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1 Vezetői összefoglaló
Az MTVA 2021. évi üzleti tervét a Médiatanács a 76/2021. (II.10.) döntésével fogadta el, melyben az
MTVA 115,4 Mrd forint bevétellel és bruttó 104,7 Mrd forint költséggel számolt, ami tartalmazott 10 Mrd
forint összegű forráskiegészítést is.
2021. január 1-től az MTVA-nál új gazdasági adminisztrációs rendszer, a Forrás.Net került bevezetésre.
2021. január 4-től a napi ügyviteli feladatok már az új rendszerben kerültek elvégzésre, az adatok
migrációja 2021. január 1-én elindult. A 2021. évi nyitó főkönyvi adatok átvételére a 2020. évi beszámoló
elfogadása után, áprilisban kerülhetett sor. A korábbi papír alapú teljesítésigazolást kiváltotta ennek
elektronikus formája. Az első negyedéves mérleg elkészítéséhez szükséges adatok a megfelelő időben
átkerültek az új rendszerbe, a fejlesztés az év során folyamatos volt, új interfészek fokozatos üzembe
helyezésével tovább bővült az ügyviteli rendszer által átvett feladatok köre, az I-XII. havi beszámoló
összeállítása így zökkenőmentesen, teljes egészében a Forrás rendszer adatszolgáltatásából történt.
2021. január 1-én az MTVA-nak nem állt fenn hiteltartozása. A 2021. január 1-i nyitó pénzeszköz 1 866
millió forint, a 2021. december 31-i záró pénzeszköz 2 010 millió forint volt. 2021. folyamán az MTVA
likviditási helyzete stabil volt, hitelfelvételre nem volt szükség.
Az MTVA 2021. évi adózott eredménye 8 244 millió forint nyereség, mely a tervnél 3 823 millió forinttal
magasabb. Az MTVA főbb eredménysorait az alábbi táblázat szemlélteti:
millió forint

Megnevezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
EGYÉB EREDMÉNY
PÉNZÜGYI EREDMÉNY
ÁFA LEVONÁSI HÁNYAD KORREKCIÓ
MTVA EREDMÉNY (I.+II.+III.+IV.+V.)

