, a Bolero Remix 2020-szal új műfaj született, amely a
tánckoncert elnevezést kapta. A darabban egyenrangú partnerként jelent meg a zene, az ének és a
tánc, szerves egészt alkotva a színpadon. A művészetek ekképp történő összefonódásával egy
kivételes gálaprogram született, elkápráztatva a közel 2000 fős publikumot. A darabot április 29én, a Tánc Világnapján tűzte műsorára az M5. A következő zenészgenerációk fejlődését és
érvényesülését szeretné segíteni a 2018-ban létrehozott Roby Lakatos Alapítvány, ennek a
törekvésnek a jegyében szervezték meg 2019-ben először a Roby Lakatos Nemzetközi
Improvizációs Hegedűversenyt. A zsűri – amelynek a névadó hegedűművész mellett Oláh
Vilmos, Szakcsi Lakatos Béla és Vásáry Tamás is tagjai voltak – elsősorban az improvizációs
készségét és technikáját értékelte a nyolc döntőbe jutott fiatalnak. Az M5 kisfilmje a próbák, a
verseny és a gála legfontosabb pillanatait foglalja össze, egyaránt megszólaltatva a versenyzőket,
illetve az őket értékelő neves muzsikusokat. A műsort február 12-én sugározta a csatorna.
Az M5 már évek óta otthont kínál a zenei hungarikumnak, a magyar operettnek. Nemzetközi
szakmai megítélés szerint az operett műfajának autentikus előadói a magyar zenei társulatok. Az
M5 és az Operettszínház az elmúlt három évben több, mint 10 produkciót rögzített, az
együttműködésnek köszönhetően indult el a szombat esti operett zenei sáv. Ennek keretében
láthatták a nézők február 15-én Lehár Ferenc Luxemburg Grófját, amely az operettirodalom egyik
legmulatságosabb története. A meglepetésekkel, cselszövésekkel és szerelmi párviadalokkal teli,
szellemes és fordulatos történet Lehár Ferenc olyan örökzöld melódiáinak szárnyán jut el a
kötelezően boldog végkifejletig, mint például a Polkatáncos vagy a Szívem szeret. Az operett
aranykorának igazi remekműve Ifj. Johann Strauss Egy éj Velencében című műve. A darab
előadásmódja a velencei komédia és a bécsi városi bohózat jellegzetességeiből szövődik össze: egy
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karneváli éjszaka forgataga a 18. századi Velencében, melynek érzéki rokokó világát pompásan
érzékelteti Johann Strauss muzsikája. Az operettet február 29-én vetítette az M5.
A Kulturális Főszerkesztőség televíziós műsoraival bemutatja és egyben támogatja a Kárpátmedencei műhelyek munkáját. A közszolgálati média partnere, a budapesti Thalia Színház minden
évben megszervezi a Határon Túli Színházak Fesztiválját, amelynek legjobb előadásait rögzítik is. Az
M5 2020-ban több ilyen előadást is sugárzott. Január 14-én a Beregszászi Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház mutatta be Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darabját;
21-én John Millington Synge A nyugat hőse című művét a Csíkszeredai Csíki Játékszín adta elő. Június
2-án Csiky Gergely Buborékok című vígjátékát a Nagyváradi Szigligeti Színház művészei játszották.
Az M5 két színházi előadással tisztelgett a 120 esztendeje született Márai Sándor emléke előtt. A
Tatabányai Jászai Mari Színházban Vándor Éva szereplésével bemutatott monodrámát az M5
április 7-én sugározta. 14-én Márai szülővárosának színháza, a Kassai Thália Színház pedig
kifejezetten az idei évfordulóra készült az író legsikeresebb színpadi művének számító Kaland
színrevitelével. Március 24-én a Tatabányai Jászai Mari Színház Spiró György Az Imposztor, 31-én a
Békéscsabai Jókai Színház Örkény István Macskajáték, április 28-án a Miskolci Nemzeti Színház Füst
Milán Boldogtalanok c. előadását sugározta a csatorna. Május 5-én a Debreceni Csokonai Színház
Szabó Magda Az ajtó, 12-én a Szegedi Nemzeti Színház Dürrenmatt János Király c. előadását láthatták
az M5 nézői. Május 26-án a 110 éve elhunyt Mikszáth Kálmán emlékére az író Szent Péter esernyője
című darabját mutatta be az M5 a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadásában.
A magyarországi hangversenyélet legjelentősebb eseményeinek közvetítése révén a Bartók Rádió
egyik legfontosabb közszolgálati feladatát látja el. A Közszolgálati Kódex célkitűzései közül
ugyanis elsősorban a hangverseny-közvetítéseken keresztül teljesül „a magas színvonalú kulturális
termékek közvetítése, bemutatása”, illetve „a nemzeti kultúrkincs feltárása, megismertetése és
továbbörökítése”. Kimagasló eredmény ugyanakkor az élő közvetítések számának erőteljes
növekedése. A sok koncert csupán a magyarországi külsős felvételeket jelöli, és nem tartalmazza a
belsős 5 ArTRIUM koncert élő sugárzását, a New York-i Metropolitan-közvetítéseket, továbbá
az EBU különleges napok élő műsorait, amelyek most nagy részben a pandémia időszaka miatt
elmaradtak. Nem lehet elégszer leírni, hogy az élő közvetítés még ma is a zenei rádiózás nagy
előnye; közszolgálati értéke, hogy első kézből, egyidejűleg, a személyes jelenlét érzését megadva
osztja meg hallgatóival egy-egy kivételes kulturális esemény hangulatát. Olyan hallgatósággal,
amelynek éppen nincs módja az eseményen részt venni. Élőzni rádiószerű, az élő közvetítés
továbbra is őrzi vonzerejét. A Bartók Rádió a magyar zenei élet legfontosabb előadó
együtteseivel, illetve intézményeivel kialakított szerződéses partneri kapcsolat keretében sugározza
a hangversenyeket. Április elején megszólították a legrangosabb fővárosi szimfonikus
zenekarokat, és többekkel sikerült megállapodni arról, hogy tucatnyi rádiós koncertfelvételük
kikerülhessen az archivum.mtva.hu oldalra, ingyenesen hozzáférhető módon; az ide irányító linket a
zenekarok a saját honlapjukra is beágyazhatták.
2020 első félévében partnerek voltak: a Művészetek Palotája, a Zeneakadémia Koncertközpont, a
Nemzeti Filharmonikusok, a Budapesti Fesztiválzenekar, a Magyar Állami Operaház, a BMC
Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft., a Filharmónia Magyarország Koncert és
Fesztiválszervező Nonprofit Kft., a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a MÁV Szimfonikus Zenekari
Alapítvány, a Lutheránia Egyházzenei Alapítvány, a Szent Efrém Férfikar, a Liszt Ferenc
Kamarazenekar Alapítványa, a Concerto Budapest Zenekar és a Budapesti Vonósok
Kamarazenekari Alapítványa.
Az esti műsorsávban magyarországi klasszikus zenei hangversenyeket, illetve az eurorádiós
műsorcsere révén beszerzett külföldi hangversenyeket sugárzott a csatorna élőben vagy
felvételről, kedden pedig teljes operát felvételről. Szombaton szintén teljes operát sugárzott
élőben (vagy felvételről); zene–szöveg arány: 90–10 %. A Bartók Rádió 2020-ban az alábbi
kiemelt rendezvényeken volt jelen hangverseny-közvetítéseivel: az év első napján, január 1-jén
délelőtt élőben közvetítette Bécsből az Újévi koncertet, majd délután a Zeneakadémia újévi
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gálakoncertjét is. Elindult januárban a Beethoven-évforduló (200 éve született) kapcsán a Vihar és
Holdfény – 33 variáció Beethoven életére című új műsor, Bősze Ádám műsorvezetésével, a Lóvasúttal
(MOM Kulturális Központ) együttműködésben; podcastja is van a műsornak.
Január 13-án Ferences jótékonysági estet közvetített a Bartók az autizmussal élőkért a Művészetek
Palotájából a MR zenekar közreműködésével. Idén is emlékezett a rádió Lajtha Lászlóra: január
21-én, a magyar kultúra napjának előestéjén a Márványteremben adták át a Lajtha-díjakat, majd
kamarahangversenyt sugárzott a csatorna a zeneszerző műveiből. Egész napos élő közvetítéssel
jelen volt a Bartók február 2-án a MÜPA és a Budapesti Fesztiválzenekar által közösen
megrendezett Beethoven-maratonon. Több hangversenyt is közvetített, illetve rögzített a Balázs János
zongoraművész által alapított Cziffra György Fesztiválon február 18-tól. Február 21-én Eötvös Péter
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenepedagógus és karmester, az egyik legelismertebb kortárs
operaszerző szerzői estjét közvetítette a rádió a MR zenekar közreműködésével.
Az utolsó élő közvetítés március 12-én volt a Zeneakadémiáról. Június 16-án elkezdődtek a
márványtermi koncertek közönség nélkül. Augusztus 26-án kezdődött az első élő adás közvetítése
a Zeneakadémiáról. Addig is a Bartók adó munkatársai igyekeztek minden élő adást úgy pótolni,
hogy az elmaradt koncertek helyén olyan felvételeket játszottak be, amelyek ugyan korábbiak, de
ugyanaz a mű hangzott fel, esetleg ugyanattól az előadótól. Volt Mahler-emlékműsor és ugyancsak
megemlékeztek a 100 éve született Domahidy László operaénekesről.
A Bartók is csatlakozott a közszolgálati média Trianon 100 ünnepi műsorfolyamához; június 4-én este
Kodály Székely fonójának legendás felvételét adta és Balassa Sándor Trianon című zenekari művét
sugározta.
Csatlakozott a csatorna az EBU környezetvédelmi világnapi kezdeményezéséhez, június 5-én este
felvételről hangzott el az EBU által rendezett világnapi hangverseny.
A magyar közszolgálati média eurorádiós tagságának köszönhetően a Bartók Rádió átveszi az
EBU (BBC által szerkesztett) éjszakai műsorát, a Notturno-t az év mind a 365 napján 0:00 órától
reggel 6:00 óráig. Az EBU műsorcserén keresztül számos klasszikus zenei hangverseny- és
operaközvetítés érkezett és hangzott el a Bartók Rádióban, Európa és (a társult tagok révén) a
világ különböző országaiból. A klasszikus kínálatot dzsesszkoncertek egészítették ki, amelyek a
Bartók Rádió 23:00–24:00 óra közötti dzsessz-sávjában hangzottak el.

f) a jelenkori magyar kultúra és közélet, a társadalom állapotának dokumentálására,
jövőbeni elérhetővé tételére
A Kult’30 című műsor napi aktuális kiállításokkal, programokkal, a kultúra területéhez kapcsolódó
napi hírekkel jelentkezik. Az Ez itt a kérdés műsorai pedig egy-egy aktuális témát boncolgatnak a
meghívott vendégek segítségével. A Novum a tudományos közélet friss híreiről is beszámol. Az
évfordulók, jeles napok, ünnepeink nem csak egyedi adások formájában, de az M5 napi
sorozataiban is megjelennek.
A Magyar Rádió értékközvetítő, értékmentő, dokumentáló szerepe a rádió elindulásától
folyamatos. A Kossuth adó kulturális és tudományos műsorai amellett, hogy céljuk az
ismeretközlés, az igényes szórakoztatást, az élmények átadását is szolgálják. A nemzeti főadó
kiemelt feladata a jelenkor legfontosabb kulturális eseményeinek, eredményeinek, alakjainak
rendezett, kutatható dokumentálása és megőrzése az utókor számára, tovább gazdagítva azt a
felbecsülhetetlen értékű adatbázist, amit a rádió folyamatosan gyarapít, megújít és őriz évtizedek
óta. Ezért is fontos a szakmailag magas szintű, körültekintő, autonóm szerkesztésmód, amely
megszakítás nélkül jellemzi a csatornát és amely értékteremtésben, értékmentésben, jelentőségben
magasan a közösségi média szintje fölé emeli a rádiót.
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A Nagyok című műsorban Komlósi Ildikó Kossuth-díjas operaénekest január 20-án, Dörner
György színészt február 12-én, Melocco Miklós szobrászt április 3-án ismerhették meg a
hallgatók. Mindhárman a magyar kultúra kiemelkedő képviselői. A tárgyi kultúra jeles darabja a
nyírbátori református templom, amit a történész úgy aposztrofált, hogy vegyes építészeti stílusa
maga a csoda; a Hajnal-táj február 10-ei műsorában mutatták be.
Az M1 aktuális csatorna Ma délutáni műsorblokkjában beszámolt arról, hogy Cakó Ferenc
animációs filmrendezőt is megihlette a járványhelyzet. A különleges hatású homok-animációs
filmjeiről ismert művész legfrissebb alkotása is a Maradj otthon! kampány üzenetét továbbította
(04.17.). A veszélyhelyzet miatt március közepétől zárva volt a Magyarország egyik legnagyobb
egyházi gyűjteményének otthont adó Keresztény Múzeum. Az itt dolgozó múzeumpedagógusok
ezért úgy döntöttek, hogy egy virtuális sétára invitálják az érdeklődőket, így bárki az otthonából is
beléphetett a múzeumba. Kontsek Ildikó, a múzeum igazgatója tájékoztatta a Ma délután nézőit
(05.17.). Már online is felfedezhetik az érdeklődők a Parlament nevezetes helyszíneit a Virtuális
Országház elnevezésű kezdeményezés keretében. Elsőként a kupolacsarnokot, a képviselőházi és a
főrendiházi társalgót, valamint a ritkán látogatható Munkácsy-termet mutatták be a látogatóknak.
A részletekről a Ma reggel műsorvezetője kérdezte Kerekes Margitot, az Országgyűlési Múzeum
művészettörténészét (05.17.). Új generációs, digitális tárlatvezető applikációt hoztak létre
Mátraverebély-Szentkúton, hogy a látogatók a kegyhely teljes területét önállóan is bejárhassák,
ugyanakkor teljeskörű információt kapjanak a bazilika műemlékeiről, a csodatévő Szűzanyáról, a
szintén csodáiról híres forrásvízről, a remetebarlangokról és a számtalan látnivalóról a Nógrád
megyei ferences zarándokhelyen. Márciustól már minden mobiltelefonra letölthető lett a
tárlatvezető applikáció, amelyet a katolikus nemzeti kegyhelyen fejlesztettek az egyre nagyobb
számban érkező zarándokok számára – számolt be az Élő egyház magazin (12. adás).

g) a közérdek szolgálatára a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, mint
például a könyv- és hanghordozó-kiadás vagy a színházi események, hangversenyek
szervezésében való tevékeny részvétel
A Duna Médiaszolgáltató a külhoni magyarság kulturális, szellemi igényeire való fokozott
odafigyelés, a nemzeti összetartozás erősítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartás
biztosítása érdekében működteti az erdélyi Torockón 2014 óta a Duna-Házat, ami az elmúlt
években a magyar kultúra és a magyar közmédia küldetését betöltő, közkedvelt fórumává vált. A
közösségi ház évről évre bővülő, változatos, színvonalas programokkal várja a szűkebb-tágabb
térségből érkező közönséget, sőt az utóbbi két évben kínálata dinamikusan bővült, a világjárvány
okozta kihívásokkal is lépést tartva. A térségben élő magyarság igényeit folyamatosan felmérve a
Duna-Ház programjai széles tematikai palettán mozognak, amelyen jól kiegészítik egymást a
rendhagyó magyar történelem- és irodalomórák, az egyedi színpadi produkciók, a színházi, filmes,
képzőművészeti, néprajzi alkotótáborok, a közéleti konferenciák, a családi koncertek, a
mentálhigiénés előadások, a szórványmagyarság megmaradását segítő képzések – mint a
pedagógus-továbbképzések, a turisztikai vállalkozói készségfejlesztés vagy a népi bútorfestő
tanfolyamok – és a helyi unitárius közösségekhez kapcsolódó fórumok. A trianoni diktátum 100.
évfordulójáról emlékezett meg a Duna-Ház közkedvelt, hiánypótló sorozata. Dr. Kovács Sándor
egyháztörténész rendhagyó történelemóráinak egész éves témája 2020-ban: Trianon az unitárius
emlékezetben, avagy a legkisebb magyar történelmi egyház ünnep- és hétköznapjai az impériumváltás
esztendeiben. Az előadások korabeli egyházi beszámolók, naplójegyzetek alapján világítottak rá,
milyen hatással volt az erdélyi magyar unitáriusokra XX. századi történelmünk egyik legnagyobb
traumája, milyen hősies küzdelmeket vívott a fennmaradásért az 1920 után „kétszeres
kisebbségbe” kényszerült legkisebb magyar történelmi felekezet, az unitárius közösség.
Természetesen arra is részletesen kitért a sorozat, hogyan viszonyul ma az erdélyi magyarság
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ehhez a történelmi időszakhoz és következményeihez. A kiegyensúlyozott családi és társas
kapcsolatok, a családi harmónia a legbiztosabb alapjai a lelki egészségnek – hangsúlyozza Dr.
Ferenczi Enikő unitárius lelkész, mentálhigiénés szakember interaktív előadássorozatában, ami
2018-tól új színt hozott a torockói Duna-Ház programjainak sorába. A folyamatosan telt házas
Lélekműhelyben korszerű, hiánypótló témák, közérthető, hasznos kommunikációs módszerek
kapnak teret tabuk nélkül, egy hiteles, sokoldalú, és nem utolsó sorban közvetlen, jó humorú
előadó révén. A sorozat rendszeresen jelentkezik rendhagyó családi különkiadásokkal is.
Közkedveltek a Duna-Ház nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó, a magyar irodalmat
és történelmet emberközelbe hozó színvonalas pódiumműsorai és előadásai. A közösségi ház
népszerű gyerekprogram-sorozata, a Mesepadlás komplex szerkezetével az anyanyelvi készségek
fejlesztését, a kulturális értékek és a néphagyományok őrzését egyaránt segíti. Meseműhelyei az 5-7.
osztályos kiskamaszoknak kínálnak korszerű élmény-, dráma- és mesepedagógiai
műhelyfoglalkozásokat. A szociális érzékenység, szókincs, beszéd- és kifejezőkészség mellett a
foglalkozások fejlesztik a kreativitást, az általános műveltséget, a problémamegoldó készségeket és
az önálló gondolkodást.
A váratlan kényszerszünet után a járványügyi szabályok körültekintő betartásával indultak el a
közösségi ház őszi programjai; ezt követően pedig “együtt újra sikerülni fog” mottóval kezdődött
el az „online időszak”. A látogatók egészségét és biztonságát, valamint a tovább szigorodó
járványügyi szabályokat szem előtt tartva, ugyanakkor a kuturális eseményekre való fokozott
igényt is figyelembe véve, a Duna-Ház programjai 2020 novemberétől az online térben
folytatódtak. Az előadásokhoz a közösségi ház Facebook oldalán csatlakozhattak az érdeklődők, a
kreatív műhelyeken pedig a felhasználóbarát Zoom program segítségével vehettek részt. Az
internet adta új lehetőségeket kiaknázva sikerült „nyitni” az egész Kárpát-medencére, sokak
számára nyújtva tartalmas programokat, maradandó élményeket ezekben a kollektív
szorongásokkal teli hónapokban.
A Duna-Ház éves programtervének összeállításakor elsődleges szempont a kulturálisan
hiánypótló, a nemzeti identitás megőrzését segítő, maradandó, minőségi élményeket és
színvonalas szórakozást biztosító rendezvények szervezése. A közösségi ház küldetését és
programstruktúráját részletesen ismerteti jelen beszámoló A Duna-Ház programjai című fejezete.
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6. MTI IGAZGATÓSÁG

Belpolitikai Szerkesztőség
A Belpolitikai Szerkesztőség kiadását gyakorlatilag egész évben a koronavírus-járvány uralta. Az
MTI folyamatosan gyorshírekben és rövidhírekben tudósított a fontosabb eseményekről,
történésekről, köztük arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök március 4-én a Facebook-oldalán
bejelentette az első magyarországi megbetegedéseket. Ettől a pillanattól kezdve a szerkesztőség, a
megyei tudósítói hálózat hatékony támogatásával „járványüzemmódba” kapcsolt, ami azt
jelentette, hogy több hónapon keresztül minden munkatárs megnövelt erőbedobással vett részt a
hírek előállításában, a lakosság megbízható, hiteles tájékoztatásában.
A járvány első és második hullámának nyomon követésében csomópontnak számított a tavaszi,
majd az őszi veszélyhelyzet kihirdetése, az oktatás átalakítása és az ország területén életbe lépő
kijárási korlátozásokról, tilalomról szóló tájékoztatás. A kiemelt belpolitikai hírek közé tartoztak a
járvánnyal kapcsolatos fejlemények, a védekezés érdekében hozott intézkedések. Több anyagban
beszámolt a szerkesztőség a – jellemzően a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos – nemzeti
konzultációról. A második hullám felé közeledve, a nyár végén hírt adott az MTI,
kormánytagok, kormányzati politikusok megfertőződéséről.
A Belpolitikai Szerkesztőség a hét minden napján követte a koronavirus.gov.hu kormányzati
oldalt, emellett több hírt adott a hivatalos vakcinaregisztrációs oldalról is. Az MTI egész évben
minden nap hírt adott a fertőzöttek, halottak, gyógyultak számának alakulásáról, a második
hullám erősödésekor ezekről az adatokról rövidhírben is tájékoztatott a szerkesztőség. Külön
hírben számolt be az MTI az első halálos áldozatról és az első gyógyult betegről. Folyamatosan
tudósítottak a munkatársak a külföldön rekedt magyarok hazaszállításáról, az egészségügyi
szállítmányok érkezéséről, a határokon, valamint a környező országokban elrendelt
korlátozásokról.
Az operatív törzs napi – sokszor többszereplős – sajtótájékoztatóiról is folyamatosan tudósított
a szerkesztőség, kezdetben a tudósítók személyes, később – vidéki kollégák bevonásával – online
részvételével.
Az MTI folyamatosan hírt adott a járvány egyik gócpontjáról, a Pesti úti idősotthonban
történtekről.
A második hullámban az újabb korlátozások, védelmi intézkedések mellett kiemelt téma volt a
vakcinagyártás, -beszerzés. Tudósítottak a munkatársak a koronavírus-járvány elleni védekezésért
felelős operatív törzs Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága előtti beszámolójáról is.
A koronavírus-járvány nyomán idén az egészségügyi hírek kiemelt fontosságúak voltak. Ezen a
területen is természetszerűleg a koronavírussal kapcsolatos hírek voltak túlnyomó többségben.
Ezek között a hivatalos szervek tájékoztatóin túl, több szakértői anyagot is kiadott az MTI.
Mindemellett a bejelentett egészségügyi fejlesztések között tudósított a szerkesztőség a
kiskunhalasi járványkórház épüléséről, az első hazai fejlesztésű Covid-tesztről, a meddőségi
kezelések ingyenessé tételéről. Beszámoltak a kollégák arról, hogy 170 ezer egészségügyi dolgozó
kapta meg bruttó 500 ezer forintos juttatását a koronavírus-járvány idején tanúsított helytállásáért.
Később minden érintett oldal megszólalásai nyomán tájékoztatott az MTI az orvosok
többlépcsős béremeléséről. Kásler Miklós szakminiszter bejelentései nyomán hírt adtak a
munkatársak arról is, hogy ősztől a 7. osztályos fiúk is megkaphatják a HPV-elleni oltást, valamint
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azt is, hogy csaknem hárommilliárd forintos orvostechnológiai eszközfejlesztésben részesül az
onkológiai intézet.
A Belpolitikai Szerkesztőséghez tartozó többi területen is jellemzően a járványügyi védekezésre
rendezkedtek be. Ennek megfelelően több előre tervezett rendezvény elmaradt, más ágazatok
hírei is jellemzően a koronavírusról szóltak.
Az oktatás területét érintően tavasszal elsősorban az iskolák, óvodák bezárása volt a fő esemény,
ezután az oktatási tevékenység átalakulásáról szóltak a hírek, később a rendhagyó módon
levezényelt érettségiről. Mindezt megelőzően január végén hírt adott a szerkesztőség arról, hogy
elkészült a módosított Nemzeti alaptanterv, beszámoltak továbbá a tudósítók az agrárfelsőoktatás integrációjáról. Több anyagban foglalkoztak a kollégák a nyári gyermekőrzési,
táborozási lehetőségekkel is. Nyáron a megszokott módon több anyagban dolgozták fel a
munkatársak a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését. Hír született arról a bejelentésről is,
hogy a 2020/21-es tanévtől már minden diák – összesen 1,2 millió tanuló – teljesen ingyenesen
kapja a tankönyveket. Szeptemberben hagyományos formában indult az oktatás, szolgálatba álltak
az iskolaőrök, de már az ősszel ismertté vált: a szalagavatókat el kell halasztani, és novemberben
ismét digitális oktatásra állt át a közép- és felsőoktatás. Mindemellett a szerkesztőség az SZFEügy oktatáspolitikai, belpolitikai vonatkozásait is követte, köztük az október 23-i demonstrációt.
A családpolitikában több anyagot közölt az MTI arról, hogy miként segíti az állam –
koronavírus-járvány idején is – a családokat. A nyáron napközis Erzsébet-táborokkal biztosították
a gyerekek felügyeletét, és veszélyhelyzeti intézkedésekkel segítették a családtámogatások
igénylését. Emellett januárban hír született a nagyszülői gyed indulásáról, februárban pedig a
házasság hetével is több anyagban foglalkozott a szerkesztőség. Májusban Novák Katalin – még
államtitkárként tett – két bejelentéséről is hírt adott az MTI: egyszerűbb és gyorsabb lesz a
gyermekek örökbefogadása, továbbá egyszerűsödnek a családtámogatások igénylésének feltételei.
Júliusban tudósítottak a kollégák a Családszervezetek VIII. konferenciájáról. Szeptemberben –
Orbán Viktor interjúja nyomán – közölte a szerkesztőség, hogy Novák Katalin családügyekért
felelős tárca nélküli miniszter lesz, majd arról is tájékoztatott az MTI, amikor Novák Katalin
bizottsági meghallgatásán bejelentette: minden idők legnagyobb otthonteremtési programjára
készül. Később ezen program elemeiről folyamatosan hírt adtak a területgazdák.
Az elmúlt évben is az MTI-tudósítások fontos részét képezték a hátrányos helyzetben élő
emberekkel kapcsolatos események. E téren rendkívül nagy port kavart a gyöngyöspatai
iskolaügy. Ezzel összefüggésben számos anyagot adott ki a szerkesztőség a bírósági döntésekről, a
helyi, valamint a kormányzati reakciókról, az ennek nyomán született intézkedésekről. Ehhez
kapcsolódóan júliusban hírt adtak a munkatársak arról, hogy megkezdődött a kártérítések
kifizetése. Tudósítottak a kollégák emellett a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai
központjának, valamint a Katolikus Karitász több logisztikai központjának átadásáról. Hírt adott
a szerkesztőség arról, hogy a kormány ösztöndíjjal is támogatja a tehetséggondozást és
felzárkóztatást szolgáló köznevelési Arany János-programokat, valamint arról, hogy
kelengyecsomaggal segítette a hátrányos helyzetű régióban élő családokat. Tudósított a
szerkesztőség a kilencedik, Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemről. Beszámoltak a
területgazdák továbbá arról is, amikor augusztusban meghirdette a Belügyminisztérium társadalmi
esélyteremtési főigazgatósága a Biztos Kezdet Gyerekházak jövő évi támogatásáról szóló
pályázatot.
Kiemelten kezeli a fogyatékossággal élőket és a tartós beteg családtagjaikat ápolókat a kabinet:
2010 óta a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetekre fordított kormányzati támogatás
duplájára, az ápolási díjra fordított támogatás a háromszorosára, 15 milliárdról 45 milliárd forintra
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nőtt, ez az összeg 2020-ban még magasabb, 55 milliárd forint lett. Hírt adott a szerkesztőség
arról, hogy jövőre több mint 2,2 milliárd forinttal több pénz jut a költségvetésből a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatására. Tudósítottak a munkatársak arról, amikor
szeptember végén Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége a Kézenfogva támogató
szolgáltatását bemutató családlátogatáson vett részt Kőbányán.
A határon túli magyarságot érintően egész évben kiemelkedő téma volt a Székely Nemzeti
Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezése. Folyamatosan hírt adott a
szerkesztőség az aláírásgyűjtésről, az azt támogató politikusok nyilatkozatairól. Júliusban Potápi
Árpád János államtitkár bejelentése nyomán közölte az MTI, hogy több mint 2,2 milliárd forintos
támogatásban részesülnek a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek,
valamint a nemzetpolitikai célokat megvalósító anyaországi tömörülések. A nemzetpolitika
területén a legtöbb esemény Trianon 100. évfordulójához kapcsolódott, de ezek többsége is
átkerült online felületekre. A parlament emlékülést tartott az évforduló napján. Kiemelkedő
fontosságú, több tudósító bevonásával elvégzett feladat volt Áder János államfő, Orbán Viktor
miniszterelnök és Kövér László házelnök részvételével a Kossuth térnél lévő nemzeti
összetartozás emlékhely augusztus 20-i átadásának tudósítása. A hagyományos külhoni nyári
egyetemek, táborok a környező országokban a járvány miatt jellemzően elmaradtak, de
tudósítottak a területgazdák a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Középiskolások Táborának
megnyitójáról. Kiemelten foglalkoztak a kollégák a szerbiai, a romániai, a szlovákiai, valamint az
ukrajnai választásokkal, az ottani magyar eredményekkel. Tudósítottak a munkatársak a járvány
miatt idén online tartott Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács üléséről.
Ezeken döntés született arról is, hogy az idei év után – amely a nemzeti összetartozás éve volt –
2021. a nemzeti újrakezdés éve lesz. Az év vége felé a Belpolitikai Szerkesztőség is számos hírben
számolt be az ukrajnai magyar közösségeket ért atrocitásokról, annak a magyar-ukrán
diplomáciához kapcsolódó fejleményeiről.
A nemzetiségeket érintően tudósított a szerkesztőség arról, amikor Soltész Miklós államtitkár
arról beszélt, hogy az utóbbi tíz évben megötszöröződött a magyarországi nemzetiségek
támogatása, valamint amikor bejelentette, hogy több mint egymilliárd forinttal támogatja a
kormány a nemzetiségi iskolákat. Tudósított az MTI a magyar-bolgár barátság napján a
Budapesten felújított Szent Cirill és Szent Metód bolgár ortodox templom átadásáról, ahol a
templomkertben felavatták a kommunizmus idején vértanúhalált halt Borisz nevrokopi
metropolita szobrát is.
Az egyházakkal kapcsolatos híreket is uralta a koronavírus. A járvány idején folyamatosan
figyelemmel követte a szerkesztőség a történelmi egyházak istentiszteleteinek változó szabályait,
előbb a higiénés, illetve áldozási, úrvacsoraosztási és liturgikus szabályok változásairól
tájékoztatott, majd az istentiszteletek szünetelésével a hitélet gyakorlásának online, illetve más,
alternatív lehetőségeiről.
A húsvéti ünnepkörben készült interjú az egyházi vezetőkkel, tudósítottak a kollégák a történelmi
egyházak ünnepi, illetve a három keresztény történelmi egyház közös, húsvét hétfői
istentiszteletéről. Hírt adott az MTI a korábban 2020. szeptemberére tervezett, a járvány miatt egy
évvel későbbre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főbb előkészületi munkáiról, a
rendezvény miatt megvalósuló templom- és épületfelújításokról.
Figyelemmel kíséri a szerkesztőség a most induló református óvodaprogramot, illetve a már zajló
katolikus óvodaprogramot, az elmúlt időszakban alapkőletételek, bokrétaünnepek, épületátadások
voltak és várhatók a jövőben is.
Beszámoltak a területgazdák arról, hogy ismét Veres András győri megyés püspököt választotta
elnökévé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). Hírt adott továbbá a szerkesztőség
Balog Zoltán volt miniszter református püspökké választásáról.

71

Az MTI rendszeresen tájékoztatott az egyházi karitatív szervezetek járvány idején végzett
munkájáról, így volt ez az adventi időszakban is. Karácsony előtt készült interjú az egyházi
vezetőkel, tudósítottak a kollégák a történelmi egyházak (rendhagyó) ünnepi istentiszteleteiről. A
szerkesztőség figyelemmel kíséri a Magyarországi Református Egyház szeptemberben kezdődött
és jövő februárig tartó tisztújítását.
A karitatív tevékenység támogatására a kormányzat létrehozta a Nemzeti Humanitárius
Koordinációs Tanácsot, amely Soltész Miklós vezetésével hatékonyan segítette az adományok
eljuttatását a bajban lévőkhöz. Júliusban, a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes egy fogadáson köszönte meg a karitatív szervezetek koronavírus-járvány idején végzett
munkáját. Októberben hírt adott az MTI arról, hogy több mint 32 millió forintnyi eszközzel segíti
a szociális intézmények koronavírus-járvány elleni védekezését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
segítségével a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács, valamint Herczegh Anita több
jótékonysági eseményéről tudósítottak a területgazdák.
A honvédelem területén is elsősorban a haderő járványügyi védekezésben betöltött szerepéről
tudósított az MTI. Több anyagban számoltak be a munkatársak a kórházparancsnokok
kijelöléséről, a létfontosságú magyar vállalatokhoz kirendelt irányító törzsekről, az idősotthonok
fertőtlenítését végző katonákról. A munkahelyteremtési program keretében bevezetett speciális
önkéntes tartalékos katonai szolgálat indulásáról is tudósítottak a kollégák. Az év elején az irániamerikai viszály során történt események miatt, az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonák
helyzetét követte nyomon több anyagban a szerkesztőség. Tudósítottak a területgazdák arról is,
amikor aláírta szerződését a tízezredik önkéntes tartalékos katona. Emellett követték a kollégák a
haderőfejlesztés eredményeit is, például amikor július végén megérkeztek Tatára az első Leopard
típusú harckocsik. Tudósítottak a kollégák az augusztusi bejelentésről, miszerint az Egyesült
Államoktól vesz, légvédelmi rakétarendszer-komponenseket a Magyar Honvédség.
Szeptemberben arról is beszámolt az MTI, hogy elindult az I. világháborús hős magyar katonák
adatbázisának honlapja.
A diplomáciában az utazási korlátozások miatt idén nem volt tapasztalható a szokásos
nagyüzem. Így is számos – jellemzően online megtartott – két- és többoldalú találkozóról
tudósított a Belpolitikai Szerkesztőség. Ezek egyik fő témája még a koronavírus-járvány súlyossá
válása előtt a Brexit volt, amelynek következményeivel a szerkesztőség is több anyagban
foglalkozott. Az Egyesült Államok vonatkozásában a belpolitikában is kiemelt téma volt az
amerikai elnökválasztás, de arról is beszámoltak a területgazdák, hogy szeptemberben
Washingtonban egyedüli uniós külügyminiszterként Szijjártó Péter is részt vett Izrael és az
Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján.
Kiemelt esemény volt szeptember 17-én Orbán Viktor és Igor Matovic szlovák miniszterelnök
részvételével az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) átadása. Idén az Európai Unióval
kapcsolatos kérdések is sok munkát adtak a Belpolitikai Szerkesztőségnek. Elsősorban a többéves
pénzügyi kerettel, illetve a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos gazdasági helyreállítási alappal és az
azzal összefügésben kialakult jogállamisági vita, illetve a vétó meghatározóan jelent meg a
belpolitikai kiadásban is.
A koronavírus-járvány miatt az ünnepi rendezvények – március 15-e, holokauszt-emléknap,
augusztus 20-a, október 23-a – többsége elmaradt. A mégis megtartott rendhagyó
megemlékezésekről az MTI is beszámolt. Több hírben emlékeztetett a szerkesztőség arra is, hogy
június 4-én, a nemzeti összetartozás emléknapján Csongrád-Csanád megye lett Csongrád megye
hivatalos elnevezése.
Egész évben rendszeresen tudósított a szerkesztőség stábja a parlamenti plenáris ülésekről, az
ott meghozott döntésekről. Február elején kiemelt esemény volt, amikor átadták az Országgyűlés
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Szabad György nevét viselő irodaházát. Májusban több kronológia, háttér, tudósítás ment ki az
Országgyűlés 30 évvel ezelőtti megalakulásának alkalmából. A plenáris üléseken is
természetesen a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban meghozott jogszabályok voltak
középpontban. Kiemelt téma volt a veszélyhelyzet kihirdetése, később a költségvetés
elfogadása. Az őszi ülésszakban is a koronavírus-járvány elleni védekezésről zajló vita határozta
meg a plenáris ülések tudósítását. A szokásos éves miniszteri meghallgatásokról is tudósított a
Belpolitikai Szerkesztőség a különböző parlamenti szakbizottságokból. Év végén az alaptörvény
módosításának vitájáról és szavazásáról is több hírben számolt be az MTI.
Még mielőtt a járvány elérte Magyarországot, „normál menetrendben” tudósított a szerkesztőség
két kiemelt eseményről, Orbán Viktor januári évindító nemzetközi sajtótájékoztatójáról, majd
februári évértékelőjéről.
A járvány miatt a pártok tevékenysége is megváltozott, de egyáltalán nem mérséklődött. A
parlamenti felszólalásokon túl jellemzően online sajtótájékoztatókat tartottak. A különböző
pártoktól számos anyagot közölt az MTI a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos
javaslatokról, bírálatokról. Mindemellett a pártokon belüli változásokról is folyamatosan hírt adtak
a tudósítók, például arról, hogy Simicskó István lett a KDNP frakcióvezetője, Jakab Péter pedig a
Jobbik elnöke. Június végén tudósítottak a kollégák az MSZP kongresszusáról is, ahol a párt
elnöke azt szorgalmazta: már a nyáron kezdődjenek meg az ellenzéki egyeztetések a következő
választásra. Decemberben bejelentette hat ellenzéki párt – DK, MSZP, Jobbik, LMP, Párbeszéd,
Momentum –, hogy közös listán indul a következő választáson. A DK esetében beszámolt az
MTI Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester lemondását követelő tüntetésről, valamint
arról is, hogy Novák Katalin levelet írt az európai szocialisták frakcióvezetőjének László Imre
újbudai polgármester Hitlert emlegető megszólalása ügyében. A második félévben is több párt
tartott tisztújítást, kongresszust. Beszámoltak a területgazdák arról, hogy újra Toroczkai Lászlót
választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, továbbá hogy az LMP eddigi titkárát, KanászNagy Mátét, valamint az eddig is társelnöki posztot betöltő Schmuck Erzsébetet választotta meg
a tisztújító kongresszus a párt következő vezetőinek. Hírt adott a szerkesztőség arról is, hogy újra
Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt választotta társelnökké a Párbeszéd, és hogy Kunhalmi
Ágnes és Tóth Bertalan lett az MSZP két társelnöke. Mindemellett tudósítottak a kollégák a
KDNP Önkormányzati Tanácsának üléséről tartott sajtótájékoztatóról is.
A Fővárosi Közgyűlés munkáját idén is nyomon követte az MTI. Ugyanakkor a rendkívüli
helyzetben a főpolgármester, valamint a fővárosi operatív törzs online sajtótájékoztatói,
nyilatkozatai adták a szintén nem kis mennyiségű híranyagot. Több beszámolóban foglalkozott a
szerkesztőség a járványhelyzet miatti tömegközlekedési változásokkal, az ingyenes parkolással.
Mindemellett szerepelt a kiadásban a 3-as metró felújításának folytatása, valamint számos
anyagban a Lánchíd felújításával összefüggő vita. Június végén hírt adott az MTI arról is, hogy a
kormány ötmilliárd Forintot biztosít a budapesti utak felújítására. Kiemelt fontosságú események
voltak a főváros és a kormány közös fórumát jelentő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT)
ülései is. Hírt adtak a területgazdák, hogy november elején Ferencvárosban átadták a pesti fonódó
villamoshálózat első elemét. Egész évben hírt adtak a kollégák a főpolgármester bejelentéseiről is.
A vidéki településeken is „megállt az élet”, de így is tudósítottak a kollégák a Magyar falu
program, valamint a Modern városok program fejlesztéseiről. A koronavírus-járvány közepette
naponta több országos körképet készítettek a megyei tudósítók a települések védekezéséről, a
korlátozásokról, a nyitásról, a különböző karitatív kezdeményezésekről. A járvány miatt több
időközi választást halasztottak el, de szeptembertől ismét kiírták a szavazásokat. Ezek közül is
kiemelt téma volt a Koncz Ferenc fideszes képviselő halála miatt kiírt októberi, borsodi időközi
választás, amelyet lánya, Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) nyert meg. A vidéket érintő jelentős
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júliusi esemény volt a Mindent a magyar vidék jövőjéért című könyv, Orbán Viktor részvételével
megtartott bemutatója.
A koronavírus-járvány ellenére az illegális bevándorlás is megmaradt a kiemelt témák között.
Ehhez kapcsolódóan január 28-án több anyagban számolt be a szerkesztőség arról, hogy illegális
bevándorlók próbáltak meg áttörni a magyar határon, Röszkén. Hírt adott továbbá az MTI a
február 6-án Szerbiában Magyarország felé indult migránsmenetről. Tudósítottak a kollégák a
Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely bejelentéséről, miszerint felszámolják a
tranzitzónákat. Mindemellett továbbra is rendszeres szereplője a hírkiadásnak a téma kormányzati
szakértője, Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó. Több anyagot adtak a területgazdák
azon figyelmeztetésekről, amelyek szerint a migráció nemcsak biztonsági, de egészségügyi,
járványügyi szempontból is kockázatot jelent. Az év második felében többször hírt adott az MTI
arról, hogy a tavaszi visszaesést követően jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a magyar
határon.
Egy másik fontos ügy is a belpolitika célkeresztjébe került, a „börtönbiznisz” felszámolása.
Ehhez kapcsolódóan tudósítottak a munkatársak Varga Judit igazságügyi miniszter februári
bejelentéséről, miszerint a kormány haladéktalanul kezdeményezi a börtönviszonyok miatt az
elítéltek javára megítélt kártalanítások kifizetésének leállítását. Több hírt adott a szerkesztőség a
„börtönbiznisz” felszámolását célzó jogalkotási vitáról. Az Országgyűlés decemberben fogadta el
a börtönkártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megakadályozását célzó törvényt.
Az igazságszolgáltatás munkáját is megnehezítette a járványügyi helyzet. Így is rendszeresen
tudósított az MTI a közérdekű ügyek fejleményeiről. Ott voltak a kollégák többek között a dunai
hajóbaleset ügyében megvádolt ukrán hajóskapitány tárgyalásán. Beszámolt a szerkesztőség arról
is, hogy Hunvald Györgyöt egy évre ítélték hűtlen kezelés miatt, továbbá hogy jogerősen tizenöt
év fegyházra ítélték a Balla Irma meggyilkolásával vádolt férfit. Nyomon követték a kollégák
továbbá a Fenyő-gyilkosság, a Prisztás-gyilkosság, a tábornokper fejleményeit. Tudósítottak a
területgazdák arról, hogy Kovács Béla volt jobbikos európai parlamenti képviselőt felmentették a
kémkedés vádja alól, valamint, hogy négy év fogházra ítélte első fokon és véglegesen eltiltotta a
járművezetéstől M. Richardot halálos közúti baleset gondatlan okozása, garázdaság és könnyű
testi sértés miatt a bíróság. Beszámoltak a területgazdák arról is, hogy huszonegy év fegyházat
kapott felesége megöléséért a darnózseli hentes, és hogy súlyosbította a szexuális erőszakkal
vádolt afgán férfi büntetését a Fővárosi Törvényszék. Tudósított a szerkesztőség arról, hogy a
2010-es vörösiszapömlés ügyében a Kúria fenntartotta a Mal Zrt. három egykori vezetőjének
jogerős ítéletét, továbbá hogy életfogytiglanra ítélte emberiesség elleni, emberölésekkel
megvalósított bűntett miatt a szír Haszan F.-et, az Iszlám Állam egykori katonáját a Fővárosi
Törvényszék. Arról is beszámolt az MTI, hogy megválasztották Varga Zsolt Andrást a Kúria
elnökének, valamint az Országgyűlés döntéséről, miszerint szigorodott a feltételes szabadságra
bocsátás lehetősége.
Május 29-én több anyagban emlékeztetett az MTI a dunai hajóbaleset egyéves évfordulójára,
tudósítva a budapesti hajós megemlékezésről, valamint a bejelentésről, miszerint emlékművet
állítanak az áldozatoknak.
Az MTI ebben az évben is rendszeresen készített meteorológiai előrejelzéseket. Ezek mellett
mindig külön felhívja a figyelmet a veszélyes időjárási jelenségekre, többek között a heves
zivatarokra, rendkívüli hőségre. Több anyagban foglalkoztak a területgazdák az augusztusi
árhullámokkal. Emellett több elemzés is készült az aktuális időjárási helyzetről. Kiemelt esemény
volt szeptember végén az Országos Meteorológiai Szolgálat 150. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepség, amelyen több kormányzati politikus, szakértő is felszólalt.
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Gazdasági Szerkesztőség
A Gazdasági Szerkesztőség feladata 2020-ban is a fontosabb és a látszólag kevésbé fontos, de
meghatározó, a gazdasági folyamatok hátterében meghúzódó események, statisztikák,
kormányzati döntések ismertetése, illetve elemzőkkel a várható hatások bemutatása volt, amelyet
idén a koronavírus-járvány határozott meg. A kiadás gerincét így a pandémia gazdasági hatásainak
összegzése, a makrogazdasági mutatók alakulása, a gazdasági veszteségek mérséklésére és a
gazdaság újraindítására tett kormányzati, jegybanki lépések ismertetése alkotta.
A magyar nyelvű kiadásban publikált több mint 15 500 hírből több mint 3500 kapcsolódott
szorosabban vagy lazábban a koronavírus-járványhoz. Hasonlóan alakult az arány a
szerkesztőséghez tartozó, angol nyelvű econews-kiadás több mint 9000 hírénél is.
A kiadás állandó elemeit is átszőtte a pandémia, a járvány elleni intézkedések hatása, így a napi
rendszerességgel publikált tőzsdei összefoglalók, a forintárfolyam alakulása, az államháztartás
számai, vagy a KSH statisztikái is a járvánnyal összefüggésben váltottak a januári, még kedvező
gazdasági kilátásokat tükröző hangulatból az egyre borúsabb kilátások felé, amit a szerkesztőség
napi, havi, negyedéves rendszerességgel követett, bemutatott.
A koronavírus-járványról szóló külföldi hírek januárban, februárban még csak a világgazdasági
rovat munkatársainak adtak a szokásosnál nagyobb munkát, főleg a külföldi elemzők festettek a
kiadásban egyre aggasztóbb képet a kínai gazdaság megtorpanásáról, az olajkereslet visszaeséséről,
és ennek a világgazdaságra gyakorolt hatásáról.
Március elején azonban a vírus magyarországi megjelenésével párhuzamosan és terjedésének
lassítása, megakadályozása érdekében meghozott kormányzati intézkedések már a magyar
gazdaság egyes területeinek kilátásait is drasztikusan visszavetették, amit tovább erősített a
külföldi pandémiás helyzet súlyosbodása. A kezdeti statisztikákban a drámai változások még nem
mutatkoztak, sőt az első három havi kiskereskedelmi eladások a készletfelhalmozások nyomán a
vártnál is erőteljesebb növekedést mutattak. Márciusra azonban kiderült, hogy egyes ágazatokban,
például a turizmusban, vendéglátásban drámai a helyzet, amelyet több száz hírben mutatott be és
elemzett a szerkesztőség.
Orbán Viktor Gazdaságvédelmi akciótervet jelentett be, amelyet a kiadásban szakértők, ágazati
képviselők véleményeztek. A miniszterelnök már márciusban jelezte azt is, hogy az idei és a jövő
évi költségvetést is újra kell tervezni, megjegyezve, hogy sok milliárd eurónyi gazdaságélénkítő
csomagokra lesz szükség. Beszámolt a szerkesztőség a célzott ágazati programok hatásairól, a
határidőkről és a program kidolgozásában részt vevő szakemberek prognózisairól.
A világgazdasági rovat a járvány külföldi gazdasági hatásait ismertette, és értelmezte a nemzeti és
nemzetközi mentőakciókat is. A világ vezető jegybankjai például összehangolt akciót jelentettek
be, amelyben részt vett az amerikai jegybank szerepét ellátó Fed, az Európai Központi Bank, a
kanadai, a brit, a japán és a svájci jegybank is.
Értékes és részletes anyagok születtek az MNB lépéseiről, illetve azok hatásiról a kiadásban: a
cégek védelme érdekében az MNB március 16.-án felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli
helyzetre való tekintettel alkalmazzanak törlesztési moratóriumot a vállalatok esetén év végéig,
majd a jegybank pár nap múlva a lakossági ügyfelekre is hasonló eljárást sürgetett. A
szerkesztőség beszámolt róla, hogy megjelentek a kormányrendeletek március 19-én a Magyar
Közlönyben arról, hogy év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás addig
megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét, és a súlyos gondokkal küzdő
szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban, vagy a személyszállításban június 30-ig
egyebek mellett a munkáltatók közteherfizetési kötelezettségét elengedik. A kormánytól
mentőövet kaptak a cégek, illetve a munkavállalók azzal, hogy június 30-ig a munkáltatók
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járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedték, a munkavállalók járulékát pedig
jelentősen csökkentették.
Orbán Viktor decemberben jelentette be, hogy a hiteltörlesztési moratóriumot még egy fél évig
automatikusan meghosszabbítja a kormány. A Magyar Bankszövetség az MTI kérdésére
visszafogottan reagált, és arra kérte az adósokat, hogy akinek nehézséget okoz a törlesztés az
mindenképpen éljen a moratórium lehetőségével, de aki nem érzi magát pénzügyileg nehéz
helyzetben, mérlegelje, hogy érdemes-e a moratóriumban maradnia, vagy a hiteltörlesztés
folytatása mellett döntenie. Az MNB 50 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki, amellyel a
kormány válságkezelő és gazdaságélénkítő munkáját kívánja támogatni a koronavírus-járvány
második hulláma által okozott rendkívüli helyzetben. A válság kezeléséhez a költségvetési politika,
a monetáris politika, valamint a versenyképességi politika határozott és összehangolt lépéseire van
szükség, olyan intézkedésekre, amelyek idén és jövőre megfelelő impulzust adnak a gazdaság
alacsony fordulatszámon pörgő motorjának, ugyanakkor 2022-től képesek biztosítani az
automatikus konszolidációt, a meghatározó külső és belső makrogazdasági egyensúlyok
helyreállását is. Célzott adócsökkentésekkel és támogatásokkal kell erősíteni a családok jövedelmi
helyzetét, a kieső magánkeresletet a kormányzati beruházások gyorsításával, a lakásépítési
programok növelésével, és célzott, modern technológiák alkalmazását fókuszba helyező
beruházástámogató intézkedésekkel szükséges ellensúlyozni – hangsúlyozta az MNB.
A nagyobb autógyártók a járvány első hullámában hozott intézkedések hatására sorra jelentették
be a leállást: március 18.-án adta közzé a szerkesztőség, hogy a Magyar Suzuki Zrt. vezetése 2020.
március 23-tól április 3-ig az esztergomi gyártás leállítása mellett döntött. Ugyanezen a napon a
kecskeméti Mercedes-Benz kéthetes munkaszünetet jelentett be.
A legnagyobb veszteséget a turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés szenvedte el. Guller
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója azt mondta, januárban még úgy
látták, hogy minden idők legjobb éve lesz az idei a turizmusban. Az ágazat 50 nap alatt került
teljes mélypontra, és 400 ezer ember munkája forgott veszélyben.
A jegybank intézkedéssorozata is a gazdaság újraindítását, a vállalkozások életben tartását célozta,
amiről a szerkesztőség rendszeresen beszámolt, a lépéseket elemzőkkel értelmeztette, és a
jegybankelnökkel készített interjúban az eredményeket összegezte. Az MNB április elején 95
bázisponttal 1,85 százalékra emelte az O/N fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamatát,
3000 milliárd forint új forrást biztosított a pénzügyi rendszer védelmére, az idei várható GDP 6
százalékát. Matolcsy György jegybankelnök ismertette, hogy az MNB visszahozza a növekedési
hitelprogramot, NHP Hajrá néven, amelyhez 1000 milliárd forint új forrást rendeltek, és ideteszik
a meglévő NHP Fix keretei között működő 500 milliárd forintos forrást. A bankoknak plusz 4
százalékos kamattámogatást biztosítottak, nullára csökkentették a bankok kötelező tartalékát,
ezzel 250 milliárd forint likviditás szabadult fel.
A fertőzés terjedésének lassulásával, a korlátozó intézkedések megszűnésével a figyelem és a
szerkesztőségben kiadott anyagok hangsúlya is a gazdaság újraindítása felé tolódott el. Az egyik
legjelentősebb lépésként az MNB június 23-án 0,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, július
21-én pedig újabb 15 bázisponttal 0,60 százalékra csökkentette azt. A járvány második
hullámában azonban, a piacot és az elemzőket is meglepve, a jegybank szeptember 24-én a 0,6
százalékos alapkamattal szemben magasabb, 0,75 százalékos kamatot ajánlott a betéti tenderen,
ezzel először fordult elő, hogy az április óta irányadó eszköz elszakadt a monetáris tanács által
meghatározott alapkamattól, a 0,75 százalékos mértéket pedig év végéig megtartotta.
Rendszeresen beszámolt a szerkesztőség a koronavírus-járvány hatására változó előrejelzésekről,
amelyek kezdetben jelentősen eltértek. A pandémia elején Matolcsy György 2-3 százalékos
növekedést sem tartott kizártnak, amelyet később legfeljebb 2 százalékos bővülésre csökkentett a
jegybank, a pénzügyminiszter azonban kezdettől recesszióval számolt. Varga Mihály úgy vélte, a
gazdaság 2-3 százalék közötti mértékben eshet vissza idén, és a szerkesztőség által megszólaltatott
elemzők is hasonló véleményen voltak. A prognózisok azonban a járvány második hullámával
fokozatosan romlottak. Szeptemberi inflációs jelentésben a jegybank már 5,1-6,8 százalékos
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gazdasági visszaeséssel és 3,5-3,6 százalékos inflációval számolt 2020-ra, ezt decemberi
jelentésében 6,0-6,5 százalékos idei visszaesésére módosította. A koronavírus-járvány okozta
válság ellenére a magyar gazdaság középtávú kilátása már bővülést jelez, a pénzügyminiszter
várakozása szerint az idén a GDP 6,4 százalékkal csökken az év egészében, a hiány a GDP 9
százaléka körül alakul, az adósságszint pedig 80 százalékra emelkedhet. Varga Mihály éves
meghallgatásán az Országgyűlés költségvetési bizottságában, novemberben megjegyezte, a
minisztérium azon dolgozik, hogy az ország visszanyerje a növekedési lendületét, javaslatot
dolgoznak ki a pénzügyi visszarendeződésre. Varga Mihály bejelentette: a tárca 2020-2023
közötti évekre vonatkozó pénzügyi forgatókönyvön dolgozik. Ebben bemutatják, hogy a
kormány hogyan tervez visszatérni a korábbi éveket jellemző fiskális pályára. A javaslat a
gazdasági növekedést célozza, abban az adósságcsökkentés és a hiány kordában tartása kiemelt
figyelmet kap. A világjárvány okozta válsághelyzetben 2021 második negyedévére teszik a
fordulópontot, addigra eldől a vakcina kérdése, és azt követően a gazdaság gyorsabban tud
visszarendeződni. Arról is beszámolt, a járványelleni védekezési alapból finanszírozták a
védekezést, az alapból 747 milliárd forint kifizetést hajtottak végre az elmúlt hónapokban. A
gazdaságvédelmi alapba eredetileg 942 milliárd forintot csoportosítottak át, az eddig felhasznált
összeg 2059 milliárd forintnál tart.
A nagy nemzetközi pénzintézetek, az EBRD, a Világbank és az IMF aktuális előrejelzései is
rendre megjelentek a kiadásban. Az IMF októberi tanulmányában például azzal számolt, hogy
Magyarország hazai összterméke (GDP) idén 6,1 százalékkal csökkenhet, jövőre viszont 3,9
százalékkal bővülhet.
Kiemelt fontosságot tulajdonított a szerkesztőség a kormányzati intézkedések, a gazdasági
akcióterv bemutatásának. Összességében a tavaszi, öt fő pontból álló akciótervben a következő
években 9200 milliárd forint kerül a gazdaságba. Orbán Viktor decemberben újabb
intézkedéseket jelentett be: a családok és a vállalkozások hitel-visszafizetési moratóriumát
változatlan formában fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítják, a járványügyi intézkedések miatt
ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a
bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A járulékfizetés
elengedését és a bértámogatást a vendéglátóhelyek, a szállodák és az idegenforgalom mellett
kiterjesztik a szünetelni kényszerülő, magántulajdonú buszos vállalkozásokra is. A kis- és
középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-jétől a felére
csökkentik, a 25 ezer lakosnál kisebb települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb
önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintik át. A gyereket nevelő és
gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású
lakásfelújítási hitellel segítik. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely a
felújítás végével vehető igénybe, és automatikusan csökkenti a hitel összegét - ismertette a
miniszterelnök.
Az első hullám végével, április végére enyhültek a gazdasági intézkedések, a Suzuki bejelentette,
hogy esztergomi üzemében újra elindítja a gyártást, és hasonlóan döntött a kecskeméti Mercedesgyár vezetősége, ahol április 28-tól fokozatosan újraindult a termelés. Az autógyárak termelése
augusztus elejére elérte a járvány előtti szintet, az elemzők pedig november elején úgy vélték, év
hátralevő részében kifejezetten bíztató, hogy augusztusban a járműgyártás új rendelése 33
százalékkal, rendelésállománya pedig 18,2 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet.
A Gazdasági szerkesztőség ismertette az aktuális hitelminősítői döntéseket is: a Standard &
Poor's, április végén a korábbi stabilra módosította vissza a több mint két hónapja megadott,
felminősítés lehetőségére utaló pozitívról a hosszú és rövid lejáratú, devizában és forintban
fennálló magyar államadósság-kötelezettségek osztályzati kilátását, mindenekelőtt az új
koronavírus okozta járvány várható gazdasági hatásaival indokolva a lépést. Ezt követően
augusztus 14-én változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország államadós-osztályzatát a
Fitch Ratings és a Standard & Poor's. A két nemzetközi hitelminősítő egyaránt befektetési
ajánlású, "BBB" szintű besorolással tartja nyilván a hosszú futamú szuverén magyar forint- és
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devizaadósság-kötelezettségeket. Szeptember 25-én a felminősítés lehetőségére utaló pozitívra
javította az eddigi stabilról Magyarország "Baa3" szintű, befektetési ajánlású államadósbesorolásának kilátását a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő szerint a magyar
államadós-osztályzati kilátás pozitívra javításának fő tényezője az, hogy a magyar gazdaság a vele
azonos "Baa3", illetve az eggyel jobb, "Baa2" besorolású gazdaságokhoz képest is erős
teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és ez várható a továbbiakban is. Mindehhez a hazai
és a külső adósságpozíció javulása társul.
A járvány negatív hatásai mellett voltak ágazatok, amelyek sikereket értek el, pl higiéniai
papírgyártó cégek, házhoz-szállítók, webáruházak, és arról is jelentek meg összeállítások, hogy
hogyan gyorsult fel a digitális fejlesztések, különösen a pénzügyi szektorban.
Az „előremenekülés” érdekében a kormány erőteljesen támogatta ebben az évben is a
beruházásokat. Nyáron 50 milliárd forintos kerettel külön programot indított a
Pénzügyminisztérium az egészségipari beruházások támogatására: azon magyar vállalkozások
beruházásainak és fejlesztéseinek támogatására, amelyek az egészségipar megerősítésében szerepet
vállalhatnak. A keret várhatóan megemelésre kerül , miután az első körben sikeresen pályázó 32
céget 36 milliárd forint támogatást nyert el.
Varga Mihály bejelentette azt is, hogy a nagyvállalati beruházási támogatási program eredetileg 15
milliárd forintos keretét először 40 milliárd forintra, majd ennek kétszeresére emelték. Ebben a
programban támogatta a kormány egyebek mellett a Béres Gyógyszergyár fejlesztését és a Mol új
üzemének beruházását is.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter maradt ebben az évben is a legaktívabb
tárcavezető a kiadásban, számos gyáregység átadásával és beruházás bejelentésével, köztük például
azzal, hogy újabb 50 milliárd forintos beruházással bővíti kecskeméti gyárát a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary, a fejlesztés keretében a vállalat megkezdi Magyarországon elsőként a
tisztán elektromos meghajtású autók gyártását. Szijjártó Péter éves meghallgatásán azt is közölte: a
beruházásösztönzési program különböző elemeiben összesen 1338 magyar vállalat, 824 milliárd
forintnyi beruházás megvalósítását vállalta, amelyhez a kormány 336 milliárd forintnyi támogatást
adott. A program 264 500 munkahely megvédéséhez járult hozzá.
A járvány második hullámával, a november 11-én elrendelt járványügyi korlátozásokkal ismét
megugrott a koronavírushoz kapcsolódó anyagok száma. Varga Mihály pénzügyminiszter
bejelentette novemberben, hogy a Magyar Bankszövetség és a tárca javaslataira építve hat
intézkedést fogadott el az operatív törzs, ezek mindegyike egyszerűbbé, olcsóbbá, és gyorsabbá
teszi a pénzügyek intézését. Az egyik intézkedés közlése szerint, hogy ahol elektronikus
pénztárgép működik, ott lehetőség lesz az elektronikus fizetésre is. Ez 50-60 ezer új helyet jelent,
és több tízmilliárd forinttal csökkenti a készpénzhasználatot. Az elektronikus banki ügyintézés
kiterjesztése a vállalkozásoknak és a lakosságnak is egyszerűsíti a pénzügyek intézését, és akár évi
kétmillióval csökkenti majd a személyes banki ügyintézések számát - mondta. A javaslat alapján a
földhivatalhoz elektronikusan benyújthatók lesznek például az ingatlanszerzéssel, vagy
hitelfelvétellel kapcsolatos dokumentumok. Ezzel évente 130 ezer ügyben egyszerűsödik az
eljárás.
Fontos bejelentés érkezett az otthonteremtési támogatások bővítéséről, a lakásáfa csökkentéséről,
a felújításokhoz biztosított, maximum 3 millió forintos állami támogatás meghirdetéséről. A
szerkesztőség szakmai szervezetek, ágazati szövetségek, kutatóintézetek véleményét is
megjelentette a bejelentett intézkedések várható hatásáról.
A szerkesztőség idén is beszámolt a jövő évi költségvetés összeállításáról, fő céljairól, illetve
számairól, amelyeket a járvány miatt nagyobb várakozás előzött meg, mint egy átlagos évben.
A 2021-es költségvetés a gazdaságvédelem költségvetésének nevezte a pénzügyminiszter, a
járványügyi készültség fenntartásával . Varga Mihály júniusban a parlamentben, mielőtt Kövér
Lászlónak, az Országgyűlés elnökének átnyújtotta a törvény tervezetét azt mondta, a büdzsé
kiemelt feladatként kezeli az emberek védelmét, és választ ad a járványhelyzet miatt kialakult
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gazdasági kihívásokra. Kiemelt helyen van a családok védelme, a gazdaság újraindítása és az
ország biztonsága.
A szerkesztőség ismertette a lényegesebb számokat és prognózisokat. A főbb anyagok között
szerepelt annak bemutatása, hogy a 2021-es költségvetésben a Gazdaságvédelmi alapon keresztül
2555 milliárd forintot meghaladó forrás áll rendelkezésre, és csaknem 3000 milliárd forintos
forrással egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot is létrehoznak.
A gazdasági kiadás szerves részét alkotják a határon átnyúló gazdaságfejlesztési programok
bemutatása, köztük a Kárpát-medencei gazdasági együttműködések ismertetése, a
klímaváltozással foglalkozó előadások, feladatok bemutatása, illetve a pénzügyi tudatosság
fejlesztése, a pénzügyi oktatás terjesztése, valamint a szakképzés átalakítása is.
A hatósági döntések tudósításai közül a leginkább közérdekűnek a Gazdasági Versenyhivatal,
valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal határozatai számítanak. A legtöbb
határozatban a fogyasztók megtévesztése miatt rótt ki büntetéseket a hatóság. A Nébih
elsősorban a szennyezett, rossz minőségű élelmiszerek visszahívásával került a hírfolyamba.
A napi hírkiadás részét alkotja a Budapesti Értéktőzsde forgalmának követése, az elemzői
várakozások, a nyitás, két köztes BUX-index érték, a zárás, illetve a napi forgalom szakértői
értékelése. A magyar mellett a fontosabb európai, amerikai, ázsiai makroadatokat is közli a
szerkesztőség, csakúgy, mint a tőzsdeindexek napi alakulását.
Valamennyi fontos statisztikát is feldolgoz, előzetessel beharangoz, majd a tényadatok közzététele
után elemzőkkel is véleményeztet a gazdasági szerkesztőség. Idén több mint 300 hír alapult a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatközlésén. A fontosabbak között például az infláció
emelkedéséről augusztusra 3,9 százalékra, amely novemberre 2,7 százalékra lassult. A GDP-ről,
amely a harmadik negyedévben 4,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához
viszonyítva, ami lényeges javulás az előző negyedévi 13,6 százalékos visszaesését követően. Az
ipari statisztikák is azt tükrözték, hogy az ipar őszre túljutott a mélyponton, ami megalapozta a
GDP negyedéves, több mint 11 százalékos bővülését a harmadik negyedévre.
Az Econews szerkesztőség a korábban megszokott ütemben ad hírt angol nyelven a főbb
magyarországi gazdasági eseményekről, illetve a magyar gazdaságra ható külső történésekről. A
rovat havi átlagban 700-800 hírt dolgozott fel és havonta több mint 1000 táblázatot publikált.

Külpolitikai Szerkesztőség
A Külpolitikai Szerkesztőség 2020-ban is arra összpontosította erőfeszítéseit, hogy bemutassa a
világ legfontosabb eseményeit, kiemelten foglalkozzon a magyarokat közvetlenül és különösen
érintő, érdeklő ügyekkel. A szerkesztőség részletesen beszámolt a kormányfő és a kormány
tagjainak külföldi tárgyalásairól, az ellenzéki vezetők határon túli programjairól, a külhoni
magyarok életének fontos mozzanatairól.
A világpolitika fontos fejleményei közül kiemelkedően sok munkát adott az új típusú koronavírus
járványa, amely a múlt év decemberében Kínában kezdődött, majd átterjedt Európára és a világ
többi részére. A járvány példátlan megterhelésnek tette ki a világ országainak egészségügyi
rendszerét, és ugyanilyen mértékű kihívás elé állította az egyes országok társadalmi, gazdasági
életét. A járvány hónapokon keresztül minden mást háttérbe szorító témája volt a külpolitikai
kiadásnak.
A járványhelyzet példátlan munkarend bevezetésére kényszerítette a közmédiát, így az MTI
külpolitikai szerkesztőségét is, amely a társszerkesztősségekkel párhuzamosan - előbb márciusban,
majd egy rövid nyári szünetet követően szeptember elején ismét - teljes mértékben távmunkára
(home office) állt át. A teljes szerkesztőségi munkafolyamatot, a külföldi tudósítókkal és itthoni
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munkatársakkal történő kapcsolattartást is a távmunka körülményeihez kellett igazítani. Az új
munkarend sikeres lett: a szerkesztőség ellátta alapfeladatát, sőt azt meghaladó teljesítményt
nyújtott.
A Külpolitkai Szerkesztőség folyamatosan nyomon követte az új típusú koronavírus okozta
világjárvány kialakulását, a vele szembeni egészségügyi védekezést, az ezt célzó kormányzati
intézkedéseket, az e téren megmutatkozó nehézségeket, a kilábalást célzó kormányzati
intézkedéseket, azok társadalmi hatását és megítélését. A vírussal foglalkozó hírek számának
alakulása jól mutatja a helyzet súlyosságát és gyors változását: míg januárban mintegy százötven
anyagban foglalkozott a járvány terjedésével – és a hónap végén a hírügynökségi protokollnak
megfelelően bevezette az ilyen anyagokat szembetűnőbbé tevő „Koronavírus„ gyűjtőcímet –,
februárban már mintegy 400, márciusban több mint 1500, áprilisban mintegy 1700, májusban
közel 1300, júniusban több mint 1000, júliusban több mint 900, augusztusban több mint 600,
szeptemberben több mint 700, októberben és novemberben mintegy 800-800 anyagot közölt e
témában.
A külpolitikai hírkiadás januárban többek között beszámolt arról, hogy egy új koronavírus okozta
a közép-kínai Vuhanban a tüdőgyulladással járó járványt, amely már halálos áldozatokat is
követelt. A kór a hónap második felében az ország tizenhárom régiójára átterjedt, s lezárták előbb
Vuhan, majd más kínai városok tömegközlekedési hálózatát. Január 24-én Franciaországból
jelentették az első igazolt európai fertőzést. Közép-Kínában a gyógyászati eszközök hiánya
nehézséget jelentett a járvány elleni védekezésben, a lakosság Ázsia-szerte elkapkodta a
szájmaszkokat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyii
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A hírkiadásban szerepelt, hogy februárban tovább terjedt a járvány, mind több külföldi ország
menekítette ki állampolgárait Vuhanból. A hónap közepén meghalt az első koronavírussal
fertőzött ember Európában: egy idős kínai turista egy párizsi kórházban. Egy héttel később
Olaszországban meghalt két idős ember; ezzel Olaszország vált az első olyan európai országgá,
amely saját állampolgárát veszítette el. Az olasz kormány Lombardia és Veneto tartományban
lezárta a vírus gócpontjait. A kórokozó tovább terjedt a világban, sok helyütt pánikot keltve a
lakosság körében.
A járványhelyzet márciusban, aztán később szeptemberben, példátlan munkarend bevezetésére
kényszerítette a közmédiát, így az MTI Külpolitikai Szerkesztőségét is, amely a
társszerkesztősségekkel párhuzamosan, teljes mértékben távmunkára (home office) állt át. A teljes
szerkesztőségi munkafolyamatot, a külföldi tudósítókkal és itthoni munkatársakkal történő
kapcsolattartást is a távmunka körülményeihez kellett igazítani. Az új munkarend sikeres lett: a
szerkesztőség ellátta alapfeladatát, sőt azt meghaladó teljesítményt nyújtott.
A Külpolitikai Szerkesztőség folyamatosan nyomon követte a koronavírus okozta világjárvány
kialakulását, a vele szembeni egészségügyi védekezést, az ezt célzó kormányzati intézkedéseket, az
e téren megmutatkozó nehézségeket, a kilábalást célzó kormányzati intézkedéseket, azok
társadalmi hatását és megítélését.
A hírügynökség beszámolt arról is, hogy március elején az Antarktisz kivételével minden
kontinensen megjelent a vírus, világszerte csaknem 300 millió gyermek ideiglenesen nem járhatott
iskolába. Olaszországban a lakosság negyede karanténba került, majd országszerte a legmagasabb
fokú korlátozó intézkedések léptek életbe. A WHO március 11-én világjárványnak minősítette a
fertőzést. Világszerte sok ország új korlátozó intézkedéseket vezetett be. A járvány súlypontja
Európába helyeződött át. Olaszországban a halálesetek száma meghaladta a Kínában
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elhunytakét. A hónap végére világszerte több mint félmillió fertőzött volt, Európában és az
Egyesült Államokban „ostromállapot” uralkodott, Kínában már kezdték feloldani a
korlátozásokat.
A hírkiadásban szerepelt, hogy a WHO áprilisban közölte, az európai halálos áldozatok 95
százaléka 60 év feletti, de a fiatalok sem immunisak a fertőzésre. Donald Trump amerikai elnök
leállította az amerikai pénzügyi hozzájárulást a WHO-nak, mondván hogy a szervezet elősegítette
Kína félrevezető tájékoztatását a vírusról. Április végén világszerte már több mint 3,2 millió
fertőzött volt, csaknem 230 ezren meghaltak, több mint egymillióan felgyógyultak a kórból.
Nyugat- és Közép-Európa egyes országaiban a járványgörbe lassan laposodott.
Májusban az európai országok fokozatosan enyhítettek a korlátozó intézkedések szigorán, az EU
és a WHO nemzetközi online donorkonferenciáján 7,4 milliárd euró gyűlt össze a járvány elleni
küzdelemre. A hónap közepén lassult a járvány terjedése, később gyorsult, az új gócpont az
amerikai földrész lett. A hónap végére világszerte több mint hatmillió fertőzött, mintegy 370 ezer
halálos áldozat és közel 2,5 millió gyógyult volt. Az EU-ban júniusban előtérbe kerültek a járvány
utáni helyreállítással kapcsolatos kérdések, a korlátozások enyhítése után egyes helyeken ismét
szigorítottak. Június végén a fertőzöttek száma világszerte 10,3 millió, a halálos áldozatoké 505
ezer, a gyógyultaké 5,23 millió volt.
A szerkesztőség ismertette a koronavírus elleni védekezésről elfogadott magyar törvénnyel
kapcsolatos – bíráló/támogató - külföldi nyilatkozatokat is.
Júliusban világszerte tovább terjedt a járvány, sok országban az általános karantént és a gazdaság
leállásának elkerülése végett meghosszabbították a korlátozó intézkedéseket. A hónap végére
világszerte 17,3 millió ember fertőződött meg, 673 ezer vesztette életét. Augusztusban helyenként
valamelyest enyhült a helyzet, ami – az utazók tesztkötelezettsége mellett - lehetővé tette az
idegenforgalom némi élénkülését. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a SARS-CoV-2 vírus
elleni első orosz vakcina bejegyzését. Az Európai Bizottság szerződést kötött az AstraZeneca brit
gyógyszergyárral 300 millió adag oltóanyag beszerzéséről; az EU az előző hónapban ugyanennyi
vakcinát kötött le a Sanofi francia gyógyszergyártónál. Augusztus végén Európa-szerte
korlátozásokkal készültek a közelgő tanévkezdésre. A hónap végén világszerte meghaladta a 25
milliót a fertőzöttek száma, 845 ezret a halottaké.
Szeptemberben romlott a helyzet, sok helyen szigorították a járvány terjedését megakadályozó
intézkedéseket. Az Európai Bizottság újabb megállapodást kötött a Sanofi-GSK
gyógyszercégekkel 300 millió adag oltóanyag felvásárlásáról. A hónap végére világszerte 33,5
millióra emelkedett a fertőzöttek, 1,066 millióra a halottak száma. Októberben az uniós
tagországok vezetői informális videokonferencián megállapodtak, hogy amint elérhetővé válik a
vírus elleni biztonságos oltóanyag, méltányos módon osztják el egymás között. Több országban a
járvány első hulláma óta a legszigorúbb korlátozó intézkedések léptek életbe. A hónap végén 45,6
millió fertőzöttet, 1,19 millió halálos áldozatot tartottak számon a világon.
Novemberben az Európai Bizottság engedélyezte a Pfizer amerikai és a BioNtech német cég
oltóanyagának, valamint a Moderna amerikai cég vakcinájának beszerzését. A hónap végén
világszerte 62,7 millió igazolt fertőzöttet és 1,45 millió halálos áldozatot tartottak számon.
December elején az Egyesült Királyságban a világon elsőként engedélyezték a Pfizer/BioNtechvakcina használatát, a hónap közepén pedig az Egyesült Államokban is, ahol három nappal
később megkezdődött az oltási kampány, majd a világ több más országában is el kezdtek oltani.
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A koronavírus-járvánnyal szorosan összefügg, hogy az uniós tagállamok vezetői júliusi
csúcsértekezletükön elfogadták a következő hétéves uniós keretköltségvetést és a járvány okozta
gazdasági károk helyreállítását célzó alapot. Az Európai Parlament módosításokat szorgalmazott a
költségvetésen és kifogásolta, hogy az EU-csúcs jelentősen gyengítette az Európai Bizottság és a
parlament erőfeszítéseit a jogállamiság betartására a büdzsével és az alappal kapcsolatban. A
magyar és a lengyel álláspont szerint a jogállamisági kérdést le kell választani a költségvetés
témájáról. A soros német EU-elnökség és a parlament novemberben ideiglenes
kompromisszumra jutott a büdzséről és az annak saját forrásai bevezetéséről szóló politikai
megállapodásról, de Magyarország és Lengyelország nagyköveti szinten elutasította a
megállapodást. A jogállamiságot érintő feltételrendszert a nagykövetek minősített többséggel
elfogadták. A december EU-csúcson végül megállapodás született a büdzséről és az alapról, olyan
záradékot csatolva a rendelethez, hogy a jogállamisági mechanizmus csak az unió pénzügyi
érdekeinek sérelme esetén indítható el, politikai célokból nem. Orbán Viktor úgy nyilatkozott:
megküzdöttünk jogainkért, visszautasítottuk mindazt, ami nem elfogadható nemzeteink számára.
A 2020-as év világpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőségű eseménye volt az amerikai
elnökválasztás. A hírkiadás nyomon követte az előválasztási folyamatot: Donald Trump
hivatalban lévő elnököt pártja, a Republikánus Párt augusztusban hivatalosan elnökjelöltnek
állította, Joe Biden egykori alelnököt, az elnök kihívóját pedig a Demokrata Párt tette meg
elnökjelöltjének. A szerkesztőség részletesen nyomon követte az elnökválasztási kampány
eseményeit, a koronavírus-járvány miatt rekordszámban leadott levélszavazatok és a korai
személyes szavazás menetét, és megerősített ügyelet mellett számolt be a november 3-i
elnökválasztás napjának eseményeiből. A rekordszámú levél- és korai szavazat miatt a voksok
összesítése több helyen elhúzódott. A nagy tévétársaságok adatelemzéseik alapján
hagyományosan – nem hivatalosan - győztest hirdettek Joe Biden személyében. Donald Trump
kampánytörzse több olyan tagállamban pert indított csalásokra, szabálytalanságokra hivatkozva,
ahol az elnök most nem nyert, de a bíróságok elutasították a beadványokat, a voksok helyenkénti
újra számlálása megerősítette Biden győzelmét. Az elektori kollégium december 14-én 302:232
arányban Bident választotta elnöknek, az eredményt hivatalosan 2021. január 6-án jelentették be.
A szerkesztőség 2020-ban is kiemelt figyelmet szentelt a menekültek, migránsok Földközitengeren és a Balkánon keresztül az Európai Unióba történő beáramlásának és a helyzet
rendezésére tett erőfeszítéseknek. Több mint 550 hírt közölt a szerkesztőség „Illegális
bevándorlás” gyűjtőcímmel. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szeptemberben
bemutatta a testület új migrációs paktumjavaslatát, mely gyorsabb és kiigazított eljárásokat határoz
meg a menekültügyi és migrációs rendszer egészében. Orbán Viktor kormányfő később úgy
nyilatkozott: a kvóta átnevezve is kvóta marad, és Magyarország ellenzi. A V4-ek
belügyminiszterei decemberben szorgalmazták, hogy maradjon rugalmas a menekültügyi
szolidaritási EU-mechanizmus. A Frontex októberben közölte, hogy az év első kilenc hónapjában
megduplázódott az illegális határátlépések száma a balkáni útvonalon.
A szerkesztőség beszámolt arról, hogy az Egyesült Királyság január 31-én éjfélkor kilépett az
Európai Unióból. Az EU és elődszervezeteinek történetében a brit kilépésig nem volt példa teljes
jogú tagország távozására. A kilépés pillanatában elkezdődött a december 31-ig tartó átmeneti
időszak, amelynek egyik legfőbb célja, hogy időt biztosítson Londonnak és az EU-nak a
megállapodásra a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer sarkalatos szabályairól. A hivatalos
tárgyalások március elején kezdődtek, de alig történt előrelépés a legfontosabb kérdésekben.
London júniusban hivatalosan is megerősítette, hogy nem kívánja meghosszabbítani az átmeneti
időszakot, amit az uniós intézmények vezetői tudomásul vettek. A felek az év hátralévő részében
számos tárgyalást folytattak az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni kapcsolatrendszeréről, de
december közepéig nem jutottak megállapodásra, mert jelentős nézetkülönbségek mutatkoztak
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három kritikus jelentőségű területen: az egyenlő versenyfeltételek, a megállapodás betartásának
módozatai és a halászat szabályozása ügyében.
A külpolitikai szerkesztőség beszámolt a visegrádi országok (V4) immár hagyományos
egyeztetéseiről is. A visegrádi négyek januárban, Prágában Ausztriával egyeztettek arról, hogyan
képzelik el az új Európai Bizottság működését és az Európai Unió klíma- és energiapolitikáját.
Márciusban a négyek a koronavírus-válságról tartott rendkívüli kormányfői találkozón
megállapodtak, hogy szorosabbá teszik együttműködésüket e területen. A kormányfők májusban
Angela Merkel német kancellárral videokonferencián megállapodtak, hogy továbbra is szorosan
egyeztetnek a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozásáról és az EU következő hétéves
keretköltségvetéséről. A júniusi V4-es találkozó után Andrej Babis cseh kormányfő közölte,
nehéz tárgyalásokra kell számítani a gazdasági helyreállítási alapról. Orbán Viktor magyar
kormányfő közölte, Magyarország fair uniós újraindítási csomagot akar. Lengyelország júliusban
egy évre átvette a V4 soros elnökségét. A tagországok októberben megtartották első online
tárcaközi tanácskozásukat a koronavírus-járvány elleni védekezésről és megállapodtak abban,
hogy hetente fognak egyeztetni a járványkezelésről.
A hírkiadás nyomon követte a februári szlovák parlamenti választásokat, amelyeket az Egyszerű
Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) jobboldali ellenzéki mozgalom nyert meg,
megelőzve a távozó kormány legerősebb pártját, a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokráciát
(Smer-SD); magyar képviselet nem jutott be a törvényhozásba. Bugár Béla, a Most-Híd szlovákmagyar vegyespárt elnöke lemondott (tisztségét májusban Sólymos László vett át). Menyhárt
József, a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nevű közös felvidéki magyar lista legerősebb
szereplőjének, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke úgy vélte, teljes magyar egységet kell
teremteni. Később az MKP elnöksége is lemondott. Márciusban hivatalba lépett az OLANO és
másik három jobbközép, illetve liberális párt kormánya Igor Matovic vezetésével. Augusztusban
szándéknyilatkozatot írtak alá az egységes felvidéki magyar érdekképviselet létrehozásáról a
Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az Összefogás mozgalom vezetői
Révkomáromban.
A szerkesztőség beszámolt arról is, hogy Lengyelországban június végén megtartották az
elnökválasztás első fordulóját, amelyet a hivatalban lévő államfő, Andrzej Duda nyert meg, de
nem szerezte meg a voksok abszolút többségét, így az ő és a fő ellenzéki erő, a Polgári Platform
(PO) által vezetett koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester részvételével
második fordulót kellett tartani. A kampányt váratlan események befolyásolták, például a
koronavírus-járvány átírta a kormányzat gazdasági terveit, lehetővé tette a fő ellenzéki jelölt
lecserélését. A júliusi második fordulót Andrzej Duda nyerte meg. Varsó augusztusban szerződést
írt alá a megerősített lengyel-amerikai védelmi együttműködésről, amely tartóssá teszi a
lengyelországi amerikai katonai jelenlétet. Ősszel átalakították a lengyel kormányt, amelynek tagja
lett Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke.
Nyomon követte a külpolitikai hírkiadás a június végi szerbiai parlamenti, önkormányzati és
vajdasági tartományi parlamenti választásokat is. A parlamenti választást elsöprő többséggel
nyerte meg az addig is kormányzó, jobbközép Szerb Haladó Párt, amely a másik két szinten is a
legtöbb szavazatot szerezte meg. A legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) az addigi 4 helyett 9 parlamenti helyet szerzett a szerb parlamentben. A
VMSZ az új szerb kormányban az addigi négy után hét államtitkári tisztséget kapott. A VMSZ
ismét tagja lett a vajdasági kormánykoalíciónak is, Pásztor István VMSZ-elnök pedig megőrizte
tartományi parlamenti elnöki tisztségét.
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Szerepelt a hírkiadásban az is, hogy februárban megbukott a Ludovic Orban vezette jobbközép
román kormány a kétkamarás parlamentben tartott bizalmi szavazáson. A kabinet ellen az
ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
terjesztett be bizalmatlansági indítványt, hogy megakadályozza a kétfordulós polgármesterválasztás bevezetését. A parlament márciusban bizalmat szavazott Orban új kormányának. A
szenátus áprilisban elutasította a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott
törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a Székelyföldnek. Előzőleg belpolitikai
botrányt kavart a tervezet képviselőházi hallgatólagos elfogadása. Klaus Iohannis román államfő
élesen bírálta a PSD-t amiatt, hogy – szerinte – „a parlament titkos irodáiban azért harcol, hogy
Erdélyt odaadja a magyaroknak”. Iohannis májusban megismételte vádját. A
diszkriminációellenes tanács megbírságolta az államfőt a gyűlöletbeszédért. A román ügyészség
júniusban megállapította: gyűlöletbeszédnek minősül, de nem volt uszító jellegű Iohannis
beszéde. Szeptemberben önkormányzati választást tartottak Romániában, amelyen az RMDSZ
növelte polgármesterei számát. A parlamenti választásokat decemberben rendezték meg, az
RMDSZ listán helyet kaptak az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjei is. A voksolás eredményeként
jobboldali kormány megalakulása körvonalazódik, a kabinetben az RMDSZ egy
kormányfőhelyettesi és három miniszteri tisztséget kaphat.
A szerkesztőség beszámolt a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójával
kapcsolatos határon túli megemlékezésekről is, amelyek megrendezésének módját befolyásolta a
koronavírus-járvány. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Csíksomlyón úgy vélte: a trianoni döntés
miatti mérhetetlen fájdalom és „az égig érő igazságtalanság” mögül mégis fölfénylik valami
biztató, és csoda, hogy a magyar közösség 100 évvel a tragédia után is ott van a szülőföldjén.
Pásztor István VMSZ-elnök Királyhalmon arról beszélt, hogy míg az első világháború többi
vesztesét csak megbüntetni akarták az európai hatalmak, a történelmi Magyarországot meg
akarták ölni, és ez a nemzet szétdarabolásában látszik leginkább. A felvidéki Magyar Közösség
Pártja rámutatott: a külhoni magyarok az elmúlt száz évben úgy maradtak hűségesek
nemzetükhöz, hogy törvénykövető, hasznos közösségeivé lettek azon országoknak, amelyekben
élnek, ezért nem veszélyt, hanem erőforrást kell, hogy jelentsenek a kelet-közép-európai térség
államai számára. A román parlament májusban a „trianoni szerződés napjává” nyilvánította június
4-ét. Klaus Iohannis államfő óvást emelt a törvény ellen. A parlament novemberben ismét
megszavazta a törvényt, így a trianoni békeszerződés évfordulója ünnepnappá vált Romániában.
A külpolitikai hírkiadás részletesen foglalkozott azzal, hogy óriási hajrával az interneten is
összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés
támogatására. Ezzel sikerült teljesíteni az EU által támasztott első feltételt, a több mint egymillió
aláírás összegyűjtését. Az aláírások országok közötti eloszlására vonatkozó kritérium csak
részben teljesült. Az EU intézményei júniusban megegyeztek az aláírásgyűjtés határidejének
féléves meghosszabbításáról, decemberben további három hónappal hosszabbítottak. Az Európai
Parlament decemberben nagy többséggel támogatott egy másik kezdeményezésről, az őshonos
kisebbségek jogainak európai uniós szintű védelmét sürgető Minority Safepack polgári
kezdeményezésről szóló állásfoglalást.

Kulturális Szerkesztőség
A Kulturális Szerkesztőség 2020 egész éves munkáját jelentősen befolyásolta a koronavírusjárvány. A tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet, majd az őszi-téli korlátozások miatt ugyanis a
rendezvények jelentős részben elmaradtak, a kulturális és tudományos élet az online térbe
költözött.

84

A szerkesztőség a normális működés idején, januártól március közepéig a megyei és a külföldi
tudósítói hálózat tagjainak bevonásával nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy rendszeresen és
részletesen beszámoljon a vidéki és határon túli magyarságot érintő kulturális eseményekről,
pályázatokról, a szülőhelyen való megmaradást, anyanyelv ápolását, fejlesztését célzó
kezdeményezésekről, tudományos eredményekről, érdekességekről. Folyamatosan hírt adott a
szerkesztőség a Magyarországon élő kisebbségek és nemzetiségek kulturális rendezvényeiről is.
Mindezek mellett a szerkesztőség kiemelt figyelemmel követte azokat a jelentős külföldi
rendezvényeket, amelyek magyar részvétel és/vagy siker mellett zajlottak.
Számos hírben is foglalkozott a szerkesztőség a Nemzeti Filmintézettel, amely január 1-től vette
át Káel Csaba irányításával a korábbi Magyar Nemzeti Filmalap tevékenységét. A
hagyományoknak megfelelően kiemelten kezelte a szerkesztőség a Magyar Kultúra Napja
alkalmából szervezett hazai és külhoni rendezvényeket, köztük a kulturális államtitkár gondolatait
arról, hogy a magyar kultúra összeköt és azt, hogy Erdélyért életműdíjat kapott Szilágyi István író.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a magyar kultúra napjára készített összegzést arról, hogy
2010 óta az eddigi legtöbb kulturális beruházás indult el Magyarországon, a városligeti
beruházások mellett zajlik a budai Várnegyed rekonstrukciója, folyik a Nemzeti Hauszmann
Program, a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram keretében pedig 19 kastély és 15 vár
felújítása indulhat meg. Mindezek mellett számos vidéki kulturális beruházás is zajlott 2020-ban
részben a Modern Városok Program keretében.
A szerkesztőség folyamatosan beszámolt azokról a kulturális és tudományos kezdeményezésekről,
amelyek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójához kapcsolódtak. Beszámolt a
szerkesztőség arról, hogy az Országos Széchényi Könyvtár több mint tízezer archív fotót tett
közzé, a KSH történelmi térképalbumot jelentett meg, a Nemzeti Múzeum honlapján virtuális
fotógaléria nyílt, a Nemzeti Múzeum amatőr fotósoknak hirdetett pályázatot, az MTA kutatási
eredményei szerint pedig a lakosság igazságtalannak tartja a békediktátumot. Több összefoglaló
anyag is készült a június 4-én országszerte és a határokon túl tartott programokról, emellett külön
hír is megjelent arról, hogy az Apponyi Albert beszédét feldolgozó történelmi drámát bemutatta a
Duna Televízió. Hírt adott a szerkesztőség arról is, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. ötletpályázatot hirdetett az évforduló alkalmából a nemzeti összetartozás
emlékművének elkészítésére.
Hírt adott a szerkesztőség arról is, hogy Szabó István új filmjét a Magyar Mozgókép Szemlén
mutatták be. A film főszereplője, Klaus Maria Brandauer exkluzív interjút adott a
szerkesztőségnek. A rendezvény programjairól több beszámoló és ajánló is készült, emellett a
szerkesztőség tudósított a Magyar Filmdíjak átadásáról is. A legrangosabb magyar filmes esemény
mellett tudósított a szerkesztőség a Golden Globe-gáláról, a César-díjak átadásáról és a
Berlinaléról is. Folyamatosan beszámolt az éppen zajló forgatásokról és filmipari fejlesztésekről,
így arról is, A Nemzeti Filmintézet 16 új, színházak és filmesek összefogásával streaming
szolgáltatásra és televíziós forgalmazásra készülő produkciónak szavazott meg gyártási
támogatást. Interjút adott a szerkesztőségnek Káel Csaba filmipari kormánybiztos is, aki kiemelte,
hogy Magyarországon nem állt le a filmes élet a koronavírus-járvány miatt, folyamatosan azon
dolgoztak, hogy a mintegy húszezer hazai szakembernek folyamatos munkát biztosítsanak. Több
esetben is beszámolt a szerkesztőség a magyar filmek külföldi fesztiválsikereiről és arról is, hogy
Magyarország Horvát Lili: Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje
képviseli Magyarországot jövőre a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért folyó versenyben.
Emellett arról is születtek beszámolók, hogy más országok ugyanebben a kategóriában milyen
alkotásokkal indulnak a díjért. A magyar filmipar szempontjából fontos kezdeményezésről, a
FILMIO, az első magyar online filmtár elindulásáról is beszámolt a szerkesztőség.
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Részletesen foglalkozott a szerkesztőség a Városligetben elrendelt zöldstoppal, a zajló
beruházásokkal, több alkalommal adott interjút Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezetője.
Hírt adott a szerkesztőség arról, hogy jövőre nyílik meg a júliusban szerkezetkész állapotba került
Zene Háza és szeptemberben elérte legmagasabb pontját a Néprajzi Múzeum új épülete. A Liget
Budapest projekt keretében az 56-osok terén készülő múzeumépület idén őszre került
szerkezetkész állapotba és 2022-től várja majd a látogatókat. Ugyancsak beszámolt arról a
szerkesztőség, hogy decemberben átadták a Múzeum Mélygarázst és megkezdte működését az
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is. Emellett több hír született arról, hogy
tovább nő a zöldfelületek aránya a Városligetben, valamint arról, hogy egy felmérés szerint a
lakosság 80 százaléka támogatja a Liget Budapest Projekt teljes körű megvalósítását.
Hírt adott a szerkesztőség arról, hogy októberben a miniszterelnök átadta a Kertész Imre
Intézetet Budapesten.
Folyamatosan figyelemmel kísérte a szerkesztőség a jelentősebb vidéki és fővárosi múzeumok,
színházak életét, beszámolt a jelentősebb kiállításokról, fontosabb bemutatókról. Rendszeresen
születtek hírek például a Magyar Állami Operaház, a Müpa, a Zeneakadémia, a Nemzeti
Táncszínház és a Várkert Bazár megtartott rendezvényeiről. Hírt adott a szerkesztőség arról is,
hogy a Szépművészeti Múzeumnak adományozta Korniss Péter fotográfus az életművét átfogó
archívumát, valamint arról is, hogy 75 év után teljes pompájában látható a kisszebeni főoltár a
Magyar Nemzeti Galériában. Ősszel több híradás született a CAFe Budapest Fesztiválról.
A kulturális szféra gyorsan reagált az eddig példa nélküli helyzetre és az online térbe költözött. A
kulturális intézményeket is érintő őszi korlátozások bevezetése után a szerkesztőség folyamatosan
figyelmet szentelt az online térbe költözött programoknak, színházi előadásoknak, virtuálisan
bejárható kiállításoknak, a digitális oktatást segítő internetes tartalmaknak. Kiemelten kezelte a
szerkesztőség a határon túli magyar kulturális műhelyek online tevékenységeit, amelyeket az
internetes megjelenéssel, közvetítésekkel, sokkal több anyaországi érdeklődőhöz juthattak el.
Ugyancsak sokat foglalkozott a szerkesztőség a vidéki múzeumok, színházak, művelődési
intézmények, könyvtárak internetes programjaival.
A szerkesztőség számára óriási munkát jelentett, hogy folyamatosan hírt adjon a virtuális térben
elérhető kulturális tartalmakról.
A megyei tudósítók bevonásával naponta készültek olyan összegző hírek, amelyekben a
szerkesztőség csokorba gyűjtötte a vidéki színházak, múzeumok, könyvtárak, egyéb intézmények
online elérhető programjait. Külön ajánlókban számolt be a szerkesztőség a nemzeti intézmények
internetes programjairól és figyelemmel kísérte, hogy a világ vezető kulturális intézményei milyen
tartalmakat tesznek közzé az online térben.
Részletes nekrológgal és a búcsúszertartások tudósításával emlékezett meg a szerkesztőség mások
mellett Tornai József Kossuth-díjas költőről, Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművészről,
Andorai Péterről, a nemzet színészéről és Fekete Györgyről, a Magyar Művészeti Akadémia
alapító elnökéről. A koronavírus-járvány második hullámában több neves művész is elhunyt.
Megemlékezett a szerkesztőség mások mellett Szőcs Géza Kossuth-díjas erdélyi magyar költőről,
korábbi kulturális államtitkárról; Benkő László Kossuth-díjas zenészről, az Omega együttes
alapítójáról; Pécsi Ildikó színművészről, Balázs Ferenc zenészről, a Korál együttes alapítójáról,
Bertók László Kossuth-díjas íróról, költőről és Konok Tamásról, a nemzet művészéről, Kossuthdíjas festő- és szobrászművészről.
A szerkesztőség kiemelt feladatának tekintette a Magyar Divat- és Design Ügynökség munkájáról
való híradást, folyamatosan beszámolt a tervezőknek, gyártóknak meghirdetett pályázatokról,
eddigi eredményekről, a járvány előtti külföldi megjelenésekről. Az őszi Budapest Design Week
eseményeivel is részletesen foglalkozott a szerkesztőség.
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Számos híranyaggal segítette a közmédia különböző műsorainak népszerűsítését és folyamatosan
foglalkozott közösségépítő műsoraival, így részletesen, adásonként beszámolt A Dal 2020-ról,
amelyben Magyarország legjobb dalát keresték a nézőkkel közösen. Folyamatosan figyelemmel
kísérte a szerkesztőség a közmédia Jónak lenni jó! kampányának alakulását, hírt adott a Virtuózok
idei első nemzetközi évadáról és arról, hogy 2021-ben több szerzemény versenyezhet A Dal 2021ben.
Több hírben foglalkozott a szerkesztőség a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivállal, amelyen
bejelentették, hogy szeptembertől Pekingben magyar artista osztály indul. A cirkuszművészetet is
folyamatosan népszerűsítette a szerkesztőség, a járvány ideje alatt is felhívta a figyelmet az online
elérhető cirkuszi produkciókra.
Ősszel, figyelemmel kísérte a szerkesztőség a Színház- és Filmművészeti Egyetem
fenntartóváltása körüli eseményeket, rendszeresen beszámolt a fontosabb történésekről.
A tudományos anyagok között már a magyarországi járványhelyzet előtt is szép számmal
szerepeltek az új típusú koronavírussal kapcsolatos kutatásokról szóló beszámolók, emellett a
magyar kutatócsoportok jelentősebb eredményeiről is folyamatosan hírt adott a szerkesztőség. A
Magyar Tudományos Akadémia több programját is népszerűsítette a szerkesztőség, emellett
beszámolt a nyárra halasztott tisztújító közgyűlésről, amelyen Freund Tamás választották meg a
köztestület elnökévé. Folyamatosan témát adtak a szerkesztőségnek az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat intézeteiben, kutatócsoportjaiban elért tudományos eredmények. Emellett beszámolt a
szerkesztőség arról, hogy egyetemi együttműködések keretében indultak új kutatási programok.
Népszerűsítette a szerkesztőség a Tudományok Fővárosa rendezvényt és a tudomány ünnepe
programjait.
A Magyar Művészeti Akadémia rendezvényeiről, kiállításairól, új kiadványairól, pályázatairól is
folyamatosan beszámolt a szerkesztőség. Hírt adott arról is, hogy novemberben, a Magyar
Művészeti Akadémia köztestületté válásának évfordulóján ezúttal hét kategóriában összesen
tizenegy alkotó nyerte el a legrangosabb magyarországi művészeti elismerésnek számító Nemzet
Művésze díjat. A Nemzet Művésze díj Bizottság 2020-ban Nagy Ervin építőművésznek; Dárday
István filmrendezőnek; Hildebrand István operatőrnek; Péreli Zsuzsa textilművész, keramikus,
restaurátornak, Bereményi Géza író, forgatókönyvíró, rendezőnek, Szakonyi Károly írónak,
Farkas Ádám szobrászművésznek, Földi Péter festőművésznek, Kovács Miklós kékfestő
mesternek, valamint Ránki Dezső zongoraművésznek és Soproni József zeneszerzőnek ítélte meg
a Nemzet Művésze díjat.
Sok figyelmet szentelt a szerkesztőség a környezet védelmét szolgáló híreknek. Rendszeresen
beszámolt a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredményekről, a hulladékcsökkentést
szolgáló kezdeményezésekről, a gödöllői a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi
Fesztiválról, a Magyar Nemzeti Parkok Hetéről, a PET Kupáról.
A tavaszi veszélyhelyzet kihirdetése után naponta több olyan hírt tett közzé a szerkesztőség,
amelyben a művészeti élet kiválóságai kérték az embereket, hogy maradjanak otthonaikban.
Folyamatosan népszerűsítette a szerkesztőség a Maradj Otthon Fesztivál online eseményeit és
beszámolt azokról a videoklipekről, amelyek a karantén ideje alatt születtek. Hatalmas munkát
jelentett az elmaradó eseményekről való híradás, ebben a budapesti kollégák mellett részt vettek a
megyei és a külföldi tudósítók is.
A szerkesztőség tavasszal napi szinten közreadta az M5 kulturális csatorna oktatási
műsorkínálatát, amely a digitális oktatást segítette.
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Mindezek mellett a szerkesztőség folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy a koronavírus-járvány
terjedése hogyan érinti a világ más részein működő kulturális intézményeket, rendezvényeket.
A járványhelyzet ideje alatt a kulturális ágazat sok szereplője került nehéz helyzetbe a fellépések
lemondása miatt, rajtuk segített a Köszönjük Magyarország! pályázat, amelynek keretében
mintegy háromezer művész kapott fejenként 300 ezer forintos gázsielőleget cserébe olyan
produkciók létrehozásáért, amelyeket később az országban sok helyütt be tudnak mutatni. Tízezer
produkció jött így létre, amelyekből az intézmények, önkormányzatok szabadon választhatnak és
ezekkel újra indítható a kulturális élet Magyarországon. Ugyancsak beszámolt a szerkesztőség a
könnyűzenei előadókat segítő kezdeményezésekről, így a Raktárkoncert-sorozatról.
A tavaszi veszélyhelyzet lejárta után a szerkesztőség folyamatosan hírt adott az újra megnyíló
intézményekről, beszámolt a színházak évadzáró üléseiről és azokról a nyári rendezvényekről,
amelyeket megtartottak. Kiemelten kezelte a szerkesztőség a Térzene programot, amely a járvány
miatt csak nyár elején tudott elindulni és célja, hogy az ötezernél népesebb településeken
rendszeresen megszólaljon a köztereken a komolyzene. Tudósított a szerkesztőség a Nemzeti
Népegészségügyi Központban tartott Köszönet-koncertről, amelyet az egészségügyi dolgozók
napja alkalmából tartottak. Emellett több hírben is beszámolt a szerkesztőség azokról a
felajánlásokról, amelyeket a kulturális élet szereplői tettek azért, hogy köszönetet mondjanak az
egészségügyben dolgozóknak a járvány idején tanúsított helytállásért. Az őszi korlátozások
bevezetése után is folyamatosan figyelemmel kísérte a szerkesztőség ezeket a programokat.
A koronavírus-járvány miatt érzékelhetően több tudományos hírt adott ki a szerkesztőség. A
koronavírus-járvány különböző aspektusait világszerte számos neves intézmény kutatói vizsgálták,
tanulmányaikról, a lehetséges oltóanyagokkal, gyógyszerekkel való mérvadó kísérletekről
rendszeresen beszámolt a szerkesztőség. Kiemelt figyelem övezte a magyar kutatók tevékenységét
és a koronavírussal kapcsolatos magyar és magyar részvételű tudományos kutatásokat. Emellett a
tudományos élet sok más fontos történéséről is hírt adott a szerkesztőség idegen nyelvű források
alapján.

Angol nyelvű szerkesztőség a Külpolitikai Szerkesztőségbe integrált működéssel
Az angol nyelvű szerkesztőség 2020 első fél évében továbbra is a társszerkesztőségek híreiből
állította össze napi hírszolgáltatását. Tájékoztatta előfizetőit a külföldi olvasók érdeklődésére
leginkább számot tartó hazai történésekről, illetve a külföldön lezajlott magyar vonatkozású
eseményekről.
A szerkesztőség hétköznapokon 20-25 hírt tett közzé, szombaton, vasár- és ünnepnapokon pedig
5-15-öt. A hírszám a koronavírus-járvány kitörésekor, márciusban jó 30 százalékkal meghaladta a
többi hónap átlagát.
A kiadás tematikájában változatlanul főszerepet kapott a politika. A hírszolgálat rendszeresen
tudósított a közjogi méltóságok megszólalásairól, a parlamenti vitákról, ismertette az elfogadott
törvényeket, határozatokat. Beszámolt a kormányszóvivői tájékoztatókon elhangzottakról, a
kormány, a minisztériumok és a hatóságok intézkedéseiről. Részletesen tudósított a kormányfő
programjáról, beszédeiről, interjúiról, Facebook-bejegyzéseiről. Rendszeresen tájékoztatott Áder
János államfő megszólalásairól, különös tekintettel a környezetvédelmi témákkal kapcsolatos
állásfoglalásokra. Hosszabb-rövidebb terjedelemben összefoglalta a magyar politikusok által a
külföldi sajtónak adott interjúkat. Ismertette az Alkotmánybíróság fontosabb döntéseit. Nyomon
követte a Fővárosi Közgyűlés működését, beszámolt az ott elfogadott határozatokról. Tudósított
a kormánypártok és az ellenzéki pártok kezdeményezéseiről, megnyilvánulásairól, a civil
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szervezetek, mozgalmak tevékenységéről. Részletesen foglalkozott a nők elleni és a családon
belüli erőszakkal kapcsolatos vitákkal, az isztambuli egyezmény ratifikálásának elutasításával.
Januárban és februárban a hírszolgálat nagy teret szentelt a gyöngyöspatai szegregációs üggyel és a
börtönviszonyok miatt megítélt kártérítésekkel kapcsolatban kirobbant polémiáknak, valamint
tudósított a témával összefüggő nemzeti konzultáció előkészületeiről. Rendszeresen hírt adott a
Századvég és a Nézőpont közvélemény-kutatásainak, pártpreferencia-vizsgálatainak
eredményeiről. A hírkiadásban továbbra is szerepelt az M1 aktuális csatornán megszólaltatott
szakértők véleménye.
A félév legfontosabb témája a koronavírus-járvány volt. Többször előfordult, hogy a napi
kiadásban szinte csak ezzel kapcsolatos hírek jelentek meg. A hírszolgálat rendszeresen tudósított
az operatív törzs és a tisztifőorvos sajtótájékoztatóiról, naponta adta a koronavirus.hu weboldalon
megjelenő adatokat. Részletesen ismertette a járvány leküzdése érdekében hozott intézkedéseket,
beszámolt a veszélyhelyzet idején bevezetett korlátozásokról. Tudósított arról, hogyan reagált a
kormány a felhatalmazási törvény miatt indított hazai és külföldi támadásokra. A hírszolgálat
részletesen tudósított a járvány gazdasági következményeinek tompítását és a gazdaság
újraindítását célzó intézkedésekről.
A migránsválság változatlanul hangsúlyos szerepet kapott a kiadásban. A hírszolgálat tudósított a
magyar kormány elleni támadásokat kiváltó témákról, tájékoztatott a vitázó felek érvrendszeréről,
ütköztette álláspontjaikat. Részletesen beszámolt a migránsok január végi röszkei áttöréséről, és a
déli határon lévő tranzitzónák bezárásához vezető bírósági ítéletről, valamint a hazai reakciókról.
Ugyancsak beszámolt az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési
eljárásokról, az uniós szerződés 7. cikkelye szerinti eljárásról, az európai parlamenti vitákról és a
strasbourgi bíróság magyar vonatkozású döntéseiről.
A szerkesztőség nagy súlyt fektetett a magyar diplomácia tevékenységének bemutatására,
részletesen beszámolt a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásairól, lengyelországi, csehországi,
indonéziai, portugáliai, olaszországi, moldovai és fehéroroszországi látogatásáról, a kormánytagok
nemzetközi tárgyalásairól, külföldi programjairól, ismertette a Külgazdasági és
Külügyminisztérium közleményeit. Tájékoztatott a Magyarországra érkező külföldi vezetők
programjáról. Foglalkozott a világ- és európai szervezetek, külföldi politikusok Magyarországgal
kapcsolatos megnyilvánulásaival és a magyar reagálásokkal is. Kiemelt téma volt a Fidesz és az
Európai Néppárt viszonyának alakulása. Továbbra is nagy hangsúlyt kaptak a visegrádi
együttműködésről szóló hírek. Ugyancsak sok anyag foglalkozott a keresztényüldözés elleni
fellépéssel, a közel-keleti keresztény közösségeknek nyújtott segélyekkel és a magyar
békefenntartók tevékenységével. A hírkiadásban rendszeresen szó volt a szomszédos országokkal
keletkezett feszültségekről, köztük az ukrán oktatási és nyelvtörvény kapcsán kialakult vitákról.
Sok hír született a trianoni békeszerződés századik évfordulójának alkalmából is.
A szerkesztőség foglalkozott a nagy port felvert bűncselekményekkel, büntetőperekkel, valamint a
belpolitikai feszültségeket kiváltó nyomozásokkal. Kiemelt téma volt a Magyarországon elfogott,
terrorizmussal gyanúsított Hasszán F. ügye, illetve a dunai hajókatasztrófával kapcsolatos
felelősségre vonás.
A határon túli magyar közösségekkel és a diaszpórában élőkkel való kapcsolattartás bemutatása
hangsúlyos részt foglalt el a kiadásban.
A gazdasági hírek az Econews hírszolgálattal együttműködve elsősorban a makroökonómiai
folyamatokat, a kormány gazdaságpolitikai döntéseit, a költségvetéssel és a monetáris politikával
kapcsolatos vitákat mutatták be, illetve a legfontosabb gazdaságstatisztikai adatokat ismertették. A
szolgálat rendszeresen hírt adott a nemzetközi gazdasági szervezetek Magyarországgal kapcsolatos
értékeléseiről és előre jelzéseiről, Varga Mihály pénzügyminiszter megbeszéléseiről, Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter gazdasági témájú tárgyalásairól, a kormány vállalatokkal kötött
stratégiai megállapodásairól, valamint a hazai és a londoni elemzők álláspontjáról. Tájékoztatott a
nagy nemzetközi hitelminősítő szervezetek döntéseiről és a magyarországi reakciókról, valamint a
nagyobb magyarországi beruházásokról, gyáravatásokról. Nagy teret szentelt az új hétéves európai
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költségvetés előkészületeinek, az ezzel kapcsolatos vitáknak. Vasárnaponként válogatást közölt az
Econews által az adott héten kiadott legfontosabb hírekből.
A szerkesztőség hírt adott a fontosabb magyarországi, illetve külföldi, de magyar vonatkozású
kulturális eseményekről, jelentősebb képzőművészeti kiállításokról, fesztiválokról, valamint az
országban élő etnikai és nemzeti kisebbségek életéről.
A szolgálat rendszeresen közölte a nemzetközi vonatkozású magyarországi sporteseményeken,
született eredményeket, tudósított a labdarúgó-bajnokság alakulásáról. Foglalkozott
sportdiplomáciai témákkal is, elsősorban az Aján Tamás lemondása körüli fejleményekkel.
Az angol nyelvű hírszolgálat anyagai a külföldi hírügynökségekkel kötött nemzetközi hírcsere
szerződések keretében a világ minden tájára eljutottak. A magyarországi csaknem harminc
előfizető többsége a véleményformálásban kulcsszerepet játszó diplomáciai képviseletek, külföldi
hírügynökségek és egyéb sajtószervek közül került ki.
Továbbra is a szerkesztőség állította össze a napi kiadáson alapuló, Hungary Matters című angol
nyelvű hírlevelet, amelyet hetente hatszor ingyenesen juttatott el a Budapesten dolgozó
diplomatákhoz, üzletemberekhez és tudósítókhoz, illetve a világhálón is közzétett. A rövid,
többnyire pár mondatos hírek a hírügynökségi szabályokkal összhangban tudósítottak a
magyarországi közéleti, gazdasági és kulturális eseményekről.
A szerkesztőség állítja össze a pozsonyi székhelyű International Visegrad Fund honlapján
megjelenő hírcsokrot: minden hétköznap öt-öt hírt ad a négy visegrádi ország hírügynökségi
anyagainak alapján.

Sportszerkesztőség – a Kulturális Szerkesztőség munkájába integrált működéssel
A Sportszerkesztőség számára az olimpiai felkészülés és a tokiói ötkarikás játékok tudósításának
jegyében kezdődött a 2020-as esztendő, de ezeket a terveket alaposan átírta a koronavírus-járvány.
Januárban, ahogy az ötkarikás játékok évében megszokott, az MTI kiadta az olimpiai programban
szereplő sportágak kvalifikációs ABC-jét. A 44 részes anyagban sorra vettük, hol tartanak a
selejtezők, kik szereztek kvótát, mi a hátralévő menetrend, milyen a lebonyolítási rendszer, hol
van és hol nincs már esély indulási jogot szerezni magyar sportolónak.
Március végéig még 26 új magyar kvótaszerzésről tudott beszámolni a Sportszerkesztőség, mielőtt
a világjárvány miatt gyakorlatilag teljesen leállt a sportvilág. Így idén harcolta ki a tokiói részvételt
a női asztalitenisz-válogatott, a férfi vízilabda-válogatott, a női tőrcsapat, a sportlövő Sidi Péter, a
férfi kardcsapat és az ökölvívó Gálos Roland. Az MTI minden esetben gyors- és rövidhírben,
részletes tudósítással, nyilatkozatokkal és háttérrel számolt be a kvótaszerzésről.
A koronavírus-járvány miatti halasztások és törlések már januárban elkezdődtek, februárban és
márciusban egymást érték az ilyen jellegű hírek, a pandémia terjedése és a helyzet súlyosbodása
ilyen módon jól nyomon követhető a Sportszerkesztőség kiadásában. Az MTI pontosan, lépésről
lépésre megírta, miként vált témává a nyári tokiói olimpia megrendezésének kérdése, így
felkészülten várta a március 24-i döntést az egyéves halasztásról, amelyről súlyának megfelelően
gyors- és rövidhírben, sok részlettel, nagy terjedelemben számolt be.
A jelentősebb hazai események közül a labdarúgó OTP Bank Liga március 16-án állt le, majd
május 23-tól indult újra. Az Európai Labdarúgó Szövetség - a tagországokkal történt egyeztetést
követően – március 17-én úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a jövő évre
halasztja a kontinensbajnokságot, amelynek 11 másik várossal együtt Budapest is a házigazdája.
Halasztották, majd törölték a budapesti tenisz FED Kupa-döntőt, a Giro d’Italia budapesti rajtját
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és a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét. A februártól május végéig tartó
időszakban a mérkőzések, események tudósításai helyett ezek és hasonló hírek tették ki a kiadás
döntő részét, ám mivel minden sportágat érintett a járvány, és a Sportszerkesztőség rendszeresen
beszámolt a fejleményekről, ezért a napi hírszám nem mutatott jelentős csökkenést a tavalyi
időszakhoz képest.
Labdarúgásban sikerévnek nevezhető 2020, ez pontosan kiolvasható az MTI kiadásából. A
magyar válogatott bravúrosan teljesített az elhalasztott Eb-pótselejtezőn, így jövőre Budapesten
léphet pályára a kontinensbajnokságon. Emellett megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában és
feljutott a legjobbak közé. A Ferencváros pedig a Bajnokok Ligájában menetelt. Utóbbi
idegenbeli mérkőzéseit a pandémia ellenére a helyszínről tudósíthatta az MTI, ami sok jó és
exkluzív anyagot eredményezett.
A további külföldi sportesemények közül a Sportszerkesztőség a helyszínről tudósított a februári,
magyar továbbjutással végződött nottinghami jégkorong olimpiai selejtezőről – a többi tervezett
út a világjárvány miatt meghiúsult. A klub költségén az MTI tudósítója részt vett a Kometa-Xstra
országúti kerékpáros csapat spanyolországi edzőtáborában, ahol több exkluzív interjút készített.
Ugyancsak a klub állta az MTI-újságíró költségeit a Vasas CEV Kupa-túráján, Szerbiában, ahol a
buborékban egyetlen magyar tudósítóként lehetett jelen.
Szintén fontos volt az MTI jelenléte két hazai buborékban, a cselgáncs Világkupán és a Sopron
női kosárcsapatának Euroliga-tornáján. A hazai sportsajtó szinte teljesen az MTI anyagokat
használta ebben a két esetben is.
Labdarúgásban két nagy sportdiplomáciai siker is született: március elején dőlt el, hogy a Puskás
Arénában rendezik a 2022-es Európa-liga döntőjét – erre végül egy évvel később kerül sor -, majd
júniusban kiderült, már idén rangos európai kupameccsnek adhat otthont a stadion, szeptember
24-én itt rendezték az Európai Szuperkupa fináléja. Az MTI mindkét döntésről – illetve a
Szuperkupa-találkozóról - súlyának megfelelően gyorsan és részletesen beszámolt.
A sportdiplomáciai hírek szintén meghatározó részét teszik ki a kiadásnak, ezek tudósítása
hagyományosan hírügynökségi feladatnak tekinthető és ennek megfelelően az MTI élen jár a
területen. Ide tartoznak a különböző ünnepségek (Magyar Sport Napja, megemlékezések),
döntések (Nemzet Sportolója-választás, pályázatok), összességében több mint száz hír az év
folyamán.
Szomorú feladata és kötelessége az MTI-nek hírességek halálhíréről beszámolni, így van ez a
Sportszerkesztőség esetében is, hiszen a hazai sajtó az MTI bejelentését tekinti hivatalosnak ilyen
érzékeny esetben, és ennek megfelelően a hírügynökség beszámolóiból dolgozik. Idén különösen
sok haláleset történt a magyar sportban, legendás versenyzők sora távozott, elhunyt többek
között Wichmann Tamás, Göröcs János, Székely Éva, Kárpáti György, Benedek Tibor, Tass
Olga, Szűcs Lajos, Kulcsár Győző. Mindegyikük esetében a Sportszerkesztőség által kiadott hírt
és portrékat használta a sajtó nagy része. Ugyanez igaz Diego Maradona esetében is, minden idők
egyik legjobb futballistájának váratlan halála, az ezt követő reakciók, megemlékezések,
nyilatkozatok jól mutatják nagyságát és a kiváltott médiavisszhangot. Az argentin sztárról több
mint 60 hír született idén.
A járvány időszaka alatt szorosabb együttműködés alakult ki az M1 aktuális csatorna, a Magyar
Rádió Sportszerkesztősége és az M4 Sport, valamint az MTI között. Az MTI Sportszerkesztősége
rendszeresen feldolgozta azokat az anyagokat, interjúkat, amelyet a három társszerkesztőség
munkatársai készítettek, elsősorban a koronavírus miatti halasztások, törlések, változások
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témájában. Így ezek az anyagok az elhangzásukat követően az írott és online sajtóban is nagy
terjedelemben kaptak helyet.
Jól vizsgázott a home office-rendszer, a kollégák lelkesen gyártották a híreket otthonról is, nem
jelentett problémát a kapcsolattartás a benti ügyeletesekkel. Sőt, a korábban szüneteltetett hétvégi
délelőtti sportügyeletet is sikerült ily módon visszaállítani. A sporthírek száma az év második
felében meghaladta a korábbi esztendők azonos időszakára esőt, mivel ekkor már kivétel nélkül
zajlottak a bajnokságok, nemzetközi kupák a csapatsportágakban, a koronavírussal összefüggő
hírek (halasztások, megbetegedések, törlések) pedig pluszként jelentkeztek. A hétvégenként
többször előfordult, hogy a teljes MTI kiadás 30-40 százalékát a sporthírek adták.
A Sportszerkesztőség folyamatosan beszámolt az ország egész területét érintő infrastrukturális
sportfejlesztésekről, stadionépítésekről, létesítmény-felújításokról – Sárvártól Győrön és
Dunakeszin át Szolnokig – a vidéki tudósítók bevonásával.
A szokásos év végi összeállítások sorában idén is elkészült a 2021-es versenynaptár – amely aztán
havi lebontásban, frissítve is megjelenik majd –, valamint az év sportági legjobbjait összesítő
hagyományos MTI-gyűjtés, továbbá felelevenítettük 2020 jelentősebb magyar eredményeit.

Fotószerkesztőség
A Fotószerkesztőség munkáját 2020 első félévében a koronavírus-járvány határozta meg, mind
a munkaszervezés, mind a fotózandó témák tekintetében. A márciusban kihirdetett veszélyhelyzet
miatt a szerkesztőség átállt az otthoni munkavégzésre. Az új munkarend a szerkesztőktől
nagyobb odafigyelést és több szervezést igényelt. Az egész szerkesztőség rugalmasan kezelte a
váltás és rövid időn belül alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. A fotó kiadásra ez
semmilyen hatással nem volt.
A fotóriporterek azonban továbbra is a terepen dolgoztak. A veszélyhelyzet miatt az ő munkájuk
is nagyban változott. A szakmai kihívások mellett kezelni kellett az egészségügyi helyzetet is.
Folyamatosan figyeltünk, hogy a terepen dolgozó kollégák megfelelő mennyiségű és minőségű
védőfelszereléshez jussanak, mind a fővárosban, mind vidéken.
A megváltozott körülmények a témákat is jelentősen meghatározták. Alább a Fotószerkesztőség
első féléves teljesítménye:
Fotó

Képszerkesztőség

Jan

Febr.

Budapest

2 647

2 495

Vidék
Határontúl

1 663
257

Ápr.

Máj.

2 522

1 625

2 014

1 618
747

2 365
169

2 372
124

2 159
138

1 257

1 174

1 342

1 193

1 371

4 567

4 860

5 056

4 121

4 311

AP

2 132

2 171

1 723

1 785

1 492

EPA

4 680

4 271

3 779

3 829

3 470

30 napig ingyenes
Belföldi képkiadás
összesen
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Márc.

Jún.
1
875
2
670
365
1
465
4
910
1
630
3
869

Össz
13 178
12 847
1 800
7 802
27 825
10 933
23 898

Egyéb

169

106

185

352

AP
EPA
Egyéb

6 981
1 082
1 548
40

6 548
221
706
22

5 687
755
1 362
7

5 966
556
831
0

214 243 1 269
5
5 176 742 36 100
420 220 3 254
869 531 5 847
0
9
78

2 670

949

2 124

1 387

1 289 760

Külföldi képkiadás
összesen

Külföldre képkiadás
összesen

9 179

A fenti adatokból látszik, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt csökkent a belföldi fotókiadás,
elsősorban a budapesti fotózások száma lett alacsonyabb. Ehhez nagyban hozzájárult az, hogy a
veszélyhelyzet alatt szüneteltek a kulturális, művészeti és sportesemények is. Egy sor eseményt,
sajtótájékoztatót, nagyobb rendezvényt online tartottak meg. A vidéki fotózásaink száma azonban
növekedett, főleg a veszélyhelyzet alatt.
A témákat tekintve a veszélyhelyzethez, a járvány alakulásához kapcsolódó események kerültek a
középpontba. Ez volt az elsődleges. Fontos, sőt elsődleges szempont volt, hogy bemutassuk és
dokumentáljuk a rendkívüli helyzetet illetve a védekezés történéseit. Sok helyre, eseményre csak
az MTI fotósait engedték be. Ez plusz felelősséget jelentett, mind a fotósoknak, mind a kiadást
intéző szerkesztőknek.
Rendszeresen fotóztuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező védőfelszerelés
szállítmányokat. Sokszor hétvégén és éjszaka is. A védőfelszerelések kiszállítását is dokumentáltuk
az egészségügyi intézményekben. A kórházparancsnokok szolgálatba lépése is fontos fotózási
feladat volt.
A szigorúbb védelmi intézkedések bevezetése után a fővárosban és vidéken is nyomon követtük
és fotóztuk az előírások betartását ellenőrző rendőrök munkáját. Készültek sorozatok a
különböző budapesti és vidéki közterületek (aluljárók, játszóterek, buszmegállók, piacok, hidak
stb.) fertőtlenítéséről. A kormányhivatalok folyamatosan ellenőrizték a vidéki idősotthonokat,
ezekre is csak az MTI fotósai mehettek el. (Itt különösen figyelni kellett a személyiségi jogok
betartására.)
A budapesti kórházak COVID osztályain (Szent László, Szent János, Korányi) is csak az MTI
fotózhatott. A pécsi járvány-labor működését is csak az MTI tudta bemutatni. Ezeket a képeket
vette át a nemzetközi és a teljes hazai sajtó is.
Fontos kiemelni, hogy a napi sorozatokon kívül Balogh Zoltán fotóriporter készített egy
hosszabb portrésorozatot azokról a hétköznapi hősökről, orvosokról, ápolókról,
gyógytornászokról, akik a frontvonalban, közvetlenül a legsúlyosabb állapotban lévő betegek
mellett dolgoztak. (Ez a sorozat a közmédia közösségi média felületein is megjelent és jelentős
nézettséget hozott.)
Dokumentáltuk azt is, hogy mit is jelentett a karantén a hétköznapi embereknek. Készült sorozat
az otthonában gyakorló táncosnőről, zenészről, képzőművészről. Fotóztunk online tartott
edzéseket, online oktatást, de olyan helyi kezdeményezéseket is, amelyek a négy fal közé
kényszerült idős embereket segítette átvészelni a kritikus időszakot (az étel kihordása mellett a
mozgó könyvtár bevezetésig). Mint, ahogy külön figyelemmel kísértük az egyházak működését is
a rendkívüli helyzetben. Húsvétkor fotóztunk online miséket, istentiszteleteket és nem csak a
templomokban, hanem családoknál is sikerült megörökítenünk, hogy a tévén vagy az interneten
keresztül vettek részt az ünnepi liturgián.
Amennyire a helyzet engedte, a külhoni magyar területeken is fotóztunk. Húsvétkor, Pünkösdkor
több sorozat is készült Erdélyben. Fotóban is követtük a szerbiai választásokat, elsősorban a
magyar kampányrendezvényeket.
Május végétől, június elejétől folyamatosan követtük az óvatos „nyitás” következményeit.
Fotóztunk az újra megnyíló éttermekben, kávézókban, játszótereken. A belföldi turizmus
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erősítése kapcsán bemutattuk a turisztikai beruházásokat, fokozottan figyeltünk a turizmus
szempontjából fontos eseményekre és helyszínekre. A sportesemények is elindultak. Igyekeztünk
a zártkapus NBI-es labdarúgó mérkőzésekről is beszámolni.
Összeségében, ha évek múlva valaki végig nézi az MTI 2020. első féléves fotókiadását, akkor
pontos és részletes képet kap arról, hogy mit is jelentett a koronavírus-járvány Magyarországon,
hogyan zajlott a védekezés és hogyan élték meg az emberek ezt a rendkívüli helyzetet.
A politikai események száma is csökkent, a pártok áttértek az online sajtótájékoztatókra, így az
ilyen témájú fotó is kevesebb. Az Országgyűlés üléseit azonban végig követtük. Itt is fontos
feladat hárult az MTI-re, a veszélyhelyzet miatt ugyanis csak az MTI fotósait engedték be az
ülésekre.
A nemzetközi hírügynökségek tematikáját is nagyban meghatározta a koronavírus-járvány.
Folyamatosan adtunk ki fotókat a megdöbbentő olaszországi, franciaországi vagy éppen angliai
helyzetről. Idővel egyre több kép érkezett az Egyesült Államokból és Dél-Amerikából is.
Természetesen a Magyarországot érintő és a magyar közvéleményt érdeklő egyéb nemzetközi
eseményekről is beszámoltunk, de ezek száma jelentősen csökkent március elejétől.
Májustól az amerikai, majd az európai zavargások kerültek előtérbe. Adtunk ki képeket a
szobordöntögetésekről és az összecsapásokról. A nemzetközi sportélet is lassan újraindult, ebből
is egyre több kép érkezett.
Június végén elindult a felkészülés a szerkesztőség „visszatérésére” a home office-ból. A
veszélyhelyzet alatt szerzett tapasztalatokat igyekeztünk felhasználni és beépíteni a
munkaszervezésbe, hogy már a szerkesztőségi körülmények között is rugalmasabb és
hatékonyabb legyen a Fotószerkesztőség munkája.
A klasszikus munkavégzés azonban nem tartott sokáig. Az év második felében ugyanis az elsőhöz
hasonlóan a koronavírus-járvány határozta meg leginkább a Fotószerkesztőség munkáját. Még a
járvány őszi hulláma előtt a szerkesztőség átköltözött a Naphegy térről a Kunigunda útjára, de
szeptember elején a járványhelyzet alakulása miatt újra teljesen át kellett állnunk otthoni
munkavégzésre. Ennek a képkiadás minőségére és mennyiségére semmilyen hatása nem volt, a
folyamat ismét zökkenőmentesen lezajlott. A fotósok természetesen továbbra is terepen
dolgoztak, valamennyi óvintézkedést és előírást betartva.
Csakúgy, mint az első hullám idején, kizárólag az MTI fotósait engedték be a koronavírussal
fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályokra. Balázs Attila Nyíregyházán, a Jósa
András Oktatókórházban, Balogh Zoltán pedig Budapesten, a Szent János Kórházban, az
Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben és a Szent László Kórházban fotózhatott. Ezeket a
képeket használta a belföldi sajtó, és kiadtuk őket a külföldi partnereknek is.
Az MTI fotósai rendszeresen dokumentálták, ahogy a honvédség idősotthonokban és köznevelési
intézményekben végez fertőtlenítést a járvány elleni védekezés részeként. Készültek fotók az
október 1-jével bevezetett iskolai testhőmérséklet-mérésről is. Novemberben újabb
korlátozásokról döntött a kormány, így kötelezővé vált a maszkhasználat a 10 ezer főnél
népesebb települések egyes közterületein. A közép- és felsőfokú oktatásban digitális munkarendre
tértek át, továbbá a kávézóknak, éttermeknek be kellett zárnia, és elviteles működésre,
házhozszállításra tértek át. Nem lehetett látogatni a szabadidős létesítményeket, így a
könyvtárakat, fitnesztermeket sem. Ezekről a korlátozásokról az ország több részén, Budapesttől
kezdve Nagykanizsán át Debrecenig számos illusztrációs képet készítettek az MTI fotósai.
Dokumentálták az éjszakai kijárási korlátozások betartását is, amikor az azt ellenőrző rendőröket,
katonákat fotózták. November végén elkezdődött a szociális, a bölcsődei, az óvodai dolgozók és
a pedagógusok célzott csoportos tesztelése, amit később a területi közigazgatásban dolgozók
szűrése követett. Több héten át fotóztunk a teszteléseken az ország szinte minden megyéjében és
Budapesten.
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Részben a koronavírushoz kapcsolódóan Balogh Zoltán több hónapon keresztül készített
fotóriportot az ország egyetlen mobil intenzív mentőegységéről. A mentőautót szinte kizárólag
kritikus állapotú sérültekhez küldik. Mozgó intenzív osztályként funkcionál, és akár komolyabb
beavatkozások is elvégezhetők benne.
A koronavírus-járvány ellenére az év második felében is ülésezett az Országgyűlés. Augusztusban
egy rendkívüli ülést, szeptembertől a rendes ülésszakot, később a miniszterek éves bizottsági
meghallgatását fotóztuk. Dokumentáltuk Varga Zsolt András, a Kúria új elnökének, illetve Novák
Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszternek kinevezése előtti meghallgatását, majd
eskütételét. A korlátozások miatt ismét csak az MTI fotósai mehettek be a Parlamentbe, így a
hazai sajtó a nemzeti hírügynökség fotóit használta. Áder János köztársasági elnök programjainak
hivatalos fotózását az MTI látta el, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök
számos belföldi programján pedig kizárólag a Távirati Iroda fotósa lehetett jelen. A kormányfő
külföldi útjairól a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képeket publikáltuk.
November közepéig rendszeresen fotóztuk a kormányzati tájékoztatókat, majd – a tavaszi
időszakhoz hasonlóan – online formában tartották meg a Kormányinfókat. Ez igaz volt a legtöbb
politikai sajtótájékoztatóra is, ezért kevés kép készült az ilyen eseményekről. Ősszel ülésezett a
Fővárosi Közgyűlés is, amiről mindig tudósítottunk fotóban. Számos képet adtunk ki időközi
választásokkal kapcsolatban, illetve több demonstráción is jelen voltunk.
Kiemelten kezeltük nemzeti ünnepeinket, emléknapjainkat, az azokhoz kapcsolódó magyarországi
és külhoni megemlékezéseket. Fotóztuk az augusztus 20-ához és október 23-ához kapcsolódó
állami kitüntetések, a Magyar Szent István-rend, illetve a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását.
Utóbbi elismeréseket idén a koronavírus-járvány miatt március 15-e helyett az államalapítás
ünnepéhez kapcsolódóan vehették át a díjazottak. A korábbi évekhez hasonlóan a Kossuth- és
Széchenyi-díjasokról az év második felében személyes környezetükben, elsősorban otthonukban
portrék is készültek a fotóarchívum számára. Hasonló sorozatokat csináltunk a Nemzet
művészeiről és a Térey-ösztöndíjas írókról, költőkről, művészekről. A legszigorúbb korlátozások
előtt hetente többször fotóztunk az ország szinte valamennyi színházában, a bemutatók előtti
fotóspróbákon, több filmforgatáson is jelen voltunk, illetve folyamatosan dokumentáltuk a Liget
Budapest projekt megvalósulásának különböző állomásait.
A külhoni magyarságot három jelentős voksolás érintette 2020 második felében. Ukrajnában
október végén tartottak helyhatósági választásokat, a helyi munkatársunk Kárpátaljáról küldött
képeket az MTI-nek. Szeptemberben önkormányzati, majd decemberben parlamenti
választásokat tartottak Romániában. A nemzetközi képátvételek mellett négy saját fotósunk
tudósított az eseményekről Kolozsvártól kezdve Sepsiszentgyörgyön át Bukarestig.
A nemzetközi hírügynökségi kínálatot a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos események,
fejlemények tematizálták az év második felében is. Számos országban az utcára vonultak az
emberek a vírus elleni védekezés miatti korlátozások ellen, így tüntettek például Németországban,
Kanadában vagy Indiában. Mind a szigorításokról, mind a tiltakozásokról gazdag képkínálatot
biztosítottunk az előfizetőinknek. Folyamatosan tudósítottunk az európai, amerikai, orosz
vakcinafejlesztés aktuális állapotáról, és számos országból vettünk át fotókat a koronavírusos
betegek kórházi kezelésével kapcsolatban.
Az év egyik legfontosabb nemzetközi politikai eseménye az amerikai elnökválasztás volt. Az
előválasztási küzdelmeket követően is nemzetközi képek átvételével tudósítottunk a nyári
jelöltállító pártkonvenciókról, az elnök- és az alelnökjelölti vitákról, követtük a korai és a
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levélszavazás eseményeit, és magyar idő szerint egész éjjel adtunk ki fotókat a választás napjáról,
majd az elhúzódó eredményhirdetés történéseiről.
2020 második felében több uniós csúcstalálkozót tartottak, Brüsszelben és videokonferenciák
keretében egyaránt, amelyeket rendre megelőztek a visegrádi országok közötti egyeztetések. A
találkozók fő témájáról, az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus
utáni helyreállítási alapról végül a decemberi uniós csúcson született döntés. Az eseményekről a
Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott fotókkal és a nemzetközi partnerektől átvett képekkel
folyamatosan tudósítottunk.
Heteken át közöltünk fotókat a bejrúti robbanásról, miután a város kikötőjének egyik raktárában
több száz tonna ammónium-nitrát repült a levegőbe augusztus elején, és a robbanás óriási
pusztítást végzett. Hosszú hónapokig témát szolgáltatott a fehérorosz válság is. Az augusztus eleji
elnökválasztás tüntetéshullámot váltott ki az országban, mert a tiltakozók szerint Aljakszandr
Lukasenka elnök csalással győzött. Az év második felében is kiemelten foglalkoztunk az Európát
célzó illegális migrációval, csakúgy, mint a nizzai késes merénylettel és a bécsi terrortámadással. A
koronavírus mellett a további katasztrófák sem kerülték el a világot. Bőséges képkínálatot
nyújtottunk az európai és az amerikai erdőtüzekről, a törökországi földrengésről és az Ázsiát ért
tájfunról.
Bár a koronavírus miatt az idei olimpiát és a labdarúgó Európa-bajnokságot elhalasztották, de
számtalan sporteseményt megrendeztek, még ha korlátozásokkal, nézők nélkül is. Kiemelendő a
magyar labdarúgó válogatott Európa-bajnoki pótselejtezőben és a Nemzetek Ligájában nyújtott
kimagasló szereplése, előbbivel kijutott az Európa-bajnokságra, utóbbival pedig feljutott a
Nemzetek Ligája élvonalába. A hazai mérkőzéseken mi is fotóztunk, a képeket az itthoni
felhasználás mellett külföldre is kiadtuk. A járvány miatt az idegenbeli meccsekre nem utazott
MTI fotós, a partnerügynökségek képeit vettük át. Így jártunk el a Ferencváros Bajnokok Ligája
szereplésekor is. A hazai mérkőzésekre viszont két fotóst is akkreditáltunk.
Budapesten rendezték a labdarúgó Európai Szuperkupát, amelyen Illyés Tibor az EPA
képviseletében fotózhatott. Fordulónként több mérkőzésen fotóztuk a magyar bajnokságot, és
tudósítottunk a Nemzeti Vágtáról, a Kékszalagról, a Tour de Hongrie-ról, a soproni női
kosárlabda Euroligáról, a női és a férfi kézilabda és vízilabda Bajnokok Ligájáról, a Nemzetközi
Úszóligáról a Duna Arénában, a rali Európa-bajnokságról, a budapesti cselgáncs Grand Slamversenyről és a szombathelyi torna világkupáról.
Az alábbi táblázat tartalmazza a Fotószerkesztőség teljes idei teljesítményét számszerűsítve
(december 15-ig). A számokból jól látható, hogy az első félévhez hasonlóan a szigorúbb
korlátozások bevezetésétől, novembertől ismét visszaesett a kiadott belföldi fotók száma, amit
főleg a kulturális rendezvények elmaradása és az online eseményekre való átállás okozott. Ez
azonban a második félévben már ugyanúgy érintette a vidéki helyszíneket, mint a fővárosiakat.
Összességében majdnem 120 ezer belföldi és külföldi képet jelentetett meg az MTI
Fotószerkesztősége 2020-ban, a külföldre kiadott fotók száma pedig meghaladta a 12 ezret.
Tizenhárom egyedi fotónál vagy fotósorozatnál kellett javítást kiadnunk és kilenc képet kellett
visszavonnunk.
Fotó

Képszerkesztőség
Budapest
Vidék
Határontúl

30 napig ingyenes
Belföldi képkiadás összesen
AP
EPA
Egyéb

Külföldi képkiadás összesen
AP
EPA
Egyéb

Külföldre képkiadás összesen

Jan
2 647
1 663
257
1 257
4 567
2 134
4 843
6
6 983
1 082
1 548
40
2 670

Feb
2 495
1 618
747
1 174
4 860
2 176
4 370
6
6 552
221
706
22
949

Már
2 522
2 365
169
1 342
5 056
1 723
3 947
17
5 687
755
1 362
7
2 124

96

Ápr
1 625
2 372
124
1 193
4 121
1 786
4 180
0
5 966
556
831
0
1 387

Máj
2 014
2 159
138
1 371
4 311
1 492
3 636
0
5 128
420
869
0
1 289

Jún
1 875
2 670
365
1 465
4 910
1 630
4 112
0
5 742
220
531
9
760

Júl
1 474
2 509
174
1 184
4 157
1 817
3 439
0
5 256
214
474
9
697

Aug
1 498
2 162
166
1 036
3 826
1 710
3 477
2
5 189
175
348
0
523

Szep
2 226
2 501
222
1 413
4 949
2 032
3 570
13
5 615
211
396
4
611

Okt
2 876
2 504
269
1 668
5 649
1 228
3 730
3
4 961
191
486
0
677

Nov
1 685
1 572
161
1 004
3 418
2 082
3 682
5
5 769
312
598
0
910

Dec Összesen
891
23 828
890
24 985
141
2 933
556
14 663
1 922
51 746
902
20 712
1 722
44 708
2
54
2 626
65 474
113
4 470
192
8 341
0
91
305
12 902

7. A KÖZMÉDIA ONLINE PORTFÓLIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE
2020-BAN

A COVID–19-járvány okozta veszélyhelyzet az élet minden területén kihívások elé állította az
egyes országokat és a hiteles tájékoztatás terén törvényben előírt kötelezettségeit teljesíteni
próbáló közszolgálati médiumokat. Emellett felerősítette azokat a világszerte jelentkező politikai,
gazdasági és technológiai problémákat, amelyekkel évek óta küzdenek az országok. Az online
kommunikációs csatornákat uraló globális technológiai óriások (Facebook, Google)
nyilvánosságban betöltött szerepük erősödésével párhuzamosan ugyanis egyre nagyobb
mértékben avatkoznak bele a hírek, információk és vélemények terjedésébe. Nyílt, félig nyílt és
rejtett eszközök sorával befolyásolják a hírek terjedését, miközben komoly problémát jelentenek
az álhírek és az álhíreket közlő oldalak megerősödése is. Ezek a folyamatok világszerte gyengítik a
médiába vetett bizalmat, pedig a valódi, hiteles információkhoz való hozzáférés egy járványügyi
veszélyhelyzet idején különösen fontos.
Magyarországon elsősorban a Facebook és a YouTube tölt be növekvő szerepet a magyar
emberek hírekhez való hozzáférésében. A járvány ideje alatt látható volt, hogy nemcsak
egészségügyi, hanem más – tömegeket érintő – szakpolitikai kérdésekben (nyugdíj, közoktatás,
közszféra stb.) is számos durva valótlanság terjedt az interneten. A reklámokkal teletűzdelt
álhíroldalak célja eközben a hazugságok terjesztésével egyértelműen a minél nagyobb hirdetési
bevétel volt, ám működésük legsúlyosabb következménye a közbizalom folyamatos és
szisztematikus rombolása.
A járvány okozta helyzetre és a hiteles információk iránt a társadalom részéről jelentkező
megnövekedett igényre való tekintettel, a meglévő felületek adta technikai lehetőségekhez mérten
a közmédia online felületei kiemelten foglalkoztak azokkal a hírekkel és kihívásokkal, amelyek
magyar nézőpontból értelmezik a globális híreket, illetve nemzetközi kontextusba helyezik a hazai
folyamatokat, cáfolják a válsághelyzetekben törvényszerűen előkerülő álhíreket, a reális
helyzetértékelés és önképünk biztosítása érdekében statisztikai adatok segítségével
összehasonlíthatóvá teszik az egyes országokat. Ennek megfelelően minden a válsághelyzettel
kapcsolatos sajtótájékoztató, hír, adat napi szinten, kiemelten jelent meg a közmédia felületein.

Látogatottsági eredmények
A 2020-as év az élet minden területén rendhagyónak tekinthető, így nem meglepő, hogy a
koronavírus-járvány a médiafogyasztási statisztikákban is egyértelműen éreztette hatását. Február
és április között – márciusi tetőzéssel – szinte minden közéleti témákkal foglalkozó híroldal
rekordmagas látogatottsági adatokat produkált, és ez a kiugrás a közmédia idei évi statisztikáiban
is tetten érhető, különösen a hirado.hu és a mediaklikk.hu esetében.
Fontos megjegyezni, hogy július 1-től a hirado.hu megváltozott szerkezeti és work-flow struktúrája,
valamint a különböző tartalmi és technikai fejlesztések révén a járványhelyzettől függetlenül is
megkezdődött egy emelkedés a látogatottsági adatokban, ami nem magyarázható az egész
médiapiacot általánosan érintő külső hatással.
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* A magyar közmédia összesített adatai 2020. októberétől kezdve tartalmazzák az élő
streamelésekből és VOD-megtekintésekből származó látogatásokat is.

* A magyar közmédia összesített adatai 2020. októberétől kezdve tartalmazzák az élő
streamelésekből és VOD-megtekintésekből származó látogatásokat is.
A havi összes oldalletöltést tekintve elmondható, hogy a koronavírus-járvány első hullámakor
tapasztalt kiugrástól függetlenül az év második fele komoly emelkedést hozott. A kedvező
tendencia hátterében elsősorban a hirado.hu jelentős megerősödése áll, ami a fent említett
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fejlesztéseknek köszönhetően olyan bonyolultabb számokban is tetten érhető, mint a visszatérő
egyedi látogatók stabilan növekvő aránya.
A portfóliószintű emelkedő trendben emellett szerepet játszik még a közmédia által exkluzívan
közvetített sportesemények (magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő mérkőzései, Forma-1 stb.)
visszatérése, valamint a közéleti és sportesemények élő közvetítése iránt a mediaklikk.hu-n
jelentkező megnövekedett érdeklődés.

* A magyar közmédia összesített adatai 2020. októberétől kezdve tartalmazzák az élő
streamelésekből és VOD-megtekintésekből származó látogatásokat is.
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* A magyar közmédia összesített adatai 2020. októberétől kezdve tartalmazzák az élő
streamelésekből és VOD-megtekintésekből származó látogatásokat is.
Hasonló képet mutat az egyedi látogatókra vonatkozó adatsor: világosan látszik, hogy a
koronavírus-járvány első hulláma idején rengeteg olyan felhasználó is felkereste a közmédia
online felületeit, akik egyébként nem számítanak visszatérő médiafogyasztóknak. A járványhelyzet
enyhülését követően visszatérés volt tapasztalható a megelőző szintekre, azonban a júliusi
átalakítástól kezdve a hirado.hu az egyedi látogatók terén is dinamikusan emelkedő pályára került,
ami – kiegészülve a mediaklikk.hu és az m4sport.hu javuló adataival – látványos portfóliószintű
emelkedést eredményezett.
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Az új online stratégiában fontos szerepet játszik a közösségi média, ezen belül is a
Magyarországon kiemelkedő helyzetben lévő Facebook. Összességében elmondható, hogy az
online terület kezelésében álló Facebook-oldalak mindegyike jelentősen képes volt bővíteni
követőinek számát, továbbá a Hirado.hu és a Mediaklikk esetében szintlépés következett be az
elért emberek számában.
A mediaklikk.hu felülete az elmúlt években nem változott jelentősen, így a nézők egy korábban
már megszokott és megszeretett felületen érhetik el műsorainkat.
A műsorok keresősáv, ABC sorrendbe rendezett katalógus vagy műsorújság segítségével érhetőek
el, könnyű kereshetőséget és visszanézhetőséget biztosítva így akár a műsorcím, akár az
adásidőpont alapján nézőinknek. Az oldalon elérhető videó- és hanganyagokban a
lejátszófelületen bármely időpontra lehet kattintani, így a nézők/hallgatók könnyen kihagyhatják,
átugorhatják a számukra kevésbé érdekes részeket. Az anyagok tartalmi kulcsszavas megjelölése
(tagelés) egy későbbi fejlesztés részeként valósulhat meg, mivel jelentős automatizációt és
fejlesztést kívánna az oldal üzemeltetőitől. A Médiaklikk felülete és szolgáltatásai a magyar
médiapiac élvonalába tartoznak, de a jelentős külföldi oldalak szolgáltatásaival is 80-90%-ban
megegyeznek. Az oldal számos ponton kapcsolódik a NAVA oldalához és médiatárához, így a
magyar médiapiacon ez a legnagyobb és legszínesebb streaming megoldás.
A Médiaklikk elérhető mobilapplikáción keresztül is, ahol lehetősége van a nézőknek a videó
tévéképernyőkre továbbítására is, Chromecast segítségével.

Oktatási tartalmak a közmédia online felületein
A veszélyhelyzet bevezetését követően 2020. március közepén bezártak az iskolák, óvodák, és aki
meg tudta oldani, otthoni munkavégzésre váltott. Március 16-tól, segítve az otthon tanuló diákok
munkáját, az M5 hétköznaponként, reggel 8 és este 20:30 óra között oktatási műsorokat
közvetített. A digitális tanrend bevezetését követően a március 16-tól június 12-ig tartó
időszakban az oktatási tematika új, fiatal nézőket hozott a csatornának.
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Az M5 közönségaránya a diákok körében a délelőtti sávban volt a legmagasabb. A teljes digitális
tanrend időszakában a reggel 8-tól este 20:30-ig sugárzott oktatási tartalmakkal az M5 a diákok
harmadát érte el.
A legnézettebbek ebben az időszakban a Felsős című magazin délelőtti adásai voltak, amelyet az
élethelyzetüknek megfelelően az idősebb általános iskolások korosztálya választott a legnagyobb
arányban (a Nielsen mérésében a 13-17 évesek). Népszerűek voltak a Szólalj meg! című
nyelvleckék, az Érettségi című műsorok valamint a március végén indult új műsor, az Alsós
epizódjai is.
Az M5 oktatási tartalmai iránt érdeklődő közönség online módon is hozzáférhetett az őket
érdeklő tartalmakhoz. A mediaklikk.hu oldalon élőben nézhették az M5 csatornát, és az összes
tartalmat utólag (VOD), a saját egyéni tanmenetükhöz igazodva is megkereshették.
A veszélyhelyzet első heteiben látványosan megnőtt a mediaklikk.hu weboldal látogatóinak száma,
ami elsősorban a hírtartalom iránti megnövekedett érdeklődés következménye, de hozzájárultak
az oktatási tartalmak miatt érkező látogatók is.
Az M5 csatorna online élő nézése az első napokban a többszörösére nőtt, a tanítási időszak
végéig pedig összesen 166 ezer fő nézte online módon az M5 műsorait.
Az M5 csatorna online élő nézése mellett, a mediaklikk weboldalon, a március 15-én indult
digitális oktatás aloldalon keresztül is elérhetővé váltak az M5 korábbi és új oktatási tartalmai. Ezt
az aloldalt az első napokban 10 ezer főnél is többen keresték fel, míg a tanítási szünetig tartó
időszakban több mint 62 ezer látogatója volt.
Az alábbi táblázatban a digitális oktatás kezdetétől a tanítási szünetig, az M5-ön sugárzott oktatási
műsorok darabszámát, a sugárzási időt és az élő, illetve utólagos (VOD) videó-indítások számát
jelenítettük meg. A legtöbb élő videóindítást a legmagasabb darabszámban vetített nyelvleckék, a
legkevesebbet a március 30-tól új műsorként indult Alsós érte el, míg a VOD megtekintésekben a
Felsős epizódjai érték el a legmagasabb számot.

Forrás: Gemius Prism, nyers adat
Az M5 Youtube oldala az egyik legnépszerűbb videómegosztó oldal ismerői, használói számára is
kínálta és kínálja tartalmait, ezzel olyan közönséget is elérve, akik az M5 tévécsatornát nem vagy
csak ritkábban nézik. A Youtube csatorna látogatói körében a tévécsatornához képest jelentősen
több a fiatal, a látogatók közel fele 35 év alatti.
A 2016-ban indult M5 Youtube csatornának jelenleg (2021. február) 34 800 feliratkozója van. A
digitális oktatás kezdetétől, március 16 óta több mint 17 ezer új feliratkozója lett, vagyis az összes
feliratkozó felét a digitális tanrend bevezetése óta szerezte. Ez az adat az M5 ismertségére
gyakorolt pozitív hatást is mutatja.
Az M5 Youtube csatornáján a digitális oktatás időszakában 346 Felsős, 352 Érettségi, 97 Alsós
videót és 3577 nyelvleckét néztek meg a látogatók legalább egyszer.
2020. március 16 – június 15 között az oktatási tartalmak együtt több mint 900 ezer megtekintést
értek el, ami az összes M5 megtekintés harmadát jelentette.
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Az Érettségi videók jelentősen
több megtekintést generáltak,
mint a Felsős, az Alsós vagy a
nyelvleckék,
az
összes
megtekintés közel háromnegyede
ehhez a műsorhoz tartozik.

Forrás: Gemius Prism, nyers adat
Ennek alapján az látható, hogy az egyik legnépszerűbb videómegosztó oldal M5 csatornája a
diákok közül az idősebb, már többnyire egyedül tanuló diákok számára jelentett nagyobb
segítséget.
Az alábbi táblázat a vizsgált időszakban a legtöbb megtekintést elért oktatási videókat tartalmazza.

Forrás: Gemius Prism, nyers adat

Webes fejlesztések és applikációk
A fejlesztési erőforrások allokációja révén több területen történt előrelépés a közmédia online
portfóliójába tartozó honlapokon. A fejlesztések priorizálásának elsődleges szempontjait a
felhasználói élmény fokozása, a honlapok közötti forgalomterelés és szinergiák kihasználása,
valamint a belső munkafolyamatok racionalizálásának szempontrendszere határozta meg.
A COVID–19-járványhelyzet következtében a 2020-ra tervezett legnagyobb érdeklődést kiváltó
sporteseményeket (Olimpia, labdarúgó-Európa-bajnokság) elhalasztották, melynek következtében
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az m4sport.hu weboldal és webes applikáció megújítása is ezen sportesemények új időpontjához
igazodik. Az m4sport.hu megújításának új céldátuma lehetőséget biztosított a hirado.hu honlap és
webes applikáció megújításának előkészítésére is.

Vizuális és forgalomterelési fejlesztések
A közmédia portfóliójába tartozó honlapok közül felhasználói élmény tekintetében a legtöbb
kihívással a portfólió legrégebbi honlapja, a hirado.hu és webes applikációja néztek szembe. Az
elsődleges cél olyan vizuális elemek megjelenítése volt, amelyek a későbbi megújítás során is
mindenképp a honlap részét fogják képezni. A vizuális elemek kialakítása a legújabb trendeket
követte, a címoldali és cikkoldali kiemelésekben a könnyebb olvashatóságot tartották szem előtt.
A cikkoldali kiemelések részét képezi a baloldali lécek alkalmazása, az idézőjeles kiemelések
bevezetése, a tagoltabb térközök (sortávolság, bekezdések közötti térköz) kialakítása és egyéb
szeparátorok megjelenítése.

Módosított térközök és új kiemelés

Idézőjeles kiemelés
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Szeparátor bevezetése
A cikkoldalon megjelenő vizuális elemek megújítása mellett fontos hangsúlyt kapott a címoldalon
lévő vizuális elemek pontosítása, megújítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

Címoldali kiemelések
Az online portfólió régi adóssága a honlapon belüli és a portfólióba tartozó honlapok közötti
szinergiák hatékonyabb kihasználása. Az aktuális fejlesztések során hangsúlyosabb lett a honlapok
közötti átjárhatóság a honlapok fejléce fölött kialakított portfólióválasztó bevezetésével. A
portfólióválasztók a hirado.hu, m4sport.hu, mediaklikk.hu, petofilive.hu és ridikul.hu honlapokon
jelentek meg. A felhasználói élmény és a forgalomterelés további elemei a módosított hirado.hu
fejléc, amelyben elérhetővé vált az ÉLŐ gomb; erre kattintva a felhasználók a közmédia
valamennyi broadcast adását elérhetik egy kattintás után.
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Portfólióválasztó és ÉLŐ gomb, megújult fejléc

ÉLŐ broadcast adások listája a hirado.hu-n

Portfólióválasztó az M4sport.hu-n; valamennyi honlapon elérhető a portfólióválasztó
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A címoldali forgalomterelési újítások mellett a cikkoldali forgalomterelésben is új elemek váltak
elérhetővé a hirado.hu olvasói számára. A közmédia kiemelten fontosnak tartotta a COVID-19járványhelyzetben az alapos és hiteles tájékoztatást, ezért az online felületeken e kategóriában
helyeztek el olyan új elemet, amely a további tájékozódást biztosítja a felhasználók számára.

Nagyképes ajánló a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos cikkek végén

A hirado.hu webapplikáció megújítása
A hirado.hu korábbi webes applikációjának megjelenése elavult, ezért aktuálissá vált egy letisztult, a
legújabb trendeknek megfelelő elrendezés és megjelenítés kialakítása. A tartalomfogyasztási
szokások átalakulása azt jelzi, hogy a felhasználók egyre nagyobb arányban használják
okostelefonjukat a tájékozódásban, amely tény csak aláhúzta a webes applikáció megújításának
fontosságát. A megújult hirado.hu webes applikáció a későbbi fejlesztések vizuális irányvonalát
követi, amely hírfolyamszerű és a cikkoldalon lekövette a hirado.hu weboldal cikkoldali desktopnézetének változásait (pl. kiemelések, térköz, stb.).
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Megújított hirado.hu webes applikáció
Szeriőz és bulvár tartalmak arányának és olvasottságának összehasonlítása
A bulvárcikkek népszerűsége mellett a szeriőz tartalmak olvasottsága a hirado.hu felületén nőtt a
2019-es adatokhoz képest. A legolvasottabb 35 cikk között az eddigieknél nagyobb arányban
jelentek meg a szeriőz tartalmak: 2019-ben 14 db, 2020-ban 19 db szeriőz cikk szerepelt a top35ben, a legolvasottabb cikkek között.
Az alábbi táblázatban kék háttérrel vannak kiemelve a szeriőz tartalmak.
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2020. Top 35. (szeriőz tartalom: 19 db)
Gordon Ramsay medencéje sokaknál kiverte a biztosítékot | hirado.hu
Cristiano Ronaldo is reagált a magyar válogatott Eb-kijutására | hirado.hu
Fájóan hamar pusztíthatja el a Földet ez az aszteroida | hirado.hu
Terrorelhárítók ébresztették a szomszédait rettegésben tartó családot – VIDEÓ | hirado.hu
Gyomorforgató dolgokat művelt lányaival egy győri férfi | hirado.hu
Halála előtt titokzatos hívást kapott Bogdán László, Cserdi polgármestere | hirado.hu
Videó: így néz ki belülről egy olasz kórház a válsághelyzetben | hirado.hu
Intenzívre került Sylvester Stallone | hirado.hu
Kunhalmi beismerte: igaza van Orbánnak | hirado.hu
Megtalálták az új Dianát, épp olyan gyönyörű, amilyen a hercegné volt | hirado.hu
Terrortámadás Bécsben, több halott | hirado.hu
Harmincéves szokást rúgott fel a Jobbik elnöke | hirado.hu
Sikeresen izolálták a koronavírust Magyarországon | hirado.hu
Ekkor tetőzhet a fertőzöttek száma hazánkban | hirado.hu
Megrázó felvételek Diana hercegné bulimiájáról | hirado.hu
Română | hirado.hu
Elhunyt Chadwick Boseman, a Fekete Párduc sztárja | hirado.hu
Elhunyt Kovács Zsuzsa, a Budapesti Operettszínház színművésze | hirado.hu
Újabb dílert fogtak el a rendőrök | hirado.hu
Így gyilkoltak a terroristák Bécsben - VIDEÓ | hirado.hu
Kilenc megyében felhőszakadásokra figyelmeztet az OMSZ | hirado.hu
Friss hírek érkeztek Michael Schumacher állapotáról | hirado.hu
Ezzel a módszerrel derítsük fel, ki nézte meg a Facebook-oldalunkat | Híradó
Katalin és Vilmos döntött – gyerekeikkel együtt elhagyták a Kensington-palotát | hirado.hu
Túlélés-challenge: másodperceken belül kétszer kerülte el a halált – VIDEÓ | hirado.hu
Orbán Viktor 15 órakor bejelentést tesz | hirado.hu
A szürke ötven árnyalata színésznője mindenkit sokkolt külsejével | hirado.hu
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A NASA egy új, Föld méretű bolygót fedezett fel | hirado.hu
Az egész család Travolta feleségének ágya mellett volt az utolsó pillanatokban | hirado.hu
Fény derült Sean Connery halálának okára | hirado.hu
11 éve eltűnt magyar focista holttestét találták meg | hirado.hu
Híres színésznő szállt be a járvánnyal kapcsolatos álhírgyártásba | hirado.hu
Arnold Schwarzenegger szerelemgyereke egyszerűen szívdöglesztő | hirado.hu
Emberöléssel vádolják a Maradonát megműtő orvost | hirado.hu
Orbán Viktor: Lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt, betiltják a
rendezvényeket | hirado.hu
2019. Top 35. (szeriőz tartalom: 14 db)
Önkormányzati választás 2019 – kövesse percről percre | hirado.hu
Nyilvánosságra hozták a tragikus körülmények között elhunyt Cameron Boyce halálának az
okát | hirado.hu
Elárulták, milyen betegséggel küzdött hirtelen halála előtt a húszéves Cameron Boyce |
hirado.hu
Română | hirado.hu
Így zajlott a 2019-es önkormányzati választás | hirado.hu
Hatósági eljárás indult Heller Ágnes halálával kapcsolatban | hirado.hu
Chris Evans váratlanul megjelent húszéves osztálytalálkozóján | hirado.hu
Feltűnően kisimultak Katalin hercegné ráncai - a palota sem hagyta szó nélkül a pletykát |
hirado.hu
Egy színész bukása: Liam Neeson egy mondattal tette tönkre a karrierjét | hirado.hu
Súlyos baleset történt a Halálos iramban 9 forgatásán - Vin Diesel sokkos állapotban |
hirado.hu
Elhunyt Koós János | hirado.hu
Harminc óra alatt négy gyilkosság történt Pest megyében | hirado.hu
Megkezdték a Hableány kiemelését – Itt követheti élőben a műveletet | hirado.hu
Hatalmas aszteroida halad ma el a Föld mellett | hirado.hu
Zivatarokra elsőfokú, felhőszakadásra másodfokú figyelmeztetés van érvényben | hirado.hu
Meghan hercegné sorra kudarcot vall a ruháival, még van mit tanulnia Katalintól | hirado.hu
Vasárnaptól meghökkentően meleg napok következnek | hirado.hu
Elhunyt Kautzky József színművész | hirado.hu
Milliókban mérhető, hogy Dwayne Johnson és Jason Statham mennyire nincs egy szinten |
hirado.hu
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Jennifer Lopez smink nélkül – ekkora a különbség, ha nincs rajta több réteg festék |
hirado.hu
Nyugtalanító képek – Britney Spears évek óta nem nézett ki ennyire rosszul | hirado.hu
Alig lehet ráismerni – Bradley Cooper új külseje kissé kiábrándító | hirado.hu
Meghalt Andy Vajna | hirado.hu
Riasztást adtak ki: itt ázhat el ma a legjobban | hirado.hu
Meghan hercegné kikotyogta a szíve alatt hordott kisbabája nemét | hirado.hu
Hajóbaleset a Dunán – 21 főt még keresnek | hirado.hu
Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést négy megyében | hirado.hu
A súlyos beteg Selma Blair kisfia segítségével változtatott a külsején | hirado.hu
Jégesővel csapott le a vihar – VIDEÓ | hirado.hu
Celine Dion lehengerlő rendszert építtetett ki tízezer pár cipőjének | hirado.hu
Jelentős kiegészítést kapnak a nyugdíjasok az év végéig | hirado.hu
Az elmúlt évek legbrutálisabb gyilkosságát követték el Borsodban | hirado.hu
Kiadták a figyelmeztetést: itt lehet eső vasárnap | hirado.hu
Ezzel a módszerrel derítsük fel, ki nézte meg a Facebook-oldalunkat | Híradó
Napokon belül záporok, zivatarok csapnak le az országra | hirado.hu

Kiegyensúlyozottság a hirado.hu tartalmaiban
A közszolgálati médiaszolgáltató online felületein megvizsgáltuk, hogy 2020. decemberében a
kormánypártok, az ellenzék, valamint a kormány megszólalásai, az őket érintő témák milyen
arányban jelentek meg a felületeken. Ez alapján megállapítható, hogy a járványhelyzetből fakadó
rendkívüli intézkedések megemelték a kormányzati hírek arányát, amely így közel 50 százalékot
ért el, de a kormánypártok és az ellenzéki hírek tekintetében nem volt érdemi eltérés.
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Hírek aránya

23,49

27,52

48,99

FIDESZ-KDNP

Kormány

Ellenzéki pártok

Gyorsabb pushüzenet-küldés
A webes applikáció megújításával párhuzamosan megújult a pushüzenet küldésének
háttérrendszere, annak érdekében, hogy a legfontosabb eseményekről minél hamarabb
tájékozódhassanak az olvasók. A hírgyorsaság fontosságát szem előtt tartva a pushüzenet
kiküldése 1 percre csökkent a cikk publikálása után. A kiküldés gyorsasága mellet a pushüzenet
címmel ellátva is kiküldésre kerülhet.

Gyorsabb és címmel kiegészített pushüzenet-küldés

Akadálymentesítés
A törvényi kötelezettségnek eleget téve a közmédia végrehajtotta a szabványosított
akadálymentesítést a kezelésében lévő honlapokon (hirado.hu, m4sport.hu, mediaklikk.hu, ridikul.hu,
petofilive.hu, archivum.mtva.hu és blogok). Az akadálymentesítés az előírásoknak megfelelően
folytatódik a webes applikációk tekintetében is.
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Automatikus feliratozás
Az akadálymentesítés részeként valamennyi televíziós broadcast adás feliratozása is megtörtént,
automatikus feliratozási rendszerrel.

Teljeskörű megújítás
Az aktuális fejlesztésekkel párhuzamosan a terület felelősei feltérképezték és pontosították a
hirado.hu, az m4sport.hu és a webes applikációk teljeskörű megújítását. Az igényspecifikációk
előkészítésekor a költséghatékony, globális szintű fejlesztések összehangolása mellet a megújuló
design és funkcionalitások kerültek a középpontba, a felhasználói élmény és a honlapok közötti
szinergia minél magasabb szintű kihasználását figyelembe véve. A megújítás az alábbi főbb témák
szerint rendszerezhető:







teljes értékű reszponzivitás a webes felületen, applikációk megújítása
új, korszerű design, új vizuális megoldások
automatizált tartalomfeltöltés a gyorsabb tájékoztatás érdekében
multimédiás tartalmak megjelenítésének korszerűsítése
az élő és egy catch-up videók lejátszását kiszolgáló player megújítása
új funkcionalitások bevezetése: percről percre cikktípus, multimédiás tartalmak azonnali
megjelenítése a címlapon
 SEO szempontok érvényesítése
 modern, perszonalizált ajánlórendszer bevezetése, honlapok közötti átjárhatóság
biztosítása
 belső munkafolyamatok egyszerűsítése
A hirado.hu, az m4sport.hu priorizált fejlesztése mellet a mediaklikk.hu igényspecifikációjának
elkészítése is elkezdődött. E honlap megújítása is megfogalmazott alapelvek szerint teljesül: a
felhasználói élmény fokozása, a honlapok közötti forgalomterelés és szinergiák kihasználása,
valamint a belső munkafolyamatok racionalizálása.

Új stratégia a közösségi médiában
A 2020-as évre világossá vált, hogy az online területen belül időszerű a közösségimédia-jelenlét
megújítása is. Alapvető, az egész világra jellemző tendencia, hogy a maroknyi technológiai
óriásvállalat által működtetett közösségimédia-platformok egyre inkább domináns szerepbe
kerülnek a tömegkommunikáció terén, csapdahelyzetbe szorítva kivétel nélkül minden
sajtóorgánumot, legyen szó a print, a rádiós, a televíziós vagy az online piacról.
A médiapiac szereplői nem tehetik meg, hogy nincsenek aktívan jelen a közösségi médiában,
hiszen ezeken a felületeken keresztül érhető el a legtöbb ember, és a statisztikák szerint egyre
nagyobb arányban fogyasztják itt a híreket is. A magyar közmédia honlapjai kapcsán is
elmondható, hogy a felhasználók növekvő arányban érkeznek valamilyen közösségimédiaplatformról. Ez azonban növeli a sajtóorgánumok kiszolgáltatottságát, hiszen a platform
működtetője kénye-kedve szerint korlátozhatja vagy tilthatja le a tartalmakat és oldalakat, de a
legjobb esetben is fokozatosan háttérbe szorulnak a saját felületek.
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Az MTVA közösségimédia-stratégiájának kialakításakor tehát elsősorban a fenti dilemmában
kellett megfelelő irányú döntést hozni: úgy kell minél nagyobb mértékben kihasználnia a
platformok nyújtotta lehetőségeket, hogy közben nem mond le a saját felületei, brandjei és
tartalmai érdekeiről, szuverenitásáról.

Facebook, Instagram
Ha globálisan oligopol piacról beszélhetünk a közösségi média tekintetében, akkor
Magyarországon közel monopol helyzetben van egyetlen szereplő, a Facebook. Messze ennek a
platformnak van a legtöbb magyar felhasználója, és a hírközlés terén létező, más országokban
népszerű riválisok (pl. Twitter) nem versenyképesek hazánkban. Megjegyzendő, hogy ugyanezen
cég működteti az Instagram kép- és videómegosztót is, amely a magyar piacon a második
legnépszerűbb mobilos közösségi média platform.
Az oldalak átvilágítása révén arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyes műsorok jellemzően
kis követőszámmal rendelkező és ritkán frissülő, a műsor esetleges megszűnésével inaktívvá váló
oldalai széttöredezetté és nehezen átláthatóvá tették a közmédia Facebook-jelenlétét. Ezért az év
végén döntés született a kis méretű műsoroldalak fokozatos kivezetéséről a 2021-es év elejéig, és
a tartalmak átirányításáról a különböző csatornák oldalaira. Ez a változás lehetővé teszi, hogy a
jövőben az emberi, tartalmi és hirdetési erőforrásokat koncentráltan a csatornaoldalakra
fordíthassuk, és ezáltal változatosabb, aktívabban frissülő és hosszú távon fenntartható oldalakkal
legyünk jelen a Facebookon. Ez megalapozza a hasonló struktúrában továbbfejlesztendő
Instagram-jelenlétet is, ahol az átalakítás 2021-ben indul.
A Médiaklikk Facebook követőinek száma magas (41 ezer) annak ellenére, hogy a megosztott
tartalmai inkább az 50+-os közönségnek szólnak (viszonyításképpen a magyar Netflixnek 72 ezer
követője van a közösségi oldalon).
Az elérés korcsoport szerinti megoszlásban a 35-44 és a 45-54 éves célcsoportban a legerősebb,
ami azt mutatja, hogy a fiatal és középkorú közönség követi elsősorban az oldalt. Emellett
jelentős számban vannak jelen az ennél fiatalabb és idősebb nézők is, így ez jóval
kiegyensúlyozottabb mint a televíziós nézettségi mutatók. Hasonló arányban, de jóval kisebb
mennyiségben érjük el ezzel a felülettel a férfi nézőket (vagyis kevesebb „like”-ot kapnak az oldal
tartalmai férfiaktól).
A követők megoszlásában is alulreprezentáltak a férfi nézők, bár kisebb mértékben (33-66%). A
követők számában a 65+-os szegmens a legerősebb. A legtöbb követő Budapesten lakik,
országok szerinti bontásban Magyarországon kívül egyedül Erdély jelentős.
A hirado.hu Facebook oldala ugyanolyan arányban éri el a férfi és női nézőket, korcsoport
szerint a 25-34, 35-44, 45-54 éves célcsoport is erősen reprezentált, ami jelzi a posztok (hírek) jó
tartalmi válogatását. A férfiaknál az idősebb korosztályoknál kicsit gyengébb a teljesítmény, de így
is elmondható, hogy a Facebook oldal hírei nagy számban érik el azokat a fiatalabb
korosztályokat, akiket a lineáris adás kevésbé. Az elérésben Budapest vezet, országok szerint
Magyarország mellett még Erdély és a Felvidék számottevő. (Jelentős elérésünk van
Németországban is). A követők száma szintén magas, 240 ezer, nagy részük Budapesten és
Erdélyben él, korcsoportok szerint a 45 év felettiektől kapja az oldal a legtöbb kedvelést, a férfiak
arányaiban itt is alulreprezentáltak.
Mindkét oldal magyarországi médiaviszonylatban jó eléréssel rendelkezik, így hatékonyan tudja
közszolgálati feladatait ezen a platformon is teljesíteni.

Podcastok
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Világszinten dinamikusan fejlődő műfajról van szó, amely Magyarországon is egyre népszerűbb,
és komoly növekedési potenciállal rendelkezik a közeljövőre nézve.
Az MTVA a 2020-as évben erőteljes kezdőlépéssel alapozta meg jelenlétét a podcastok hazai
világában. A már működő podcastcsatornák számos témát lefednek a történelemtől és a
komolyzenétől kezdve a kertészeten át a kerékpársportig és a labdarúgásig. Ezenkívül podcast
formátumban is elérhetővé váltak például Magyarország miniszterelnökének rendszeres péntek
reggeli interjúi a Kossuth Rádióban.
A közmédia podcastcsatornái egy helyen elérhetőek a közmédia saját médiamegosztó
rendszerében, a Mediaklikk.hu/Podcast gyűjtőoldalon, valamint minden Magyarországon népszerű
megosztóoldalon is (Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify stb.).

A blogstruktúra megújítása
A hirado.hu blogjai fontos szerepet töltenek be a közmédia online repertoárjában, hiszen a
hírszolgáltatások mellett a véleménycikkek az online tartalomfogyasztás legfontosabb elemei.
Ahhoz, hogy a 2014-ben létrehozott blogstruktúra illeszkedjen a közmédia új online
stratégiájában lefektetett irányelvekhez, szükségessé vált a blogstruktúra megújítása. Az átalakítás
alapvető célja az online jelenlét színesítése, a blogkínálat tematikus bővítésével, az egyes blogok
szerzőgárdájának gyarapításával, valamint a különböző szellemi műhelyek tartalomgyártásba
történő bevonásával. Új blogot indítunk építészet, divat és dizájn, történelem és politika
témakörökben, valamint újraindítjuk a sport tematikájú blogoldalt.
A megújítás része továbbá a hat évvel ezelőtt kialakított arculat és informatikai háttér
modernizálása, fejlesztése, hogy mind a tartalomgyártók, mind a blogos tartalmak fogyasztói
korszerű termékkel találkozzanak. A blogstruktúra informatikai hátterének és dizájnjának teljes
körű megújítása a következő év fejlesztési keretében került előkészítésre.
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8. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

2020 eseményeit, társadalmi szerepvállalásait jelentősen befolyásolta a kialakult járványhelyzet:
elmaradtak a szakmai találkozók, a saját szervezésű események, rendezvények, valamint a
díjátadók, egyes konferenciák az online térbe kényszerültek.
A közmédia feladatai közé tartozik a nemzetközösség társadalmi és kulturális életében történő
folyamatos jelenlét, a társadalmi szerepvállalás. A magyar közélet személyiségei, művészei és a
közönség egymásra találásának elősegítésével, a kulturális hagyományok, valamint értékek
bemutatásával a közmédia folyamatosan erősíti a társadalmi kapcsolatokat.
A már hagyománnyá vált Versmaraton rendezvény 2020-ban elmaradt, helyette versíró
pályázatot hirdetett a Kossuth Rádió a Magyar Írószövetséggel közösen. Az Együtt a versben!
kezdeményezéshez csatlakozott a Petőfi Irodalmi Múzeum is. A beérkezett műveket Erős Kinga
kritikus, a Magyar Írószövetség elnöke, Rózsássy Barbara költő, a Magyar Írószövetség titkára és
Pásztor Zoltán, a Kossuth Rádió programfőtanácsadója zsűrizte. A pályázatra többezer vers,
prózai írás érkezett, amatőr és profi kategóriában. „Megmozdult a fél világ, érkezett levél egyebek mellett
Ausztráliából, Németországból és a Kárpát-medence országaiból” − mondta el Pásztor Zoltán, a Kossuth
Rádió programfőtanácsadója. Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke kiemelte, hogy nagyon
nehéz dolguk volt, de örül annak, hogy az amatőrök között is talált jó néhány tehetséget.
2020-ban a VII. Duna Napot a járvány miatt nem lehetett megrendezni, a szervezők a
rendezvényt 2021-ben tervezik lebonyolítani.
2020-ban a díjátadókat is összesodorta az élet. A Duna Médiaszolgáltató a közmédia díjakat
2020. december 15-én televíziós műsor keretén belül (M5), valamint online felületein közvetítve
adta át. A legrangosabb szakmai elismeréseket: a Duna-díjat, a Sára-Csoóri Életműdíjat, a
Karinthy-gyűrűt, a Knézy Jenő-díjat, a Tőkéczki László-díjat, a Wacha Imre-díjat, a Dohnányi
Ernő-díjat, az Egyesy Géza-díjat, valamint a Herczeg Ferenc-díjat.
A Duna-díjat a Kormorán zenekar kapta, a tagokat Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
méltatta a műsorban. Az együttes majd’ 45 éves fennállása alatt nagyban hozzájárult a magyar
zenei kultúra sokszínűségéhez azáltal, hogy a népzenei elemeket ötvözték a nemzetközi rockzene
stílusjegyeivel. Emellett sokat tesznek a nemzeti összetartozásért, hiszen dalaik határon átívelők,
generációkat kötnek össze, hidat képeznek múlt és jelen közt – ez a közmédiának is a küldetése.
A díjat ennek a kivételes közösségteremtő tevékenységnek az elismerésére hozták létre 2012-ben.
A kitüntetést először Csoóri Sándor író, költő, a Duna Televízió egyik alapítója vehette át. Őt
követte Sára Sándor, a Duna Televízió első elnöke. A kettejük nevével fémjelzett díjat, a SáraCsoóri Életműdíjat 2020-ban posztomusz ítélte oda a kuratórium Chrudinák Alajosnak, a
Magyar Televízió (MTV) legendás közel-keleti tudósítójának, külpolitikai műsorai egykori
főszerkesztőjének. A díjátadón Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója emlékezett meg a televíziós szakemberről. A Karinthy-gyűrűt Scherer Péter
Jászai Mari-díjas színésznek ítélték oda a pályatársak. A szórakoztató műsorokban nyújtott
kiemelkedő előadói tevékenységért járó elismerést 1975 óta a humor legméltóbb képviselői
kapják. A sportújságírók díját, a Knézy Jenő-díjat – amely a közmédia életműdíjas
főmunkatársának, legendás sportriporterének állít emléket – Vass István Zoltán MOB-médiadíjas
sportriporter vehette át. Az ismeretterjesztői Tőkéczki László-díjat Grétsy László, a
nyelvművelés kiemelkedő alakja, az Álljunk meg egy szóra! egykori műsorvezetője kapta. Wacha
Imre-díjban részesült Ulbrichné Vadász Ágnes, a Magyar Rádió volt bemondója, a Montágh
Testület elnöke. A szép és helyes magyar nyelvhasználatért járó elismerés a több mint 50 évig
rádiós és televíziós munkatársakat oktató beszédtanárnak állít emléket. A Dohnányi Ernő-díj
117

kitüntetettje Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas magyar zongoraművész,
karmester, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának örökös tiszteletbeli főzeneigazgatója. A
díjat a korábbi Magyar Rádió egykori zenei igazgatójának, a Zeneakadémia hajdani
főigazgatójának, a Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerzőnek, karmesternek, zongoraművésznek az
emlékére alapították. Az Egyesy Géza-díjjal a magyar nemzeti hírügynökség alapítójának, az
MTI kiemelkedő szerkesztőjének, és parlamenti tudósítójának állítottak emléket. A kitüntetettek
Sárközy Júlia, az MTVA római tudósítója és M. Bíró Liza, az MTVA észak-magyarországi
tudósítója. Herczeg Ferenc-díjjal tüntették ki Győri Béla újságírót, a Krónika volt
rovatvezetőjét, a Vasárnapi újság egykori főszerkesztőjét. Az elismeréssel a kiváló magyar író,
újságíró, az Új Idők irodalmi hetilap főszerkesztője, a Petőfi Társaság elnöke előtt tiszteleg az
alapító.
Az idei könnyűzenei díjak átadásába is beleszólt a koronavírus. A Petőfi Zenei Díjakat, ahogy
az elmúlt években is, a STRAND Fesztivál nyitónapján adták volna át a szervezők. Az immár
ötödik alkalommal megrendezésre kerülő könnyűzenei gála időpontját még kijelölték a szervezők,
hogy a legjobbaknak járó Petőfi Zenei Díjakat, a megszokott színvonalú TV-s, rádiós és helyszíni
program keretében vehessék át a hazai művészek. A díjra jelölt zenekarokra különböző
kategóriákban, online lehetett szavazni.
Elindította újságíró képzését a közmédia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. „Örömmel és nagy
várakozással indítjuk útjára a Közszolgálati média–újságíró és szerkesztő szakot a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen. Célunk, hogy megtaláljuk azokat, az elsősorban a közszolgálati média iránt érdeklődő fiatal
tehetségeket, akik az újságírók, szerkesztők újabb nemzedékeként nem csupán elméleti, de gyakorlati tudást is
elsajátíthatnak, később pedig bekapcsolódhatnak gyakornoki programunkba, melynek végén a legjobbak számára
állást is ajánlunk” – mondta el Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója.
A közmédia Jónak lenni jó! c. műsora 2020-ban az autistákat segítette. A kedvezményezett
Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy egy élhetőbb világot teremtsenek az autista
személyeknek, ahol az embertársaik megértik, elfogadják és segítik őket a mindennapi életben.
Az immár hagyománnyá vált adománygyűjtő műsor idén kilencedik alkalommal jelentkezett. Az
adományok és felajánlások árverezése december 20-án volt. A Jónak lenni jó! kampány az elmúlt
években is bebizonyította, hogy képes egy jó ügyért széleskörű összefogást teremteni. Az idei
adománygyűjtésből rekord bevétel született: 185 millió forint.
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9. A KÖZMÉDIA NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

A Duna Médiaszolgáltató – az MTVA-val szerves egységet alkotva – Hungarian Media Group (a
továbbiakban: HMG) néven tagja az európai közszolgálati média szereplőit tömörítő
szervezetnek, a European Broadcasting Union-nak (a továbbiakban: EBU). Az EBU 56 európai,
közel-keleti és afrikai ország médiapiacának 115 szereplőjét képviseli, tagjai mintegy 2000 rádióés televíziócsatornát működtetnek. Az EBU tagjainak számát és fajsúlyát tekintve a magyar tagság
kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen egy ilyen léptékű nemzetközi szervezet a szakmai
együttműködésnek, a fogyasztói igények feltérképezésének, az annak való megfelelésnek, a közös
gondolkodásnak egy olyan széles közegét teremti meg, amely számtalan előremutató lehetőséget
rejt magában, miközben alkalmat teremt a magyar közmédia érdekeinek nemzetközi
érvényesítésére is.
Az EBU tevékenységi köre a stratégiai tervezéstől a technológiai újításokig, a
programszerkesztéstől a fogyasztói szokások kutatásáig, a műsorcserétől a közös projektek
létrehozásáig számos szakterületet lefed. Évente kétszer megtartott közgyűlésén rendszerint a
tagszervezetek vezető tisztségviselői, míg a különböző szakmai csoportok ülésein az adott
szakterület vezetői vesznek részt.
Komoly sikerként könyvelhető el, hogy a magyar közszolgálati médiát megtestesítő HMG az
EBU több bizottságában és szakértő csoportjában is képviseltetheti magát, így például a Sport
Bizottságban, a Jogi és Közkapcsolatok Bizottságában, az Akadémiai Bizottságban, valamint a
Klasszikus Zenei Munkacsoportban.
A Duna Médiaszolgáltató nemzetközi kapcsolataiban – az MTI révén – kiemelkedő szerepet tölt
be az Európai Fotóügynökségben (European Photo Agency; a továbbiakban: EPA), valamint az
Európai Hírügynökségek Szövetségében (European Alliance of News Agencies; a továbbiakban:
EANA) történő tagság is. Mindkét szervezet további lehetőséget kínál a szakmai innovációra, a
két, illetve többoldalú együttműködésre.
A koronavírus azonban a 2020-as esztendőben a nemzetközi kapcsolatokra is rányomta a
bélyegét. A külföldi utak, fesztiválok nagy része elmaradt, vagy az online térbe költözött át, ahol
egyrészt szélesebb körben, szabadabb időbeosztással kerülhetett sor egy-egy szakmai programra,
azonban a személyes találkozások hiánya bizonyos szempontból mégis behatárolta a
kommunikációt.
A koronavírus okozta karanténhelyzet ellenére a Duna Médiaszolgáltató a nemzetközi
szervezetekben való szerepvállalás mellett a kétoldalú együttműködések terén is igyekezett
bővíteni a meglévő kapcsolatait, így például az MTVA-val karöltve együttműködési megállapodást
írt alá az azeri televízió- és rádiószolgáltatóval, és jelenleg is folytat tárgyalásokat együttműködési
megállapodás előkészületeiről.
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10. AZ ANYANYELVI KULTÚRA ÁPOLÁSA

A médiatörvény a közmédia számára az anyanyelvi kultúra ápolását mindenkor az egyik
legfontosabb, kiemelt feladatként írja elő. Ez alól a 2020-as esztendő rendkívüli körülményei, a
pandémiás helyzet sem jelenthetett kivételt. A koronavírus-járvány idején sem lankadt a közmédia
figyelme a nyelvi szabatosság, az anyanyelvi pontosság szinten tartása, illetve az e téren
tapasztalható szakmaiság növelése érdekében.
Mindezen törekvésekben, az anyanyelvi kultúra ápolásában és terjesztésében a Duna MSz Zrt.
kiemelt szerepű partenere a Montágh Testület, amely a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
szervezeti keretei között működik a közmédia tanácsadó, véleményező, javaslattevő és ellenőrző
bizottságaként. Tevékenységével segíti az anyanyelvi kultúra ápolását, valamint a kamera és
mikrofon előtt megszólalók munkáját. A Montágh Testület a pandémia idején a beszédtanárokkal
együttműködve a járványügyi helyzethez alkalmazkodó, új típusú, online beszédképzéseket
szervezett, miközben változatlanul figyelemmel kísérte a műsorkészítők nyelvi szakmai
előmenetelét, s az arra érdemeseknek, alapos szakmai bírálat nyomán, odaítélte a kamera- és
mikrofonengedélyeket.
A 2020-as esztendő külhoni magyarsággal kapcsolatos közéleti és politikai kihívásai – elsősorban
a kárpátaljai magyarságnak az anyanyelv-használati jogai megőrzéséért folytatott küzdelme –
különösen felerősítették a közmédia szerepét nyelvi kultúránk színvonalának a megőrzésében a
Kárpát-medencében. Az anyanyelv-használat minőségének megőrzése és javítása terén a
közmédia változatlanul mintaadó szerepet játszott. A járványügyi helyzet a szomszédos
államokban élő külhoni magyarság mindennapjait is befolyásolta: anyanyelvi kulturális
rendezvényeinek száma drasztikusan csökkent, így drámaian szűkült azon személyes találkozások
lehetősége is, amikor az anyanyelv használatára emelkedett módon lehetőség nyílt. Ebben a
helyzetben a közmédiának – különösen a szórványmagyarság körében – anyanyelvi közegteremtő
szerepet is be kellett töltenie. Ennek érdekében – a strukturális, anyanyelvi témákat rendszeresen
feldolgozó adásai mellett – kiemelt kulturális és tematikus produkcióiban hangsúlyosan képviselte
az anyanyelvi kultúra ügyét, például a Virtuózok versenyén, sportközvetítésekben, kulturális
ajánlataiban (pl. az M5-ön, a Kossuth és a Bartók Rádióban), vagy a Jónak lenni jó
műsorfolyamban is.
A Duna Médiaszolgáltató Zrt. az anyanyelvi kultúra ápolása érdekében – a műsoraiban megjelenő
anyanyelvi, nyelvészeti ismeretterjesztő, nyelvtörténeti, nyelvhelyességi tartalmak sugárzása mellett
– kiemelt figyelmet fordított 2020-ban is a műsortartalmakban a nyelvhasználat minőségére, a
nyelvi megformáltság gondosságára és pontosságára. A hangzó beszéd folyamatos ellenőrzésén
túl a televíziós és az online tartalomszolgáltatás vizuális műfajai esetében is gondot fordított a
nyelvhelyességre: a képernyőn megjelenő feliratok, szöveges tartalmak helyesírási, stilisztikai
ellenőrzésére, szerkesztésére a munkatársai által megrendelt műsorok minőségbiztosítása során.
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11. A DUNA-HÁZ PROGRAMJAI

Eseménydús évnek indult a 2020-as is a torockói Duna-Házban, a Duna Médiaszolgáltató által
üzemeltetett erdélyi közösségi és kulturális központban. A mozgalmas 2019-es adventi időszak és
a rövid téli szünet után januártól megújulva folytatódtak a ház hiánypótló sorozatai, köztük a
rendhagyó történelem- és irodalomórák, a korszerű gyerek- és ifjúsági programok, a rendre több
mint telt házas mentálhigiénés sorozat és a szórványmagyarság megmaradását segítő népi
bútorfestő képzés. A tervek között szerepelt még március 15-ei nemzeti ünnepünkre időzített
nagyszabású családi koncert, kreatív mesemondó tréning erdélyi magyar pedagógusok részére,
Tóth Péter Lóránt versvándor irodalmi pódiumműsora, valamint a családi programok sorában a
Kolozsvári Magyar Opera és a Transilvania Filharmónia művészeinek triókoncertje.
Sajnos azonban a világjárvány rányomta bélyegét a tavaszi hónapokra: a Duna-Háznak március
közepétől be kellett zárnia kapuit, tervezett programjait őszre halasztva. Bár a szervezők nagyon
szerettek volna idén nyáron is közösen ünnepelni, a járványhelyzet miatt a 2020-as Duna Nap
megrendezésére sem volt lehetőség. Június 6-ára tervezték az eseményt, ahogy az már
hagyomány, a Nemzeti Összetartozás Napjához legközelebbi hétvégére. A trianoni diktátum 100.
évfordulóján a nagyszabású színpadi műsorok mellett számos tartalmas kulturális,
ismeretterjesztő programmal, kiállítással készültek a szabadtéri rendezvényre. Bár a járvány ezt
felülírta, egy az eddigi Duna Napok felemelő hangulatát megidéző és a Duna-Ház küldetését
összegző filmes összeállítással igyekeztek valamelyest pótolni a közös élményt. A film a DunaHáz honlapján tekinthető meg.

Az online térbe került át az eredetileg a Duna-Házba tervezett kettős kiállítás is. Somogyi
Győző, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas alkotó Magyar királyok arcképcsarnoka
és Potyók Tamás festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíjasa Várak és
erődtemplomok című látványos tárlatai a Torockói Íjász Szer keretében voltak megtekinthetők a
Duna-Ház honlapján, közkívánatra meghosszabbított “nyitvatartással”, 2020. június 4-éig, ezt
követően pedig az archív programok között. A kiállítást Nagy Géza kurátor, nemzeti
hagyományőrző referens nyitotta meg május 1-jén, szintén online fomában. A kiállítássorozat
támogatója a Magyar Művészeti Akadémia és az EMMI.
Trianon 100. évfordulója alkalmából, nemzeti összetartozásunk jelképeként helyezte el a
Szent Korona és a koronázási ékszerek másolatait a Duna Médiaszolgáltató a torockói
Duna-Házban. Az impozáns alkotásokat Panyik Imre felvidéki díszműlakatos két év munkájával
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készítette, több ezer órán át tanulmányozva a Parlamentben lévő eredeti műtárgyakat. A Szent
Korona és a koronázási ékszerek másolatai minden előadás előtt megtekinthetők a Duna-Házban.
Az elmúlt hónapok tükrében bizton állíthatjuk, hogy ez volt az eddigi legtöbb kihívást tartogató
éve a torockói Duna-Háznak is. A váratlan kényszerszünet után a járványügyi szabályok
körültekintő betartásával indultak el a közösségi ház őszi programjai, a tavasszal elmaradt
előadások pótlására, a félbemaradt tanfolyamok, ifjúsági programok befejezésére törekedve
szeptemberben és októberben. Ezt követően pedig “együtt újra sikerülni fog” mottóval
kezdődött el az „online időszak”. A látogatók egészségét és biztonságát, valamint a tovább
szigorodó járványügyi szabályokat szem előtt tartva, ugyanakkor a kuturális eseményekre való
fokozott igényt is figyelembe véve, a Duna-Ház programjai 2020 novemberétől az online térben
folytatódtak. Az előadásokhoz a közösségi ház Facebook oldalán csatlakozhattak az érdeklődők, a
kreatív műhelyeken pedig a felhasználóbarát Zoom program segítségével vehettek részt. A
személyes találkozások élményét ugyan nem tudtuk teljességében pótolni, de igyekeztünk
kihasználni az internet adta új lehetőségeket, nyitni az egész Kárpát-medencére, tartalmas
programokat, maradandó élményeket nyújtani ezekben a kollektív szorongásokkal teli
hónapokban – reméljük, sikerrel.

Online formában folytatódtak a közösségi ház közkedvelt, hiánypótló sorozatai is. Dr. Ferenczi
Enikő unitárius lelkész, mentálhigiénés szakember lelki egészséget, spirituális fejlődést
középpontba állító interaktív előadásaira soha nem volt akkora igény, mint ebben az időszakban.
Az őszi évadtól a Lélekműhely a torockói előadások mellett közkívánatra Budapesten is elindult,
a Budapesti Unitárius Egyházközség közreműködésével. A telt házas torockói és budapesti őszi
alkalmakat követően novembertől a népszerű sorozat is online formában jelentkezett, a DunaHáz Facebook oldalán. Az online Lélekműhelyhez a lelkes törzsközönség mellett ezúttal létszámés földrajzi korlátok nélkül csatlakozhattak az érdeklődők a teljes magyar nyelvterületről. Közösen
hangolódhattunk az ünnepre a karácsonyi online Lélekműhelyben, Dr. Ferenczi Enikő a
szeretetről szóló előadásában. A torockói, torockószentgyörgyi és környéki törzsközönség mellett
a Kárpát-medence számos települése, városa, régiója képviselte magát az előadásokon:
Homoródszentpál, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Felsőrákos, Nagyenyed, Marosszentgyörgy,
Kolozsvár, Nagyvárad, Budapest, Keszthely, Soltvadkert, Sopron, sőt Little Rock is csatlakozott –
csak véletlenszerűen kiemelve néhány helyszínt a sok közül. Az előadó kérésére számos pozitív
jókívánság érkezett, amelyeket virtuális időkapszulaként tárol a közösségi háló.
A népszerű sorozat az online térben is sokaknak nyújt lelki feltöltődést; a decemberi ünnepi
különkiadást és a novemberi Lélekműhelyt is egyenként közel kilencezren nézték meg eddig.
Mindkét előadás visszanézhető a Duna-Ház Facebook oldalán.
https://www.facebook.com/dunahaztorocko/videos/141837620841006
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https://www.facebook.com/dunahaztorocko/videos/1352532821756933

A magyarság története sorozat idei témája: Trianon az unitárius köztudatban. Dr. Kovács

Sándor elgondolkodtató, tanulságos évadnyitó előadását élőben követhették a résztvevők a DunaHáz Facebook oldalán. Két meghatározó XX. századi történelmi esemény kapcsolódott össze a
rendhagyó történelemórán: az előadó érzékletesen vázolta föl az 1956-os forradalom és
szabadságharc unitárius kötődéseit, majd az erdélyi unitárius közösség Trianon utáni traumáit, azt
a hősies és megrázó küzdelmet, amelyet a felekezet vívott a fennmaradásért.
Decemberben vidám, zenés témával folytatódott a sorozat: a trianoni békediktátum korszakához
képest az adventi előadásban néhány évtizedet visszautaztunk az időben, és élményszerűen
elevenedett meg a 19. századi muzsikus Kolozsvár, a korszak kedvelt cigányzenészeivel.
Mindkét előadás visszanézhető a Duna-Ház Facebook oldalán.
https://www.facebook.com/621714334590434/videos/432846277853008
https://www.facebook.com/events/1682424368625090
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A márciusban félbeszakadt népi bútorfestő tanfoyam elmaradt részeit is az őszi időszakban
pótolhatták a résztvevők. A bútorfestő tanoncok kreatív alkotókedvét nem törte meg sem a
hosszabb szünet, sem a járvány-készültség. Király Ferenc torockói bútorfestő mester irányításával
szebbnél szebb, precízen kimunkált festett ládikák és életfa plakettek készültek – a további terv
pedig ezúttal is egy kamarakiállítás volt a Duna-Házban. Az ünnepélyes oklevélátadást és
kiállításmegnyitót az időközben tovább szigorodó járványügyi szabályok miatt sajnos el kellett
halasztani, de az online térben sikerült egy kis ízelítőt adni a tanfolyamon készült alkotásokból.

A Tekergő meseműhely pedagógusképzés online formában is hatékonyan zajlott szeptember
végén. A képzés sikeréből kiindulva és a folyamatos túljelentkezéssel lépést tartva újabb
meseműhelyekkel bővült az őszi-téli programkínálat, a Tekergő Meseösvény Egyesület lelkes
szakembereinek közreműködésével. Átlagos élethelyzetben is fontos, hogy a pedagógus és a
szülő, nagyszülő is meséljen a gyerekeknek; de talán soha nem volt akkora szükségünk a hatásos
mesemondásra, a történetek érzékletes előadására, mint manapság. A kreatív gyakorlati
képzések az online térben is könnyen elsajátítható és könnyen alkalmazható játékokkal,
módszerekkel kiegészülve várták a résztvevőket. A Mesés szülői értekezleteken egy szívvellélekkel, sok mesével és önfeledtséggel kidolgozott, profi és komplex módszert ismerhettünk
meg; a nagy túljelentkezés miatt ezt a műhelyt két alkalomra bontva tartották meg Csortán Hajnal
és Fülöp Andrea mesemondók. A Játék a mesében műhelyen arra kaptunk óvodai és kisiskolás
csoportokban könnyen alkalmazható ötleteket, hogyan érdemes a mesébe beépíteni a dramatikus
és ügyességi játékokat; a résztvevők kis csoportokban, közösen dolgoztak ki fantáziadús, komplex
integrált foglalkozásokat Zámborszky Eszter mesepedagógus irányításával. A Mesés adventi
gyógynövénykalauz c. virtuális teadélutánon Nagy Enikő fitoterapeuta adott praktikus
tanácsokat a gyógynövényekkel való immunerősítésre, de az élőszóval előadott mese sem
hiányzott. Mesés családi élményfestés a Mikulásnak címmel remek festmények és rajzok
készültek december 5-én. A visszajelzések szerint a felemelő közös élmények mellett hasznos
ötletekkel, a mindennapi pedagógiai munkába könnyedén beépíthető, korszerű módszerekkel
távoztak ezekről a képzésekről a résztvevők, akik többségében erdélyi óvónők és tanítónők
voltak, néhány lelkes szülővel, nagyszülővel, gyerekkönyvíróval, szerkesztővel kiegészülve
Gyergyóditrótól, Oroszhegyen, Tordaszentlászlón, Kövenden, Kolozsváron, Szatmárnémetin és
Nagyváradon át Budapestig.
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Két egyedi adventi sorozattal is igyekeztek megszépíteni az ünnepvárást a közösségi ház
programszervezői.
Teljen mesésen az ünnep! A Tekergő mesemondók előadásában minden advent vasárnap
meghallgathattunk egy mesét: a jószívű önzetlenség méltó jutalmáról, az eredeti Mikulásról, és
arról, hogyan lehet egyetlen apró mozdulattal megtölteni egy hatalmas termet.
https://duna-haz.com/meses-advent-a-tekergo-mesemondokkal

Töltsük meg valódi értékekkel az ünnepet! Árasszuk el irodalommal virtuális tereinket! Ezekkel a mottókkal
igyekeztünk minél többekhez eljuttatni a magyar líra remekműveit, Marosán Csaba színművész
kiváló előadásában. Magyar szerzők műveit feldolgozó, letisztult, mélyen hatásos versvideóiban
mai életérzésekkel, aktuális tartalmakkal tölti fel a klasszikus költeményeket. Az ünnepi
verskalendáriumot a Duna-Ház honlapján lehet megnézni.
https://duna-haz.com/marosan-csaba-adventi-verskalendariuma-a-duna-hazban

A szintén a honlapon keresztül elérhető online filmklub továbbra is kortárs sikerfilmekkel és
európai filmtörténeti kuriózumokkal nyújt felhőtlen kikapcsolódást.

A Duna-Ház küldetése és részletes programszerkezete
A közmédia kiemelt feladatai közé tartozik a határon túli magyar kultúra, nemzeti identitás és
anyanyelv megőrzésének elősegítése, a külhoni magyarság kulturális, szellemi igényeire való
fokozott odafigyelés, az össznemzetben gondolkodás, az anyaországgal való szellemi
kapcsolattartás biztosítása és a nemzeti egység tudatának erősítése, továbbá kiemelt szempont e
közösségek egyedi kultúrájának, szellemiségének, életvitelének megismertetése az anyaországban
élőkkel. A Duna Médiaszolgáltató ennek szellemében nyitotta meg 2014-ben az erdélyi Torockón
a Duna-Házat, ami az elmúlt években a magyar kultúra és a magyar közmédia küldetését betöltő,
közkedvelt fórumává vált.
A közösségi ház évről évre szélesedő, változatos, színes programokkal várja a szűkebb-tágabb
térségből érkező közönséget, sőt az utóbbi két évben kínálata ugrásszerűen bővült tovább. A
térségben élő magyarság igényeit folyamatosan felmérve a Duna-Ház programjai a magyar
történelemtől, irodalomtól a nyelvművelésen, filmen, zenén, festészeten át a helyi unitárius
közösségeket érdeklő művelődéstörténeti témákig, a mentálhigiénés előadásokig, a
szórványmagyarság megmaradását segítő képzésekig – mint a pedagógus-továbbképzések,
turisztikai vállalkozói készségfejlesztés vagy a népi bútorfestő tanfolyam – széles tematikai skálán
mozognak. A Duna-Ház éves programtervének összeállításakor elsődleges szempont a
kulturálisan hiánypótló, a nemzeti identitás megőrzését segítő, maradandó, minőségi élményeket
és színvonalas szórakozást nyújtó rendezvények szervezése. Emellett kiemelt cél, hogy a térség
magyarsága otthon érezze magát a házban, így hasznos ismereteket, praktikus módszereket nyújtó
képzéseknek, társadalmi és közéleti fórumoknak is teret ad a közösségi ház. Ezzel egyúttal kiváló
bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence magyarlakta területein sikeresen működő
civil szervezeteknek, mozgalmaknak, kezdeményezéseknek. Kézenfekvő szempont továbbá a
világviszonylatban is kimagasló kulturális értéket képviselő térség történelmének, hagyományainak
megismertetése a fiatalabb generációkkal és az idelátogatókkal.

Dr. Kovács Sándor rendhagyó történelemórái
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Mivel generációk nőttek fel úgy Erdélyben, hogy nem tanulhattak magyar történelmet, a felnőtt
közönség részéről is nagy az igény a magyarság, különösen az erdélyi magyarság életét
meghatározó történelmi tények, összefüggések, érdekességek megismerésére. Dr. Kovács Sándor
egyháztörténész 2016-ban elindult hiánypótló sorozata töretlenül népszerű a helyi közönség
körében. Az évenként megújuló tematikában kiemelt helyett kapott A magyarság története –
1100 év a Kárpát-medencében témakör, ahogy az erdélyi magyar történelem meghatározó
korszakai és eseményei is. 2017-ben, szélesítve a perspekívát, a világvallások ösvényein
kalandozhattak a résztvevők. 2019-ben a torockói és torockószentgyörgyi törzsközönséghez
igazán közel álló téma került napirendre, az előadótól megszokott közvetlen, humoros,
élményszerű stílusban. Unitárius írók és szellemi vezetők alakját, eseménydús életútját,
művelődéstörténeti hatását vizsgálták az előadások.

A trianoni diktátum 100. évfordulóján a 2020-as történelemórák témája: Trianon az unitárius
emlékezetben, avagy a legkisebb magyar történelmi egyház ünnep- és hétköznapjai az
impériumváltás esztendeiben. Az előadások korabeli egyházi beszámolók, naplójegyzetek
alapján világítottak rá, milyen hatással volt az erdélyi magyar unitáriusokra XX. századi
történelmünk egyik legnagyobb traumája. Az évkezdő előadás azt is felidézte, hogy él a román
seregek bevonulása az unitárius emlékezetben, a korabeli egyházvezetők – Ferencz József és
Boros György erdélyi unitárius püspökök, valamint Kelemen Lajos történész – feljegyzéseiben,
naplóiban fellelhető személyes bejegyzések, a főtanácsi és más egyházi gyűlések megnyilatkozásai
alapján. A februári előadásban Kétszeres kisebbségben az új impériumban címmel a legkisebb magyar
történelmi felekezet, az unitárius közösség 1920-as esztendőt követő küzdelmeit ismertette az
előadó. Szó volt az iskolák elvételéről, az erőszakos elrománosítási kísérletekről és arról a hősies
küzdelemről, amelyet a felekezet vívott a fennmaradásért. Természetesen arra is kitért az egész
éves sorozat, hogyan viszonyul ma az erdélyi magyarság ehhez a történelmi időszakhoz és
következményeihez.

Lélekműhely
Dr. Ferenczi Enikő unitárius lelkész, mentálhigiénés szakember interaktív előadásai új színt
hoztak a torockói Duna-Ház programjainak sorába. A lelki egészséget és az ahhoz vezető utat, a
kiegyensúlyozott családi és társadalmi kapcsolatok kialakítását segítő sorozat 2018 őszén indult el
a torockói és torockószentgyörgyi közönség javaslatára. Az azóta is rendre telt házas
Lélekműhelyben korszerű, hiánypótló témák, közérthető, hasznos kommunikációs módszerek
kapnak teret tabuk nélkül, egy hiteles, rendkívül sokoldalú, és nem utolsó sorban közvetlen, jó
humorú előadó révén.
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Mindennapi harmónia test és lélek, érzés és gondolat, egyéni célok és társadalmi szerepek között,
anya-lánya kapcsolat, a generációk közt hidat építő őszinte, tabuk nélküli családi kommunikáció, a
kockázatot is vállaló újratervezés, a nemzedéki különbségek, a sokarcú szeretet, a hagyományos és
kortárs női és férfi szerepek, az együttélés művészete, a vallás és spiritualitás fontossága a
mindennapjainkban fontos témái voltak a népszerű sorozatnak, amely időről időre kiemelt családi
előadásokkal is jelentkezik. Az évkezdő, stílszerűen az újratervezést taglaló januári találkozót is
rendhagyó előadás követte februárban. Családi szövetség, egymásra hangolódás – ezek voltak a
sokakat megszólító hívószavai az utolsó téli Lélekműhelynek. Dr. Ferenczi Enikő előadását
testvére, Dr. Fóris-Ferenczi Rita közismert pedagógiai és neveléstudományi szakember
gyerekkönyv-bemutatója követte. A különösen jó hangulatú előadáshoz, humoros
könyvbemutatóhoz és könyjutalom-sorsoláshoz meglepetésvendégként Fóris-Ferenczi Johanna
csatlakozott néhány dallal.

Irodalomórák másképp
A tágabb térségben is közkedveltek a Duna-Ház nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz
kapcsolódó, a magyar irodalmat és történelmet emberközelbe hozó színvonalas pódiumműsorai
és előadásai. Rendszeres látogatói ezeknek a helyi közönség mellett a környéki magyar városokból
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és falvakból érkező iskolai osztályok. Tóth Péter Lóránt versvándor és Marosán Csaba
színművész nagy klasszikusainkat megidéző rendhagyó irodalomórái, színpadi előadásai
élményszerűen viszik közel az irodalmat a XXI. század közönségéhez.
„Hiszem, hogy a versek térképek, iránytűk az életünkben. Őket követve juthatunk el egy békés, szeretettel teli
világba. Olyan világba, amelyet mi, emberek alkotunk meg. Kultúránk és verseink segítségével” – Tóth Péter
Lóránt Radnóti-, Latinovits- és Dudás Kálmán-díjas versvándor.

Mesepadlás
A torockói és környéki magyar általálnos iskolák egyre élénkebb érdeklődésének köszönhetően a
járványmentes időszakban havonta két-három délelőttre is a legkisebbeket látja vendégül a DunaHáz. A népszerű gyerekprogram-sorozat, a Mesepadlás komplex szerkezetével az anyanyelvi
készségek fejlesztését, a kulturális értékek és a néphagyományok őrzését egyaránt segíti. A
Mókázó és a Karaván Együttes családi koncertjei, a Keljfeljancsi Bábszínház, a Barboncás
Társulat, a Pufi Színház, Boros Erzsébet és a Tekergő Meseösvény szívmelengető produkciói,
interaktív mesés-zenés gyerekműsorok, valamint változatos, az évszak népszokásaihoz,
néphagyományaihoz kapcsolódó kézműves és dramatikus foglalkozások, népi és ügyességi
játékok, népdaltanítás várják a Torockóról és környékéről is szép számban érkező általános
iskolás és óvodás közönséget, valamint kísérőiket. Közreműködnek a torockói Sebes Pál
Általános Iskola, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a magyarlapádi, magyarfenesi és a
kövendi általános iskola lelkes pedagógusai.
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Tekergő meseműhely

Meseszövésre fel! Régi tervek szerint 2019 őszén a kiskamaszok számára is megnyílt a Duna-Ház,
egy újabb hiánypótló sorozattal. Egy kis furfang, együttműködés, csapatjáték és kreativitás, némi
talpraesettség, egy csipetnyi türelem, de leginkább játékosság, nyitottság és vidámság – íme a
Tekergő meseműhely „receptje”. A meseműhelyek annak a generációnak kínálnak korszerű
élmény-, dráma- és mesepedagógiai műhelyfoglalkozásokat, amely az érintettek egyöntetű
véleménye szerint „kimarad szinte minden gyerekprogramból”. Az izgalmas fantáziatréningeken a
meseszövés varázslatos birodalmába nyernek bebocsátást a gyerekek. A ráhangoló dráma- és
csapatjátékokat közös meseszövés és a történetek eljátszása követi, fontos próbatételekkel, de
nem marad el az érzelmek kibeszélése és a felgyűlt energiák levezetése sem különböző kézműves
tevékenységekben. A szociális érzékenység, szókincs, beszéd- és kifejezőkészség mellett a
foglalkozások fejlesztik a kreativitást, az általános műveltséget, a problémamegoldó készségeket és
az önálló gondolkodást. A meseműhelyeken elsajátított módszereket a mindennapi életben és az
iskolában is remekül hasznosíthatják a gyerekek.

Torockói farsangtemetés
2020-ban is eltemették “Farsang Dömét ” a Székelykő völgyében. A farsangtemetés Torockón
több száz éves hagyomány, amelyet a mai napig sikerült megőriznie és széles körben népszerűvé
tennie a helyi magyar közösségnek. A hagyomány szerint a maszkos, maskarás farsangi menet
ostoraikat csattogtató betyárokkal, bohócokkal, ördögökkel és népviseletbe öltözött párokkal
végigjárja Torockó összes utcáját, majd a főtéri itatónál, a Vajornál a “pap” búcsúbeszéde és a
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“kántor” helyeslő szavai után az ördögök eltemetik „Farsang Dömét”. A vidám télbúcsúztató
szertartásnak számos erdélyi változata van, az egyik leglátványosabb közülük a torockói, amelyet
rendhagyó módon, a húshagyókeddet követő szombaton tartjanak. A híres Torockói
farsangtemetéshez évről évre gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, könyvbemutatókkal,
néprajzi előadásokkal csatlakozik a Duna-Ház. Ebben az évben népszerű mesefilmeket, a farsangi
menet indulása előtt pedig a farsangtemetést és a térség nevezetességeit bemutató látványos
ismeretterjesztő filmeket nézhettek meg az érdeklődők a közösségi házban.

Képzések, tanfolyamok
Fontos szempont a helyi magyarság megmaradását, érvényesülését, nemzeti értékeink és
néphagyományaink továbbörökítését segítő képzések szervezése is a Duna-Házban. Sikeresen
zajlottak az elsősegélynyújtó képzések, a turisztikai kommunikációs ismereteket nyújtó
tanfolyamok a Magyar Turisztikai Szövetséggel együttműködve, és a vártnál is szívesebb
fogadtatásra találtak a Duna-Ház népi bútorfestő tanfolyamai.

„Ne vesszen el a múltunk!” címmel Király Ferenc torockói népi bútorfestő, a Népművészet
Mestere vezetésével a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek a torockói bútorfestészet
káprázatos mintáival és festési technikáival. A magyar díszítőművészet egyik legszebb,
legkifejezőbb eszköze a népi bútorfestés, amelynek Torockón is nagy múltja van. Fenséges
természeti környezete, épített öröksége, az 1800-as években épült házai, népviselete, varrottasai
mellett Torockónak különleges értékei a helyi jellegzetes festett bútorok, amelyekből most még
szinte minden házban akad néhány darab – a Duna-Ház pedig örömmel vállalt részt az
értékmentésben, a hagyomány átörökítésében.
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A 7-et egy csapásra meseműhely keretében a helyi és környéki magyar pedagógusok játékos,
interaktív formában sajátíthatják el az élményszerű, élőszavas mesemondás dramaturgiai
fortélyait. Az egy napos intenzív műhelymunka során nemcsak a „hogyan meséljünk?”, hanem a
„hogyan építsük be a mesét a gyerekek mindennapjaiba, hogyan vigyük be különböző tanórákra?”
kérdésekre is hasznos, a gyakorlatba könnyen átültethető válaszokat kapnak az érdeklődők.

Konferenciák, alkotótáborok, workshopok
Számos erdélyi és anyaországi szervezet, alapítvány, szakmai és alkotócsoport szervezett az elmúlt
években széleskörű érdeklődést kiváltó találkozókat, konferenciákat, tréningeket a közösségi
házban.

A járványt megelőző időszak egyik legizgalmasabb rendezvénye a Hasonmás – árnyas oldal c.
művészeti találkozó és kiállítás volt. A Lámpás ’92 Alapítvány és a ParaArt Nemzetközi
Egyesület programjára értelmi fogyatékossággal élő, tehetséges erdélyi fiatalokat és kortárs
képzőművészeket hívtak meg közös munkára és együtt gondolkodásra. „A Duna-Ház és a torockói
unitáriusok nevében köszönjük, hogy emlékeztettek minket az élet sokszínűségére, annak minden zugában rejlő
értékeire. Köszönjük a megerősítést, hogy a kultúra az nemcsak néhányak kiváltsága, hanem – egy kis
szándékkal – akár mindannyiunk sajátja. Tartalmat és életet nyert azon jézusi tanítás, hogy asztal – és
életközösséget vállalni mindannyiunk emberi feladata.” – méltatta a rendezvényt Csécs Márton, torockó
unitárius lelkésze.
Hosszan sorolhatnánk még azokat a hiánypótló, fontos társadalmi kérdéseket napirendre tűző
közéleti, gazdasági találkozókat, amelyeknek az elmúlt években otthont adott a Duna-Ház,
kiemelve az V. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumot, az Áldás, népesség a Kárpátmedencében mozgalmat, a Torockó-Aranyosszék Értékfeltáró Kollégium terepmunkáit és
szakmai tallkozóit a Népfőiskola Alapítvány irányításával, a filmes, televíziós, fotós és
színházi alkotótáborokat és az unitárius lelkészi értekezleteket, vagy az olyan kuriózumnak
számító eseményeket, mint Mónus József “Farkas” többszörös világrekorder tradicionális
távlövő íjász előadása a Torockói Íjász Szer keretében.

Duna Nap – a Duna-Ház kiemelt programja
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„….a mi nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és összetartozás kultúráját. Ez a
század legyen az építkezés és a megújulás ideje” – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a
VI. Duna Napon. A politikus arról beszélt, hogy az ezeréves keresztény magyarság elveszítette
ugyan a 20. századot, de nem veszítette el hitét, reményét és képességét arra, hogy megnyerje a
21-ediket. Hagyományosan a Nemzeti Összetartozás Napjához legközelebbi hétvégére szervezi a
Duna Médiaszolgáltató a torockói Duna-Ház kiemelt programját. A trianoni békediktátum 100.
évfordulóján, 2020-ban június 6. szombat volt a kitűzött dátum, amit sajnos a világjárvány
keresztülhúzott.
A Duna Napot eddig hat alkalommal rendezte meg a Duna Médiaszolgáltató Torockón. Az
Europa Nostra-díjas faluban rockzenészek, népzenészek, kézművesek, cserkészek, kincskereső
kalandjáték, családi koncertek, kreatív gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és számos
tartalmas, szórakoztató program várta 2014 óta minden év (a 2020-as kivételével) júniusában a
család minden tagját. Színpadi produkciók, szabadtéri kiállítások, irodalmi performanszok,
íjászbemutató és -oktatás, népművészeti kirakodóvásár, könyvbemutatók, filmvetítések,
szabadtéri ügyességi játékok, valamint jótékonysági süteményvásár és helyi gasztronómiai
különlegességek szórakoztatták a térségből és az anyaországból is szép számban érkező
közönséget.

A nagyszabású szabadtéri rendezvény színes kínálatában remekül egészítik ki egymást az
autentikus népzene, néptánc és a könnyűzene minőségi élvonalába tartozó sztráfellépők. A Duna
Nap nagyszínpadán fantasztikus koncerteket adott az évek során többek között az Ismerős
Arcok, a Kormorán, Varga Miklós, Rúzsa Magdi, az Edda Művek, Nagy Feró és a
Beatrice, Péter Szabó Szilvia, Janicsák Veca, Molnár Ferenc Caramel, a Bagossy Brothers
Company, Szabó Balázs Bandája, a Magashegyi Underground és Petruska. Több éve a nap
egyik fénypontja az Összetartozás koncert, amin a magyar rocktörténelem legszebb slágerei
hangzottak el Keresztes Ildikó, Varga Miklós, Vikidál Gyula, Sasvári Sándor, Sasvári
Léna, Varga Vivien és Varga Szabolcs közreműködésével. A családi és a kulturális
színpadokon a Tokos zenekar, Vaszi Levente, a Cimbora és a Karaván együttes, Oszvald
Marika és Peller Károly, a kolozsvári Puck Bábszínház, a Fölszállott a páva népzenei
tehetségkutató előadói, továbbá számos erdélyi néptáncegyüttes szórakoztatták a nagyérdeműt. A
nap egyik fő látványosságaként a torockói és torockószentgyörgyi tagokból álló Szilas
Néptánccsoport és környéki meghívottaik impozáns népviselet-bemutatóval, élő zenekari
kísérettel vonultak fel Torockó utcáin. A szabadtéri kiállításokhoz kapcsolódva Tóth Péter
Lóránt és Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondók évről évre a magyar irodalom
remekműveit szólaltatták meg az egész napot tagoló, különleges irodalmi performanszaikban. A
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Duna Nap egyik legfelemelőbb élménye, ahogy a pazar tűzijátékot követően több ezer ember
énekli együtt a Magyar és a Székely himnuszt a Székelykő tekintélyes sziluettjével a háttérben.

Filmklub
A Duna-Ház filmklubjában magyar klasszikusok, irodalmi adaptációk, európai vígjátékok,
animációs és családi filmek, valamint a Magyar Média Mecenatúra Program legsikeresebb
alkotásai tekinthetők meg. Az ünnepi matinévetítések rendszeres látogatói a torockói és
torockószentgyörgyi kisdiákok. Az új évezred filmnézési szokásaival lépést tartva indult el az
online filmklub, amelyben a közmédia legnépszerűbb alkotásait nézhetik meg vagy nézhetik vissza
az érdeklődők a Duna-Ház honlapján.

A virtuális térben
Megújult honlapján és népszerű Facebook közösségi oldalán a Duna-Ház aktívan vonja be
közönségét a programok tervezésébe, például játékos szavazásokkal, közvéleménykutatásokkal,
folyamatosan frissülő információkkal:
http://duna-haz.com; https://www.facebook.com/dunahaztorocko

A honlap és közösségi oldal korszerű szerkezettel, modern, látványos arculattal, számos
informatív, ötletes tartalommal, a programokhoz kapcsolódó háttérinformációkkal és
kereszthivatkozásokkal erősíti a közösségi ház profilját az online térben is. A programok részletes
ismertetését, a programterveket, leírásokat, cikkeket mindkét platformon gazdagon illusztrálják
fotók, galériák, kisfilmek. A honlap egyúttal remekül dokumentálja a közösségi ház tevékenységét,
az eddigi programok tematikus és kronologikus csoportosításokban is visszakereshetőek.
A Duna-Ház rendezvényeiről alkalmanként tudósít az MTVA kolozsvári stábja, főként az M5 és a
Duna TV kulturális és külhoni magazinműsoraiban, kiemelt programjairól pedig hírt ad az M1
Híradó.
Zárszó
Abban, hogy az elmúlt években a Duna-Ház a magyar kultúra és közmédia elismert, küldetését
betöltő fórumává vált, felbecsülhetetlen szerepe van a térség magyarságának, köztük Torockó és
Torockószentgyörgy magyar közösségeinek, akik befogadták és magukénak érzik a közösségi
házat. A Duna-Ház az évek során számos jól működő szakmai kapcsolatot alakított ki a
térségben. Kiemelkedően hatékony az együttműködés a Torockói Unitárius Egyházközséggel. A
Duna-Ház főbb együttműködő partnerei: torockói Sebes Pál Általános Iskola, Torockói Unitárius
Nőszövetség, Torockószentgyörgyi Unitárius Egyházközség, nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium, tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum, Szilas Néptánccsoport, Torockói Íjász Szer, Kis
Szent Teréz Gyermekotthon, Magyar Turisztikai Szövetség, Sapientia EMTE, BBTE, IKE,
KMDSZ, Kalotaszeg Néptáncegyesület, Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Tekergő
Meseösvény Egyesület. A torockói Duna-Ház elsődleges célja továbbra is az, hogy a térség
magyarsága otthon érezze magát rendezvényein.
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12. ÉVES BESZÁMOLÓ
A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓADÓK PIACI
POZÍCIÓJÁRÓL VALAMINT A WEBOLDALAKRÓL

I/1. A televíziós piac alakulása
A 2020-as év sok szempontból rendkívüli volt, szinte minden területen érzékelhető volt a
COVID-19 hatása. A járvány jelentős hatással volt médiahasználati szokásainkra is, az
internet mellett a TV szerepe is jelentősen felértékelődött. Március közepén bezártak az
iskolák, óvodák, és aki meg tudta oldani, otthoni munkavégzésre váltott. A veszélyhelyzet alatti
időszakban a televízió – mint az informálódás, tájékozódás valamint a szórakozás egyik igen
fontos forrása – jelentősen felértékelődött az otthonába kényszerülő népesség számára. Ezen
belül tavasszal jelentősen megnőtt a hírtartalom iránti érdeklődés, aminek következtében
megnőtt a hírcsatornák és hírműsorok részesedése a nézett időből, míg más tartalmak, csatornák
– például a sportcsatornák – nézettsége csökkent. A márciusi csúcsot követően a tévénézési idő a
nyári hónapokban csökkenésnek indult, de végig magasabb volt az egy évvel korábbi értékeknél.
A koronavírus-járvány második hullámának erősödése a novemberi korlátozó intézkedéseket
követően, decemberben is jelentősen, 25 perccel növelte a tévézési időt, az előző év azonos
időszakához képest.
A veszélyhelyzet és a digitális tanrend bevezetése, célcsoportonként eltérő mértékű, de jelentős
növekedést okozott a tévézésre fordított időben. 2020. január-december átlagát tekintve, a teljes
népesség naponta átlagosan 4 óra 55 percet töltött a tévékészülékek előtt, 16 perccel többet,
mint az előző évben. A 4-17 évesek tévénézéssel töltött ideje 3 óra 3 perc volt, ami az előző év
azonos időszakában mért értéknél 8 perccel több, a 18-49 éves korcsoporté pedig 3 óra 49 perc,
ami 20 perces növekedést jelent. Az 50 évnél idősebbek naponta átlagosan 6 óra 49 percet
tévéztek ebben az időszakban, 16 perccel többet, mint egy évvel korábban.
2020 októberében a csatornaszám minimális bővülésével már 120 magyar nyelvű adó közül
választhattak a tévénézők. 2020. szeptember 12-én elindult a közmédia új sportcsatornája,
az M4 Sport+, a nemzetközi elérésű Duna World helyén, minden szombaton és vasárnap 14 és
22 óra között. Ezért a továbbiakban az M4 Sport+ nézettségi adatait idősávosan külön is
vizsgáljuk, de az éves adatokban és összehasonlításokban a Duna World részeként, mint Duna
World/M4 Sport+ csatornát egyben kezeljük.
A magyar nyelvű csatornák magas száma mellett a nézettség egyre „töredezik”, azaz a piac
egyre kisebb részekre tagolódik. Ez a jelenség továbbra is a kisebb, korlátozott terjesztésű
tematikus adók többsége számára kedvező. A nézettség felaprózódásának következményeként
jelenleg a magyar csatornák többségének közönségaránya 1% alatt van. A jelenlegi 120 magyar
nyelvű adóból éves átlag alapján 97 adónál teljes napra 1%-ot vagy ennél alacsonyabb
közönségarányt mért a Nielsen Közönségmérés (4+). Az egy főre jutó elérhető csatornák
számának bővülésének irányába hat az is, hogy 2020 decemberében már 25 adó rendelkezett
90% fölötti lefedettséggel, az év elején, januárban ez a szám még 15 volt.
Miközben a magyar nyelvű csatornák száma az utóbbi négy évben alig változott, a napi átlagos
tévénézési idő a 2014-es maximum óta enyhe csökkenést mutatott a teljes népesség körében. Ez a
trend 2020-ban megdőlt. Az év elején még az előző évhez hasonlóan alakult az egy főre jutó
tévénézési idő. Márciusban a koronavírus-járvány hazánkat is elérte; a rendkívüli jogrend
bevezetését követő 3 hétben már egy órával többet tévéztünk, mint egy évvel korábban.
Decemberben ez a többletidő 25 perc volt (ATV).
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A közszolgálati adók közül 1 perc 17 másodperccel nőtt az M1-re fordított idő, a Duna TV, a
Duna World/M4 Sport+, az M2 és az M5 adókra fordított idő alig változott, az M4 Sport
csökkenése valamivel kevesebb, mint 1 perc volt az előző évhez képest. Az országos hatókörű
kereskedelmi adók közül az RTL Klub-ra fordított idő nem változott, a TV2-re fordított idő 3
perc 47 másodperccel nőtt a teljes népesség körében. A DVD/Video használat növekedése 1 év
alatt 4 perc volt a teljes népesség körében.
A COVID-19 járvány okozta változások a lineáris tévézés mellett a nemlineáris
tartalomfogyasztásra is hatással voltak, ami a Nielsen Közönségmérés Kft. mérésében a
DVD/Video és Other kategóriák növekedésében jelenik meg (e két kategória tartalmazza például
a SMART TV–n és az USB-ről lejátszott, nem a tévécsatornákhoz köthető tartalmak nézését is).
A DVD/Video használat teljes napra a tévézésre fordított idő 6,3%-át tette ki 2020-ban, egy
évvel ezelőtt ez az érték még 5,3% volt (4+).
Az időeltolásos tévénézésre (Time-shifted Viewing, TSV) alkalmas készülékek, eszközök egyre
inkább terjednek, de jellemzően még mindig a sugárzással egy időben szeretünk tévézni. A
Nielsen Közönségmérés időeltolásos tévénézésre irányuló mérése szerint a teljes népesség a napi
tévénézéssel töltött idejének 1,6%-át, azaz átlagosan 4 perc 46 másodpercet fordított
televíziós tartalmak nem valós idejű fogyasztására 2020-ban, ami 0,1 százalékpontos növekedést
jelent az előző év azonos időszakához képest. A TSV aránya a 18-49 éves korosztályban volt a
legmagasabb, az átlagos napi tévézési idejükhöz az előző évhez hasonlóan 2,0 százalékpontot tett
hozzá. A 4-17 éves fiatalok 2019-hez hasonlóan a tévézésre fordított idejük 1,8%-át töltötték
késleltetett, vagyis a sugárzással nem egyidejű tévés tartalom fogyasztásával. Az 50 év felettieknél
a TSV arány 1,3% volt, 0,1 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban.

I/2. A közszolgálati csatornák eredményei (4+)
2020-ban a hat közszolgálati tévéadó összességében a tévézésre fordított idő 10,3%-át
tudhatta magáénak teljes napon, a teljes népesség körében, ami 0,6 százalékpontos csökkenést
jelent az előző év 10,9%-os eredményéhez képest. Ezzel az értékkel az MTVA portfólió továbbra
is a harmadik legnagyobb a magyar tévés piacon, a TV2 csoport és az RTL csoport mögött.
Teljes napra vonatkozóan az M1 csatorna növelte részesedését, az idei 3,1%-os eredménye
0,3 százalékponttal magasabb a tavalyinál. Még nagyobb mértékű a növekedés, ha a márciusi
adatot vesszük figyelembe: ekkor a rendkívüli helyzet következtében 4,7%-ra nőtt a csatorna
részesedése.
A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések, néhány műsor kényszerű szüneteltetése miatt
azonban csökkenést könyvelhet el a Duna TV: idei 3,2%-os közönségaránya 0,3 százalékpontos
visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az élőben sugárzott sporttartalmak
hiánya miatt az M4 Sport idei eredménye 1,5%-os volt, csökkenése az előző évhez képest 0,4
százalékpont. A Duna World/M4 Sport+ 1,0%-os átlaga az előző év azonos időszakához hasonló
eredmény, az M5 0,5% százalékponttal járult hozzá a portfólióhoz. Az M2 átlaga 1,0% volt a
teljes népesség körében.
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Megjegyezzük, hogy a közszolgálati tévés portfóliónak 2020-ban nem része az archív tartalmakat sugárzó M3 csatorna,
miután 2019. május 1-től, streaming csatornaként működik. Az összehasonlításhoz a 2019-es adatokban sem jelenítettük
meg az M3 értékeit.
A továbbiakban a csatornát valós időben néző közönség adatai (Live adatok) helyett használjuk az úgynevezett
Live+Playback adatokat is, ami azt jelenti, hogy a valós idejű adatok kiegészülnek a csatorna adásideje alatt a csatorna
bármely műsorát visszajátszó közönséggel.

Főműsoridőben a közszolgálati csoport együttes eredménye 9,6% volt, csökkenése 0,7
százalékpont. 2020. január-december átlaga alapján az M1 aktuális 2,2%-os részesedése 0,1
százalékponttal magasabb a tavalyinál. A Duna TV közönségaránya 3,5% volt a kiemelt
idősávban, csökkenése az előző év azonos időszakához képest 0,1 százalékpont. Az M4 Sport
1,7%-os idei átlaga 0,4 százalékpontos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A Duna World/M4 Sport+ adó 1,1%-os eredményt ért el főműsoridőben, az M5 eredménye
0,4%, az M2 eredménye 0,6% volt (4+).

I/3. A közszolgálati adók helye a televíziós nézettségi piacon
2020. január-december átlaga alapján a közmédia tévécsatornái a hazai tévéadók rangsorát
tekintve igen előkelő helyen állnak: 5 adónk szerepel a legnagyobb közönségarányú csatornák
top 25-ös listáján a napi nézettségi adatbázisban szereplő 79 mért adó között, az M5 pedig
oktatási- kulturális-ismeretterjesztő tartalmak közvetítőjeként 0,5%-os közönségaránnyal teljes
napra az 50. a nézettségi rangsorban.
Az alábbi táblázat a legnézettebb adók átlagos közönségarány adatait tartalmazza 2020. januárdecember időszakában, teljes napra és főműsoridőre, a teljes népesség körében, összehasonlítva
az előző év azonos időszakával.
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Ami a teljes napot illeti, a legnézettebb adó a TV2 lett, 11,0%-os idei eredménye 0,7
százalékponttal magasabb a tavalyinál. A második a nézettségi rangsorban az RTL Klub 9,2%-os
eredménnyel, csökkenése az előző év azonos időszakához képest 0,4 százalékpont. A harmadik
legnézettebb adó a Duna TV 3,2%-kal, csökkenése 0,3 százalékpont (-9%), az M1 a lista 5. helyén
áll 3,1%-kal, növekedése 0,3 százalékpont (+11%). Az M4 Sport 1,5%-os részesedéssel a 14.,
csökkenése teljes napra 0,4 százalékpont (-21%). A Duna World/M4 Sport+ 1,0%-al a 21-ik, az
M2 1,0%-os részesedéssel a 24-ik, az M5 0,5%-os átlaga alapján az 50-ik a mért adók között.
Főműsoridőben az RTL Klub 14,9%-os közönségaránnyal a legnézettebb adó, csökkenése az
előző év azonos időszakához képest 0,4 százalékpont. Második a TV2, 13,6%-os eredménnyel,
növekedése 0,7 százalékpont (4+). A negyedik legnézettebb adó a Duna TV 3,5%-os
eredménnyel, csökkenése a kiemelt idősávban 0,1 százalékpontos (-3%-os). Az M1 aktuális 2,2%os részesedéssel főműsoridőben a 10-ik, az M4 Sport 1,7%-al a 13., csökkenése 0,4 százalékpont
(-19%). A Duna World/M4 Sport+ 1,1%-os eredményével a 17. helyen szerepel, az M2 0,6%-os
átlaggal a 32. (4+). Az M5 0,4%-al a 45. a nézettségi rangsorban.
A hazai adók napi elért közönségének rangsorában szintén kiemelt helyet foglalnak el a
közszolgálati adók, ami azt jelenti, hogy mind a 6 benne van a 20 legnagyobb elérésű adó között.
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2020-ban a közszolgálati tévéadók együtt naponta 2,89 millió nézőt értek el. Az M1 aktuális
1,5 millió fős közönséggel a harmadik legnagyobb elérésű csatorna, napi elért közönsége közel
100 ezer fővel magasabb volt idén, mint tavaly. Mögötte a Duna TV 1,3 millió fővel az ötödik. A
Duna World/M4 Sport+ 946 ezer fős napi közönségével jelenleg a 11., az M4 Sport 808 ezer fős
közönségével a 14. legnagyobb elérésű adó. Az M5 napi elért közönsége 596 ezer fő volt, amivel a
19. legnagyobb elérésű adó, 2020-ban naponta 24 ezer fővel többen kapcsoltak az adóra, mint az
előző évben. Az M2 napi közönsége 588 ezer fő volt, ezzel a csatorna a 20. a rangsorban.
A csatornák lefedettségét vizsgálva: a listavezető adók 100%-os lefedettségűek, ilyen például a
TV2, RTL Klub, M1 aktuális és Duna TV. Ezt követik a rangsorban szereplő film- és általános
szórakoztató csatornák, melyek foghatósága 89-94% között található, a Hír TV lefedettsége
90,2%. A közszolgálati tematikus adók közül az M4 Sport és az M2 lefedettsége szintén 100%
körüli, a Duna World lefedettsége 98,9%, az M5 lefedettsége pedig 94,9%.
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II/1. A csatornák helyzete részletesen

M1
Az M1 csatorna idei eredményeit a veszélyhelyzet alatti magas nézőszámok és az ezt követő
időszak eredményei együtt alakították. 2020-ban teljes napra 3,1%-os, főműsoridőben pedig
2,2%-os átlagot ért el az adó, ami az előző év azonos időszakához képest teljes napra 11%-os,
főműsoridőben 5%-os növekedést eredményezett. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet
tavaszi időszakában az M1 aktuális megduplázta nézettségét a délelőtti idősávban, jelentős
növekedést ért el a délutáni idősávban, főműsoridőben majd ezt követően a késő esti sávban is.
Ebben az időszakban a Ma délelőtt sávjában 10:00-13:00 óráig az M1 volt a legnézettebb
adó a piacon. A második félév átlaga a járvány előtti eredményekhez hasonlóan alakult teljes
napra és főműsoridőben is, a kora reggeli és a délelőtti sáv nézettsége azonban magasabb volt az
őszi hónapok alatt is.

A korábbi időszakhoz hasonlóan a legnagyobb közönségrészesedéssel az M1 a reggeli és a déli
híradások alatt rendelkezett, a legnézettebbek a déli híradók mellett az Operatív törzs bejelentkezéseit
közvetítő Rendkívüli híradások, valamint a főműsoridőben sugárzott 19:30-as híradók voltak (4+).
A részletes havi közönségarány adatok szerint az idei év első két hónapja az előző év azonos
időszakához hasonlóan alakult. A márciusi 4,6%-os csúcs és az áprilisi 4,4%-os havi átlag a
koronavírus-járvány idején megnövekedett nézettség eredménye. A nyári hónapok átlagai
elmaradnak a tavaly nyári értékektől; 2019 nyarának magasabb közönségarány adatai mögött olyan
nagy érdeklődésre számot tartó események álltak, mint a Hableány hajó tragédiája, az európai
parlamenti választások, az önkormányzati választások, a nemzeti ünnep stb. Az őszi hónapok
eredményei a novemberi 3,1% -os közönségarány kivételével az előző év azonos időszakához
hasonlóan alakultak.
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A részletes heti eredményeket a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva az látszik, hogy az
M1 napi elért közönsége az első negyedévben nem követte a szezonális csökkenő trendet. Az első
magyarországi fertőzött bejelentésének hetében a napi elért közönség 1,4 millió főre nőtt.

A veszélyhelyzet bejelentését követően, a 12. héten naponta átlagosan már több mint 2,3 millióan
kapcsoltak az M1-re, vagyis közel 900 ezer fővel többen, mint egy évvel korábban. Az új nézők
fele 50 év alatti volt. A 18-49 évesek körében az M1 napi elért közönsége megduplázódott, az
M1-re fordított idő pedig 77%-al nőtt a 12. héten (a 10. héthez képest).
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A nyári időszakban az M1 napi elért közönsége visszaállt a tavaly nyári szintre, valamivel 1,4
millió fő alatti napi értékekkel. Szeptember 19-től visszatértek az Operatív Törzs sajtótájékoztatói a
déli híradó előtti sávban, a napi elért közönség heti átlagai szeptember második hetét követően
(kevés kivétellel) magasabbak voltak a tavalyinál. Novemberben a napi elért közönség heti átlagai
meghaladták az 1,5 millió főt, decemberben az 53. héten a napi elért közönség átlaga már 1,8
millió fő volt (4+).

A csatorna közönségrészesedése is hasonlóan alakult: az első magyarországi fertőzött
megjelenésének hetében az M1 közönségaránya 3%-ra nőtt.
A napi elért közönség növekedése mellett az M1 nézők a 11. héten már 24%-al több időt
fordítottak az M1-re, mint az előző év azonos időszakában. A veszélyhelyzet kihirdetését
követően, a 12. héten az M1 megduplázta részesedését a tévézésre fordított időből, ami 6%-os
közönségarányt eredményezett (4+). Április második felétől június végéig az M1
közönségrészesedése fokozatosan csökkent, visszaállt az év eleji szintre. A nyári hónapokban az
M1 közönségaránya a 3% alatti átlagokkal, alacsonyabb volt a tavalyinál. Szeptembertől a csatorna
napi közönségrészesedése már magasabb volt a tavalyi értékeknél, 3% fölötti közönségarányt
szeptember közepén és november első felében ért el az adó (4+).

M2
Az M2 közönségaránya teljes napra 1,0% volt, főműsoridőben pedig 0,6%-ot ért el az adó, a teljes
népesség körében.
Az M2 a reggel 5 órától 20 óráig tartó sávban gyerekcsatornaként működik, este 20 óra után, mint
Petőfi TV, a fiatal felnőtteknek szól. Ezért a továbbiakban a csatorna nézettségét a két idősávban
az eltérő struktúrák és célcsoportok szerint, külön-külön is megvizsgáljuk.
A Petőfi TV sávján belül 20 órától 24 óráig 0,3%-os eredmény született a teljes népesség
körében, hasonlóan a 18-39 éves célcsoporthoz.
A gyerekcsatorna sávjában (5:00-tól 20:00 óráig) a 4-12 évesek korcsoportjában az M2 a
negyedik legnézettebb gyerekadó lett 6,8%-os eredménnyel, a Nickelodeon, a Nick JR és
Nicktoons mögött. Az előző év azonos időszakához képest az M2 csökkenése 2,0 százalékpont.
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Csökkenést könyvelhet el a gyerekcsatornák közül a Nickelodeon, a Minimax a Cartoon Network
és a Disney Channel, növekedett a Nicktoons, a Nick JR (nőtt a lefedettsége), és a Boomerang, ez
utóbbi lefedettsége 54,3%-ról 77,8%-ra nőtt egy év alatt. 2020. január 1-től a JimJam
gyerekcsatorna is szerepel a nézettségi adatbázisban, eredménye 2020-ban 3,0% volt a 4-12
évesek körében. A Nicktoons 2019. április 1-én indult, ezért előző évi átlaga a 2019. április 1 –
december 31. közötti időszakra vonatkozik.
A reggel 5-tól 10-ig tartó kiemelt reggeli gyerekműsor sávban az M2 közönségrészesedése 9,6%os volt a 4-12 évesek körében, amellyel az M2 a reggeli sávban a 3. legnézettebb gyerekcsatorna.
Az erőszakmentes tartalommal és reklámmentes környezettel az M2 elsősorban a kisebb
gyerekeket célozza meg. Ebben a célcsoportban, vagyis a 4-7 évesek körében, az M2 a második
legnézettebb gyerekcsatorna volt 12,2%-os átlaggal.
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A 4-12 évesek havi közönségarány adataiból az látszik, hogy januárban a tavalyihoz hasonló
eredményt ért el az M2; februárban 10% körüli átlag született, márciustól az M2 eredményei
alacsonyabbak a tavalyinál.

A gyerekek körében az átlagnál is jobban nőtt a nemlineáris tv-s tartalomfogyasztást mutató
DVD/Video kategória részesedése, és fokozottan igaz ez márciusra és áprilisra.
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M4 Sport
2020-ban az M4 Sport átlagos közönségaránya a teljes napot tekintve 1,5% volt a teljes népesség
körében. Főműsoridőben ennél magasabb, 1,7%-os közönségarányt ért el az adó. A vírushelyzet
okán törölt sportesemények hiánya hátrányosan érintette a csatorna tavaszi eredményeit. A
harmadik negyedévben azonban a sportközvetítések visszatértek a képernyőre és augusztustól
novemberig teljes napra 2% fölötti volt a sportcsatorna közönségrészesedése.

A január-februári átlagok az előző év azonos időszakához hasonlóan alakultak, az alacsonyabb
tavaszi eredmény az elmaradt sportesemények negatív hatásának a következménye. (A
koronavírus-járvány miatt elmaradtak a Forma-1-es futamok, az OTP Bank Liga meccsei, a
nemzeti válogatott mérkőzései, stb.). A sportcsatorna augusztusi, szeptemberi 2,4%-os átlagai az
idei legjobb eredmények és az előző év azonos időszakához hasonló közönségarányok. Az 2018
évi kiemelkedő 8,2%-os júniusi átlag a labdarúgó vb-nek köszönhető.

Az M4 Sport továbbra is a legnézettebb sportcsatorna a piacon. Közönségaránya a férfiak
körében 2,5% volt 2020-ban, magasabb a teljes népesség körében mért értéknél (teljes nap).
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M5
Az M5 közönségaránya teljes napra 0,5%-os, főműsoridőben pedig 0,4%-os eredményt ért el. A
délutáni és az éjszakai sáv minimális erősödése kompenzálta a főműsoridő sávjának 0,1
százalékpontos csökkenését, így teljes napra az M5 0,1 százalékpontos növekedést könyvelhet el
(4+).

A havi közönségarány adatokból látszik, hogy 2020-ben az M5 közönségaránya a januári
magasabb 0,6%-ról márciusban 0,4%-ra csökkent, hasonlóan az előző év azonos időszakához. Az
április, május alacsonyabb 0,3%-os átlagai után júliustól újra 0,5%-os közönségarányt ért el az
adó, kivétel a szeptember (4+).
Március 16-tól a digitális tanrend bevezetésétől az M5 hétköznaponként, reggel 8 és este 20 óra
között oktatási műsorokat közvetített. Ebben az időszakban az oktatási tematika sok új fiatal
nézőt hozott a csatornának, míg az idősebbek hétköznaponként napközben más csatornát
választottak helyette, ami a nézőszámban, és ennek megfelelően a teljes népességben mért
közönségarányban is csökkenést okozott. A két év márciusi átlagát hasonlítva az M5
közönségaránya a 4-17 évesek körében 2020-ra a többszörösére nőtt.
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Duna TV
A Duna TV közönségaránya teljes napra 3,2% volt, főműsoridőben pedig ennél magasabb, 3,5%os közönségarányt ért el az adó. Csökkenése az előző év azonos időszakához képest teljes napra
0,3 százalékpont. A délelőtti sávban 3,6%-os, a délutáni sávban 4,0% volt a csatorna idei átlaga
(4+).

A havi közönségarány adatok alapján a Duna TV idei eredményei kevés kivétellel,
alacsonyabbak az előző év azonos időszakának eredményeinél (4+). A március-május időszak
csökkenése mögött a koronavírus miatti kényszerintézkedések állnak: az élő műsorok helyett
részben (pl. Család-barát) ismétléseket sugárzott a csatorna, vagy elmaradtak a rendszeresen
sugárzott műsorok (pl. Kékfény). A csatorna a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások elrendelését
követően megnövelte vallási tartalmainak műsoridejét, vasárnaponként egy órával és minden nap
egy rövid üzenettel, amelyben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását egy rövid
bibliamagyarázat követte. Júniusban fokozatosan visszatértek az élő adások, aminek
következtében a Duna TV közönségaránya a nyári hónapokba 3,3-3,5%-ra erősödött, majd ezt
követően a 4. negyedév átlaga 3,2% körül alakult (4+).
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Duna World/M4 Sport+
A Duna World/M4 Sport+ teljes napra 1,0%-os, főműsoridőben pedig ennél magasabb, 1,1%-os
eredményt ért el (4+). A délutáni sáv közönségaránya 1,3% volt, hasonlóan a tavalyi év azonos
időszakához. A reggeli sáv 0,7%-os eredménye csökkenést, a délelőtti sáv 1,0%-os eredménye
növekedést hozott. Teljes napra a csatorna megtartotta előző évi eredményét.

A Duna World/M4 Sport+ 1,0% fölötti eredményei a második félévben (az augusztus
kivételével) magasabbak voltak a tavalyi értékeknél, a csatorna decemberi átlaga már elérte az
1,2%-ot.
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M4 Sport+
2020. szeptember 12-én elindult a közmédia új sportcsatornája, az M4 Sport+, a nemzetközi
elérésű Duna World helyén, minden szombaton és vasárnap 14 és 22 óra között. Az M4 Sport+
idősávos eredménye 2020-ban 0,8% körüli érték volt (4+). A férfiak körében ennél magasabb,
1,2%-os részesedést ért el az adó, amivel az M4 Sport+ a harmadik legnézettebb sportcsatorna
volt a saját műsoridejében (hétvége, 14.0-22.0, idősávos adat).
Az M4 Sport+ nem csupán a futballrajongóknak kedvez, hanem valamennyi hazai sikersportág
csapata és versenyzője megmutathatja teljesítményét az országos lefedettségű csatorna kamerái
előtt. A hétvégi napokon sugárzott sportesemények közül népszerűek voltak az OTP Bank Liga
mérkőzései mellett az NB I. Kézilabda mérkőzések és a Magyar Kupa Vízilabda mérkőzései is.
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II/2. A portfólió műsoridejének műsortípus szerinti megoszlása
Az alábbi ábra az egyes műsortípusok részesedését ábrázolja a közmédia sugárzási idejéből, a
Nielsen Közönségmérés Kft. által alkalmazott besorolást figyelembe véve.
Vizsgált időszak: 2015. március 15. – 2020. december 31.

2020-ban a közszolgálati adók sugárzási idejének jelentős hányadát, 17,7%-át a művelődéssel,
tudománnyal és kultúrával kapcsolatos műsorok alkotják. Az M5 indulását követő évben, a
korábbi 15,8%-ról 2017-ben ez a tipológia 19,3%-ra nőtt.
A tévéfilmeket és sorozatokat tartalmazó nem zenés fikció részesedése a műsoridőből idén
18,1% volt. A korábbi évek 20% fölötti arányának csökkenése részben annak következménye,
hogy az M3-on sugárzott filmek és sorozatok 2019. május 1. óta kikerültek a tévés adatbázisból.
A sportműsorok aránya idén 16,1% volt, a csúcs 2016-ban a labdarúgó EB valamint a nyári
Olimpiának köszönhetően 16,4% volt (az M5 a 2016-os Olimpia idején sporttartalommal indult).
Az információ témához sorolt műsorok aránya viszonylag stabil, a műsoridő 11-13% teszik ki, a
vizsgált években.
A hírek, aktuálpolitika, gazdaság tematika a műsoridő 10,1%-át teszi ki, a nem zenei
szórakoztató műsorok kategória 4,3%-ot, a mozifilmek pedig 5,1%-ot jelentenek.
A közszolgálati tartalmak közül külön csoportként szerepelnek a vallási műsorok, arányuk a teljes
műsoridőn belül 1,5% volt 2020-ban.

II/3. A közszolgálati adók nézői összetétele 2020-ban
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Az alábbi ábrák a közszolgálati tévéadók közönség-összetételét mutatják a legfontosabb
demográfiai csoportok szerint, de az értelmezésnél figyelembe kell venni azt is, hogy a csatornák
közönségének mérete eltérő.
A legfiatalabb közönsége az M2 gyereksávjának van, a Petőfi TV 20 óra után kezdődő sávjában
a nézők közel fele 50 év alatti. A legidősebb közönsége a Duna TV-nek van, ezt követi Duna
World és az M5, mindkettő közönségében az 50 év fölöttiek aránya 80% fölött van. Az M1
nézőinek már több mint a negyede 40-59 éves, a 60 éven felüliek is felülreprezentáltak a csatorna
nézőközönségében.
Az M4 Sport nézőinek harmada 50 év alatti néző, az 50-59 évesek aránya a sportcsatorna
közönségében és az M4 Sport+ hétvégi sávjában is magasabb a tévézők átlagánál. (17.1% vs
14.8%).

A közszolgálati adók közül az M1 aktuális közönség-összetétele a közép és felsőfokú
végzettségűek együttes arányát tekintve nem tér el jelentősen a tévénézőkétől. A szakmunkás
végzettségűek felülreprezentáltak az M1 nézőközönségében. Az M5 esetében a felsőfokú
végzettségűek aránya magasabb az alapfokú végzettségűek hátrányára. A Duna TV
nézőtáborában a tévénézőkhöz képest alacsonyabb arányú közép- és felsőfokú végzettségű nézők
mellett felülreprezentáltak az alapfokú végzettségűek. A Duna World végzettség szerinti nézői
eloszlásában a népességhez hasonlóan a nézők közel fele szakmunkás végzettséggel vagy
érettségivel rendelkezik.
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A nemek szerinti összetétel alapján a férfiak jóval magasabb arányban szerepelnek az M4 Sport
közönségében, mint a nők. A férfiak felülreprezentáltak az M1 aktuális nézőtáborában is, ami a
csatorna tematikájával magyarázható. A közszolgálati adók között a nők aránya a Duna TV nézői
között a legmagasabb, de eltérést találunk a nők javára a Duna World adó nézői között is, az M5
nemek szerinti összetétele hasonlít a tévézőkéhez.
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III/1. A közszolgálati adók kiemelt műsorai 2020-ban
A Dal 2020

A hatrészes tehetségkutató műsort szombat esténként, párhuzamosan sugározta a Duna TV, és a
Duna World. Az élő adások a Duna TV-n átlagosan 228 ezer fős nézettséget és 5,4%-os
közönségarányt értek el, ezzel párhuzamosan a Duna World adón pedig 57 ezer fős nézettséget és
1,3%-os közönségarányt ért el a show-műsor.
A Dal 2020 döntő nézettsége a két adón együtt 331 ezer fő volt, a nézők 7,7%-a választotta a
műsort. Ebből a Duna TV-n 268 ezer fős nézettséget és 6,2%-os közönségarányt ért el a műsor, a
Duna World adó pedig 63 ezer fővel járult hozzá a finálé nézettségéhez, közönségaránya 1,5%
volt (4+). A döntőbe a két csatornán összesen 1 millió 62 ezren kapcsolódtak be, ez a teljes
népesség 12,0 százaléka (Duna + Duna World). A Dal hat élő adásának valamelyikébe a két
csatornán összesen, 2,6 millióan kapcsolódtak be, ami a teljes népesség 29,6 százaléka.

A Budapesti Újévi Koncert – Mága Zoltán és zenekara című műsort, egymást követő három
vasárnap este, 21:20-tól sugározta a Duna TV. A koncert átlagos nézettsége 128 ezer fő volt, és a
műsor idejében a tévézők 3,4%-a választotta. Egy epizódba átlagosan 297 ezer fő kapcsolódott
be, míg a három rész valamelyikéből 621 ezer fő látott legalább egy percet.

Családi kör

A vasárnap 18:45-től vetített műsor 79 ezer fős nézettséget és 1,9%-os közönségarányt ért el, az
egyes adások elért közönsége 268 ezer fő volt (4+).

Vallási műsorok.

A koronavírus-járvány miatt a közmédia kibővítette vallási témájú műsorait. A vallási tartalmak
iránt megnövekedett igény március közepétől jelentős növekedést eredményezett a vallási
műsorok nézettségében a Duna TV-n. A megnövekedett műsoridővel és a fokozott érdeklődés
miatt, vasárnap délelőtt megduplázódott a vallási tartalom nézőközönsége (RCH). A vallási
műsorok közül bekerült a Duna TV legnézettebb műsorai közé az április 5-én sugárzott Római
katolikus szentmise élő közvetítése 195 ezer fős nézettséggel és 10,8%-os közönségaránnyal; a
szertartás alatt 258 ezren kapcsoltak a Duna TV-re. A Római katolikus szentmise közvetítések
átlagos nézettsége a veszélyhelyzet alatti időszakban tavasszal 150 ezer fő volt (SHR: 8,5%),
ősszel 122 ezer fő (SHR%:6,1%, 4+), ami továbbra is a duplája a korábbi időszak átlagának (64
ezer fő).
A vasárnapi közvetítések mellett minden hétköznap a Duna Televízió egy 10 perces napi áhítattal
jelentkezett fél nyolctól, amelyben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását egy
rövid bibliamagyarázat követte. A műsor indulása óta, a március 23-tól június 29-ig tartó
időszakban a Napi áhítat percei alatt 411 ezer néző kapcsolt a Duna TV-re.

A Család-barát című magazin idei adásai hétköznap délelőttönként, a tavaszi ismétlésekkel

együtt 48 ezer fős nézettséget és 4,2%-os közönségarányt értek el a teljes népesség körében, az
egyes adások elért közönsége 132 ezer fő volt.

Balatoni nyár

A Balatoni nyár idei adásait hétfőtől szombatig délelőtt 10 órától (1h50p) közvetítette a Duna TV,
a vasárnapi rövidebb válogatást pedig korábban, 6:50-től. A magazin ismétléseit a Duna TV
éjszakánként, a Duna World pedig délután sugározta.
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A magazinműsor adásainak átlagos nézettsége a Duna TV-n 44 ezer fő volt, egy adásba átlagosan
152 ezren kapcsolódtak be. A műsor közönségrészesedése a teljes népesség körében 4,2% volt, a
felnőttek körében pedig ennél magasabb, 4,8% (18+).
A Borbás Marcsi szakácskönyve című műsor a Duna TV-n vasárnap délután 232 ezer fős
nézettséget és 7,0%-os közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 357 ezer fő
volt (RCH).
A Gasztroangyal ismétlései jelenleg is igen népszerűek, a szombat délutáni adások 244 ezer fős
nézettséget és 8,7%-os közönségarányt értek el a teljes népesség körében, az egyes adások elért
közönsége 454 ezer fő volt.

Főmenü

A Duna TV új gasztroműsora szombatonként 17:00 órától, első adása december 26-án 180ezer
fős nézettséget és 4,7%-os közönségarányt ért el a teljes népesség körében.

Magyarország, szeretlek!

A Duna TV népszerű szórakoztató műsora, átlagos nézettsége 148 ezer fő volt, közönségaránya
pedig 3,2% (4+). Az egyes adásokba átlagosan 392 ezren néztek bele (RCH).
A Fábry c. szórakoztató műsor a Duna TV-n főműsoridőben 105 ezer fős nézettséget és 2,5%os közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 337 ezer fő volt (RCH).

Bagi-Nacsa Orfeuma

A műsor átlagos nézettsége 112 ezer fő volt, közönségaránya pedig 2,6%-os lett a teljes népesség
körében. Az egyes adások elért közönsége, vagyis azok száma, akik legalább egy percre
odakapcsoltak a műsorra, 302 ezer fő volt. A szórakoztató műsor idei legnézettebb kiadása a
szilveszter esti adás volt 255 ezer fős nézettséggel, a műsor 660 ezer nézőt ért el (RCH).

Hogy volt?! A Duna TV-n vasárnap délután vetített műsor 120 ezer fős nézettséget és 4,2%-os
közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 327 ezer fő volt (RCH).

Íz-őrzők

Hétköznap délutánonként a „hazai érték” sávban vetített műsor jelenleg a Duna World adó
legnézettebb műsora 123 ezer fős nézettséggel és 4,1%-os közönségaránnyal, az egyes adások
elért közönsége 225 ezer fő.

Virtuózok V4

A Virtuózok klasszikus zenei tévés tehetségkutató hatodik, V4+ Közös nyelven beszélünk
elnevezésű évadát összesen 6 adásban sugározta a Duna TV, és párhuzamosan az M5 is
közvetítette. A műsor átlagos nézettsége a Duna TV-n 87 ezer fő volt, közönségaránya 2,1%, az
M5 adón 31 ezer fős nézettséget és 0,7%-os közönségarányt ért el (4+).
A péntek esti fináléra, amelyet a Duna TV és az M5 is közvetített 499 ezren kapcsoltak oda, az
élő közvetítés nézettsége a két adón együtt 152 ezer fő volt, közönségaránya pedig 3,7%-os (4+).
A Virtuózok V4 egy-egy adásába átlagosan 397 ezren néztek bele (Duna TV+M5). A hat adásba a
Dunán és az M5-ön együtt – 1 millió 107 ezren kapcsoltak oda legalább egy percre, vagyis a
népesség 12,5%-a találkozott a tehetségkutató élő adásaival.

Sportműsorok
Forma-1
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Az idei futamok átlagos nézettsége 433 ezer fő volt, közönségaránya a teljes népesség körében
15,4%, de a férfiak körében ennél magasabb, 22,0%-os eredmény született. Idén is a Magyar
Nagydíj volt a legnézettebb: a vasárnap délutáni futam nézettsége 561 ezer fő volt, közönségaránya
a teljes népesség körében 20,9%, de az autósport iránt leginkább érdeklődő férfinézők körében
28,3%-os eredmény született.

Labdarúgó Eb-pótselejtező mérkőzések
Az M4 Sport 2020-ban két Eb-pótselejtező labdarúgó mérkőzést közvetített, mindkettő a
sportcsatorna idei nézettségi listájának elején szerepel. A novemberi Magyarország - Izland
mérkőzés 762 ezer fős nézettséget ért el (SHR4+17,9, SHR férfi 28,0), az októberi Bulgária Magyarország mérkőzés nézettsége 604 ezer fő volt (SHR4+ 15,4%, SHR férfi 25,2%).

Labdarúgó Nemzetek Ligája

Ősszel játszotta le válogatottunk mind a hat mérkőzést, a közvetítések átlagos nézettsége 457 ezer
fő volt, közönségaránya 11,6%-os (4+), a férfiak körében ennél magasabb, 19,6%-ot ért el az M4
Sport a mérkőzések alatt. A sorozat legnézettebb meccse a november 18-án közvetített
Magyarország – Törökország találkozó lett 538 ezer fővel, közönségaránya 13,2%-os (4+), a
férfiak körében ennél magasabb, 22,1%-ot ért el az M4 Sport a mérkőzések alatt.
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Bajnokok Ligája mérkőzések

2019/2020-as szezon
Az M4 Sport 2020 első negyedévében 6 nyolcaddöntőt közvetített a Bajnokok Ligája
sorozatból, a többi mérkőzést a veszélyhelyzet miatt augusztusig elhalasztották. A tavaszi
mérkőzések idei átlagos nézettsége 224 ezer fő volt, közönségaránya pedig 6,5% a teljes népesség
körében. A legnézettebb a Real Madrid – Manchester City mérkőzés volt 249 ezer fős
nézettséggel (SHR4+6,8%).
Az 2019/2020-as BL szezon legnézettebb mérkőzése az augusztus 23-án, 20:54-től élőben
közvetített Paris Saint-Germain – FC Bayern München Bajnokok Ligája döntő volt 582 ezer
fős nézettséggel (SHR4+ 16,4%, SHR férfi 25,0%).
Az alábbi táblázatok a BL mérkőzéseinek nézettségi adatait tartalmazzák:
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Bajnokok Ligája mérkőzések
2020/2021-es szezon

Az augusztusban induló új szezon élőben közvetített selejtező mérkőzéseinek átlaga 322 ezer fő
volt, közönségaránya 9,0% (4+). A legnézettebb a Ferencváros – Molde Labdarúgó BL PLAY
OFF visszavágó lett 548 ezer fős nézettséggel (SHR4+ 14,9%, SHR férfi 25,7%).

A csoportkör és egyben az M4 Sport idei legnézettebb mérkőzése az október 20-án közvetített
FC Barcelona – Ferencvárosi TC rangadó volt 770 ezer fős nézettséggel, 20,3%-os
közönségaránnyal (4+).

OTP Bank Liga (NB1-foci) mérkőzések
2020/2021-es szezon

A 2020/2021-es őszi szezon mérkőzései, amelyeket az közmédia az M4 Sport és a Duna
World/M4 Sport+ adókon közvetített, 126 ezer fős nézettséget és 3,5%-os közönségarányt értek
el a teljes népesség körében. Az M4 Sport közvetítései 142 ezer fős nézettséget és 3,8%-os
közönségarányt értek el, a Duna World/M4 Sport+ csatornán sugárzott mérkőzések átlagos
nézettsége 76 ezer fő volt, közönségaránya 2,5%-os (4+).
Az őszi szezon legnézettebbje az M4 Sport-on közvetített Ferencváros – Újpest mérkőzés volt
299 ezer fős nézettséggel és 6,8%-os közönségaránnyal (4+).
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Magyar Kupa labdarúgó mérkőzések
2019/2020-as szezon

2020. I. negyedévében három-három nyolcad-, illetve negyeddöntőt adtunk élőben a sorozatból,
ezek közül az Újpest – Mol Fehérvár mérkőzés volt a legnézettebb 104 ezer fős nézettséggel és
2,4%-os közönségaránnyal (4+). A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után, május végétől
az elődöntőkkel folytatódtak a küzdelmek – innen minden meccset élőben közvetített a csatorna.
A négy elődöntő mindegyike százezres nézettségű lett, közülük az MTK – Honvéd odavágómérkőzés volt a legnézettebb 134 ezer fővel és 3,5%-os közönségaránnyal (4+). A 2020. június 3ai Honvéd – Mezőkövesd döntő nézettségben is kiemelkedett az idei kiírásból, a maga 275 ezer
fős nézettségével és 7,1%-os közönségaránnyal, messze megelőzve a tavalyi döntő 213 ezer fős
nézettségét.

MOL Magyar Kupa labdarúgó mérkőzések
2020/2021-es szezon

A MOL Magyar Kupa 2020/21-es szezon két fordulóját rendezték meg ősszel, az élőben
közvetített mérkőzéseket mind az M4 Sport adta. A hat 1/64-ed döntő átlagos nézettsége 66 ezer
fő (SHR4+ 2,6%), közönségaránya 2,6% volt a teljes népesség körében, míg az öt 1/32-ed
döntőé 70 ezer fő volt (SHR4+ 3,3%). Az új szezon legnézettebb meccse a november 14-én
közvetített Bicske –Ferencváros 1/32-eddöntő lett 172 ezer fővel (SHR4+ 5,9%).

Hírműsorok
A közszolgálati adók együtt naponta összesen 74 híradót sugároztak 2020-ban (beleértve az egy
perces híradásokat is), ebből 43 híradást az M1 aktuális csatornán láthattak a nézők.
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A híradók elért közönsége az M1-en átlagosan 1,2 millió fő volt, a teljes közmédia híradókkal
elért napi közönsége pedig közel 1,7 millió fő.
Az M1 aktuális 19:30-as híradójának nézettsége 132 ezer fő volt, közönségaránya 3,3%, az elért
közönség – vagyis azok száma, akik legalább 1 percre odakapcsolnak a híradóra – 333 ezer fő volt
(RCH).
A Duna TV 18:00 órás híradójának nézettsége 2020 átlagát véve 80 ezer fő volt, közönségaránya
2,4%, az egyes híradók elért közönsége pedig 135 ezer fő volt (RCH).
Rendkívüli hírek: a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás már januárban elkezdődött a
közmédiában, ekkor még a Kínában zajló megbetegedésekről szóltak a beszámolók. Február
végétől az Operatív törzs már napi rendszerességgel tájékoztatott a járvány európai alakulásáról.
Az első magyarországi fertőzött megjelenését követően, majd a rendkívüli intézkedések fokozatos
bevezetésével párhuzamosan az Operatív törzs napi bejelentkezései és ezek ismétlései
rendszeressé váltak.
A Rendkívüli híradók legnézettebb kiadása a március 18-án, 16:00 órától közvetített sajtótájékoztató
volt, amelyet 702 ezren néztek az M1-en (SHR: 26.6%), ezzel az M1 aktuális csatorna eddigi
legnézettebb műsora lett, az előtte sugárzott Maradj otthon!–nal együtt. A március 23-án tartott
sajtótájékoztató, benne Orbán Viktor beszámolójával, majd ezt követően az Operatív törzs napi
beszámolója szintén 500 ezer fő fölötti nézettséget ért el, a tévézők közel negyede az M1-et nézte
a Rendkívüli hírek alatt (4+). Ugyanezen a napon (2020. március 23-án) a déli híradó 456 ezer fős
nézettséget és 20,1%-os közönségarányt ért el, és ezzel nemcsak az idei legnézettebb, de 2015.
március 15-től a legmagasabb nézettségű kiadás lett.
A déli híradó nézettségét kedvezően befolyásolta az is, hogy a rendkívüli helyzet bevezetése
utáni időszakban az Operatív törzs élő bejelentkezései a délelőtti sávba kerültek (a 13. héttől).
Ebben az időszakban, vagyis a 2020. március 11-től június 18-ig terjedő időszakban a Híradó délben
átlagos nézettsége 230 ezer fő volt (SHR: 13,3%), ami 60% körüli növekedést jelent a korábbi
időszak 146 ezer fős nézettségéhez képest (SHR: 9,2%). A rendkívüli intézkedések bevezetésének
időszakában a déli híradó nézettsége március közepétől április közepéig napi szinten és heti
átlagban is gyakran meghaladta a 300 ezer fő fölötti nézettséget. Az M1 a Ma délelőtt sávjában
10:00-13:00 óráig a legnézettebb adó volt ebben az időszakban. Szeptember 19-től az Operatív
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Törzs napi bejelentkezései újból rendszeressé váltak. Az élő közvetítések átlagos nézettsége 100
ezer fő volt, közönségaránya 8,0%-ot ért el a teljes népesség körében.

III/2. Toplisták a 2020. január – december időszakra
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IV. A közszolgálati rádióadók hallgatottsága

2020. január – szeptember
Az idei év médiahasználati szokásaira jelentős hatással volt a COVID-19 kiváltotta járványhelyzet.
A digitális oktatás és a kijárási korlátozások március végi bevezetése a hallgatók életében jelentős
változásokat eredményezett: bezártak az iskolák, óvodák, és aki meg tudta oldani, otthoni
munkavégzésre váltott. A kevesebb munkába járóval a reggeli és a délutáni rádiózás csökkent, és
az otthon töltött időben a rádiózás helyett a tévénézésre és internetezésre fordítottak több időt a
hallgatók. A veszélyhelyzet első időszakát követően visszarendeződést láthattunk, az utóbbi két
hullámban megállt, sőt enyhén nőtt a napi rádióhallgatás.
A járványhelyzet kezdetétől a heti rádióhallgatói bázis nem változott jelentősen, hetente közel
ugyanannyian kapcsolják be a rádiót, míg a hallgatás gyakorisága és intenzitása – főleg az első
időszakban – csökkent. A hetente rádiózók egy része a héten belül ritkábban kapcsolta be a
készüléket, vagy kevesebb időt töltött rádióhallgatással. Ennek a következménye, hogy az első
időszakban a napi rádió hallgatótábor kisebb (az idei első hullámban mért 5,5 milliós napi
hallgatótábor a 20/H6 hullámban 5,18 millió főt mutatott) míg a 20/H9 hullámban már valamivel
magasabb, 5,25 millió fő lett.
A közszolgálati rádiók heti hatóköre a 2020. január – szeptember időszakban
A hetente rádiózók száma (összes rádió heti hallgatótábor) a mérés szerint nem változott
jelentősen a 2020. januártól szeptemberig tartó időszakban; míg a két nagy közszolgálati adónál a
járvány első hullámában növekedés látható, annak elmúltával visszaálltak a korábbi szintjükre. A
járvány második hullámának következményei még csak kismértékben mutatkozhatnak a jelenlegi
legfrissebb adatokban. A két kisebb közszolgálati adónál viszonylag egyenletes növekedés
figyelhető meg – a Dankó heti hallgatótábora a 20/H8 hullámban 450 ezer fővel ért éves
csúcsára. A négy adó együttes heti elérése a jelzett időszak tekintetében 3,851 ezer fő, de a H6 és
H7 hullámokban meghaladta a 4 millió főt. A hallgatótáborhoz a fiatalok – 15-49 évesek –
csatlakoztak nagyobb számban.

167

A közszolgálati rádiók napi hatóköre és közönségaránya 2020. január – szeptember
időszakban
A két közszolgálati rádió heti hallgatótáborának mérete (a két utolsó hullám kivételével)
növekedett, ezzel párhuzamosan a hallgatási gyakoriság és az egy hallgatóra jutó hallgatási idő
csökkent – aminek egyik oka lehet, hogy az új hallgatók csak egy-két napon, vagy rövid ideig, egyegy műsor erejéig hallgatták valamelyik adónkat. Ennek következménye, hogy a Kossuth Rádió
napi hallgatótábora alig változott, míg közönségaránya kismértékben csökkent.
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A Petőfi Rádió napi hallgatótábora a járvány első időszakában – az általános csökkenés ellenére –
alig változott, míg az utolsó négy hullámban csökkenés látható mind a hallgatótábor méretében,
mind a közönségarányban.
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Összességében a rádiók napi hatóköre alapján kialakult rangsorban, 2020. első kilenc hónapjában
a Petőfi Rádió a második, a Kossuth Rádió a harmadik, a Dankó Rádió a hatodik, míg a Bartók
Rádió a hetedik helyet foglalja el a piacon – a mért rádiók között. (A Dankó és a Bartók Rádió
egy hellyel hátrébb csúszott az első negyedévben mért rangsorhoz viszonyítva, ami annak a
következménye, hogy a Sláger FM újból megjelent a mérésben – a negyedik hullámtól
kezdődően.)
A Retro Rádió az első, a Rádió1 a piac negyedikje, a Sláger FM az ötödik, míg az InfoRádió a
nyolcadik.
A Petőfi Rádió 2020. I-IX. hónapban 1,144 millió fős közönségével a második leghallgatottabb
rádió. Hallgatottsága a reggeli és a délelőtti idősáv mellett a délutáni idősávban is jelentős.
Közönségrészesedése a 15 évesek és idősebbek körében 16,5%, de a fiatalok (18-49 évesek)
körében még ennél is magasabb, 20,9%.
A Kossuth Rádiónak 2020. első háromnegyedévében 1,086 millió fős napi közönsége volt és
közönségrészesedése 15,4% a 15 évesek és idősebbek körében, ezzel harmadik helyezett volt a
rádiók hallgatottság szerinti rangsorában. A mérési adatok szerint, a Kossuthot a „talk rádiók”
körében a közeljövőben még megközelíteni sem fogják tudni.
Legerősebb műsorsávjai továbbra is a reggeli órákra és a Déli Krónika (itt egész héten félmillió
közeli a csatorna hallgatótábora) idejére esnek. A hajnali idősávban (0-6 óra) egy átlagos napon a
rádiózók 23,3 százaléka-, a reggeli (6-10 óra) és a déli időszakban (10-14 óra) pedig 17-18
százalékuk választja a Kossuth Rádiót, ami szintén jelentősen magasabb a csatorna napi átlagánál.
A Dankó Rádió napi hallgatóinak száma 2020. I-IX. hónapban 208 ezer fő volt, amivel a mért
csatornák rangsorában a 6. helyen áll. A Dankó Rádió közönségrészesedése 3,6% volt.
A Bartók Rádiót 2020. első háromnegyedévében átlagosan naponta 91 ezren hallgatták, ezzel a
mért csatornák rangsorában a 7. helyen áll, míg közönségaránya 1,0% volt (15+).
A közszolgálati rádiók együttes részesedése 2020. január – szeptember időszakban
A közszolgálati rádióadók együttes részesedése 2020. első félévében összesen 36,5% volt teljes
napra, de bizonyos kiemelt idősávokban (így pl. a kora reggeli órákban és dél körül) a rádiózók
közel 40 százalékáról mondható el, hogy valamelyik közszolgálati rádióadót hallgatta.
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Hallgatói összetétel
A két nagy közszolgálati rádióadó közönségösszetételében a járványhelyzet jelentős változásokat
okozott.
A Kossuth Rádió esetében a második negyedévben a 40-59 évesek aránya az év eleji 21,4 %-ról
közel 30%-ra nőtt, de a veszélyhelyzet végét követően a folyamat visszafordulni látszik.
A Petőfi Rádió esetében a COVID hatására a 40 év alattiak aránya nőtt meg, azonban a
visszarendeződés ennél az adónál is megfigyelhető.
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V. Online adatok a közszolgálati weboldalakon

2020. január - december
A közszolgálati weboldalak látogatószáma 2020-ban
A koronavírus miatti felfokozott hírigény a weboldalak látogatottságának alakulásában is látható.
Márciusban a teljes online piacon is megfigyelhető, hogy a híroldalak látogatottsága megnőtt, míg
például az ingatlanokkal és autóvásárlásokkal foglalkozó weboldalak látogatottsága csökkent. A
járvány második időszakában ismét magasabb eredményeket látunk, ekkor is főleg a híroldalak
tekintetében.
A havi összes látogatószám – a magyar közmédia weblapjait együttesen vizsgálva – 2020-ban 1,9
millió volt, ez 9 százalékos növekedést jelent a 2019. évi átlaghoz képest.
A weboldalak közül kiemelkedik a hirado.hu, amely 2020. I-XII. hó átlagában 32 százalékkal
növelte látogatószámát 2019. évi átlagához képest – ebben az az utolsó negyedév 1,35 millió
fölötti átlaga (azon belül is az 1,75 milliós november) játszott nagy szerepet. A mediaklikk.hu az
eddig megszokott kiegyensúlyozott látogatószámai és a márciusi kiemelkedő értéke (933 ezer)
után május-júniusban jelentős visszaesést mutatott, majd onnantól ismét javult, így 2019-hez
képest 1 százalékos növekedést ért el – ezzel őrzi második helyét. Az m4sport.hu a második
félévben jelentősen erősödött, de ezzel együtt, tavalyi átlagához viszonyított 1%-os csökkenése
mellett is tartja a harmadik pozíciót. A másik két oldalnál ellentétes tendenciát láthatunk: 2019. és
2020. összehasonlításában a ridikul.hu 44%-os veszteséget szenvedett el, míg a petofilive.hu 6%kal bővült – mindkét esetben a 4. negyedév sikerült a leggyengébben, így 2020-ban az éves
átlagokat tekintve fej-fej mellett végeztek.

A napi egyedi látogatószámok – a magyar közmédia weblapjait együttesen vizsgálva – 3
százalékos növekedést mutatnak 2020-ban 2019-hez képest. 2020-ban a 4. negyedév 210 ezer
fölötti átlaga volt kiugró (azon belül is a novemberi 259 ezres látogatószám).
2020-ban a weboldalak közül (15%-os növekedéssel) itt is a hirado.hu az első – novemberben a
napi átlag 139 ezer egyedi látogató volt. Az m4sport.hu az éves összevetésben 5%-kal csökkent,
míg a mediaklikk.hu 8%-kal nőtt, ennek ellenére a napi látogatószámok tekintetében előbbi a
második, utóbbi a harmadik helyen zárt.
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A közszolgálati weboldalak havi oldalletöltése, 2020. I-XII. hó
A havi összes oldalletöltés – a magyar közmédia weblapjait együttesen vizsgálva – 2020-ban 10
százalékos növekedést mutat a 2019. évi átlaghoz képest, amit egyértelműen a közel 21 milliós
negyedik negyedévi adat generált (azon belül is a november volt a „legerősebb” – közel 24
millióval).
A weboldalak közül 2020-ban a mediaklikk.hu november kivételével minden hónapban (így
összességében is) az első; a kiugró márciusi adat (6,86 millió) mellett az utolsó negyedév volt még
kiemelkedő (5,5 millió). 2020-ban a második és harmadik legnagyobb havi átlagot a hirado.hu és
az m4sport.hu érte el, előbbi novemberben 6,1 millióval az élen végzett. Mindkét oldal a 4.
negyedévben érte el a legmagasabb számokat, összességében – 2020-ban 2019-hez képest – a
hirado.hu 12 %-kal nőtt, míg az m4sport.hu 17 százalékkal csökkent, ez okozta a helycserét a
tavalyihoz képest.

A napi oldalletöltések átlagos száma – a magyar közmédia weblapjait együttesen vizsgálva – 2020ban 11 százalékkal nőtt 2019-hez képest. A havi adatokban a 4. negyedév volt kiugró (681 ezer),
itt is a novemberi adat lett az elmúlt két év „győztese” 794 ezerrel.
A weboldalak közül itt is a mediaklikk.hu volt (november kivételével) minden hónapban az első –
márciusban 225 ezerrel, míg az utolsó negyedévben 181 ezerrel, így összességével is első lett.
Ebben a mutatóban is a hirado.hu és az m4sport.hu osztozik a második és harmadik helyen, de
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míg előbbi 2020-ban 12 %-kal haladta meg 2019-es adatát, addig utóbbi 17 százalékkal csökkent,
így kettejük közt a sorrend is változott a hirado.hu javára.

Élő és VOD tévés tartalom a mediaklikk.hu weboldalon
2020-ban a mediaklikk.hu oldalon élőben nézett tévés tartalomban a hagyományos tévénézéshez
hasonló tendenciák láthatóak. Az előző évhez képest megnőtt az idei átlagos havi élő
videómegtekintések száma, (4%-kal) főleg a márciusi és áprilisi adatoknak köszönhetően (a
koronavírussal kapcsolatos intézkedések hatása). Az év első felében az M1 csatorna, a III.
negyedévtől már az M4 Sport csatorna élő-online nézése hozta a legtöbb megtekintést, a
járványhelyzet alakulásával párhuzamosan.
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A mediaklikk.hu oldalon utólagosan megtekintett videós tartalmak (VOD) megtekintés-száma
kismértékben csökkent 2020 első félévében. A kényszerhelyzet miatt elmaradt új műsorok, a
kedvenc esti sorozat szüneteltetése (a szinkron miatt) a magyarázat erre a tendenciára. A III.
negyedév átlaga már valamivel magasabb a tavaszi alacsonyabb értékeknél.
Az MTVA archívum és az m3.hu online adó
Az archív tartalmakat sugárzó M3 2019. május 1. óta online stream adóként működik. A
koronavírus-járvány hatására bevezetett veszélyhelyzet idején a közmédia az elmúlt évtizedek
legnépszerűbb
műsorait
tette
ingyenessé,
szabadon
elérhető
formában
az
archivum.mtva.hu/m3.hu online adón. A filmek, sorozatok, népszerű klasszikusok eljutottak az
érdeklődőkhöz, amit az is bizonyít, hogy az archivum.mtva.hu oldalnak a Google Analytics adatai
alapján márciusban négyszer annyi látogatója volt, mint az előző két hónapban. A márciusi
csúcsot követően a látogatószám a II. félévben csökkent ugyan, de az idei júniusi érték továbbra
is 70%-kal magasabb volt a tavalyinál. Szeptemberben az archivum.mtva.hu oldalnak 43%-kal-,
míg decemberben 81%-kal több látogatója volt, mint egy évvel korábban.
Az új közzétett tartalom március utolsó két hetében 300 ezer fő fölötti heti megtekintést hozott
az m3.hu-nak, ami a korábbi 20 ezer fő alatti szám sokszorosa. A tartalom bővülésének hatása a
III. negyedévben is érzékelhető heti és havi szinten is, az idei szeptemberi megtekintések száma
duplája a tavalyinak, míg a 4. negyedévben több mint két és félszerese (forrás: MTVA Archívum
Backend).
A nézettségi adatok forrása minden esetben a Nielsen Közönségmérés.
A hallgatottsági adatok forrása: Rádiós közönségmérés – NMHH - SCORES GROUP (korábban: MMeter) - ©Kantar-Hoffmann
Az online adatok forrása: Gemius Prism / Gemius – DKT (15+), belföldi közönség
Az ettől eltérő forrásokat külön jelöltük a szövegben.
Készítette: MTVA Médiakutatási iroda, 2021. január
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