2021.
Terv
115 429
-104 687
-5 208
-175
-938
4 422

2021.
Tény
114 738
-97 728
-5 280
-236
-3 250
8 244

TényTerv
-691
6 958
-72
-61
-2 312
3 823

A bevételek 691 millió forinttal múlták alul a tervet. A költségvetési bevételek 1 517 millió forinttal,
alacsonyabban, míg a kereskedelmi bevételek 483 millió forinttal és az egyéb bevételek 343 millió
forinttal magasabban teljesültek.
A költségvetési bevételek tervtől eltérő teljesülését elsősorban az okozta, hogy a médiaszolgáltatási
díj bevétel teljesülése 1 601 millió forinttal alacsonyabb a tervnél.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezés elősegítése érdekében meghozott 165/2021. (IV. 7.)
Kormányrendelet a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő
eltérő alkalmazásáról értelmében 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnésének napja szerinti negyedév végéig a médiaszolgáltatók mentesülnek a
médiaszolgáltatási díj befizetése alól. Az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
szóló 2021. évi I. törvény módosításával elfogadta a veszélyhelyzet meghosszabbítását a törvény
hatályvesztéséig, 2022. január 1-ig. A 2021. év első negyedévére a médiaszolgáltatók által már
megfizetett médiaszolgáltatási díjat a veszélyhelyzet megszűnésének napja szerinti negyedévet követő
negyedévre esedékes médiaszolgáltatási díjban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a
médiaszolgáltatásra jogosult javára elszámolja.
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2021-ben a médiaszolgáltatók 456 millió forint összegben fizettek be médiaszolgáltatási díjat, ebből 29
millió forint került kimutatásra a bevételek között, a fennmaradó összeget az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek között tartjuk nyilván.
A 2021. évi üzleti terv 10 000 millió forint NMHH-tól származó pénzeszközátadással számolt a
műsorterjesztési költségek részbeni finanszírozására, amelynek folyósítására két részletben került sor, a
kapott összeg teljes egészében felhasználásra került.
Az egyéb költségvetési bevételek 84 millió forintos többletét elsősorban az okozza, hogy egyéb
bevételként elszámolásra került 181 millió forint az Archívum költöztetéssel kapcsolatos dologi költségek
támogatására, amit a terv nem tartalmazott. A terv a céltámogatás teljes összegét fejlesztési
beruházásként tartalmazta, ami az eszközök aktiválása után az értékcsökkenéssel párhuzamosan
halasztott bevételként kerül elszámolásra. A költözés során felmerült és a 2020. november 30-án kelt
Támogatói Okirattal összhangban elszámolt dologi költségek tárgyévi bevételként kerültek elszámolásra.
Emellett a tervben számoltunk KDS forrásból fedezett dologi költségekkel is 79 millió forint értékben, de
ilyen célú támogatás nem került folyósításra, így ennek terhére költség felhasználás sem történhetett.
Az egyéb bevételek 343 millió forintos többletét elsősorban az okozza, hogy halasztott bevételként
elszámolásra került 359 millió forint az Archívum költöztetéssel kapcsolatos beruházási kiadások és ÁFA
vonzatának támogatására, amit a terv nem tartalmazott. A tervezés során év végi aktiválással
számoltunk, a kivitelező azonban a határidőnél hamarabb befejezte a munkálatokat, így a beruházás már
a harmadik negyedévben aktiválásra került.
A kereskedelmi bevételek 483 millió forinttal lettek magasabbak a tervnél, a reklám- és
szponzorbevételek elmaradását kompenzálták a tervezettnél magasabb tartalomértékesítési, szcenikai
és ingatlanhasznosítási bevételek. A reklám- és szponzorbevételekben a vírushelyzet miatt a 2020-as
évhez hasonlóan továbbra is jelentős bevételkiesés realizálódott, és az állami hirdetések visszaesése is
csökkentette a bevételeket, ugyanakkor az idei év két kiemelkedő sporteseménye (Labdarúgó EB,
Olimpia) többlet bevételt eredményezett, ezzel kompenzálva az elmaradást. A tartalomértékesítés
területén a vírushelyzet miatt 2020. évben elhalasztott projektek és visszatartott források megjelenése,
valamint a gazdaság élénkülése miatt jelentős forgalomnövekedést tudtunk elérni.
A költségek a tervnél 6 958 millió forinttal kedvezőbben alakultak. Több soron is költségmegtakarítás
jelentkezett 2021-ben. A főbb megtakarítás a műsoros direkt költségeknél (5 148 millió forint) adódott,
amiből 3 097 millió forint a Duna csatorna műsorgyártási költségei között jelentkezik. Ebből 1 888 millió
forint összeg a csatorna 2021. évre tervezett megújításának részben 2022-re történt átcsúszása
következtében elmaradt műsorok kiesett gyártási költsége miatt keletkezett. A csatorna összes direkt
külső gyártási költségének 82%-a 15 kiemelt, 2021-ben adásba került műsorhoz kapcsolható, így ezek
alakulása döntő jelentőségű a költségek alakulásában. Ezek a kiemelt műsorok 942 millió forinttal kerültek
kevesebbe, mint terveztük, mely az elmaradt műsorokra (pl: Fölszállott a páva, Magyarország szeretlek
2 félév), a tervezettnél alacsonyabb epizódköltségre (pl: Bagi-Nacsa) vagy a megkezdett, de 2022-re
áthúzódó díszletmegújításra vezethetők vissza.
Az év nagy sporteseményeinek (pl.:F1 Magyar Nagydíj, Olimpia, Labdarúgó EB) gyártási költségén 764
millió forint megtakarítást értünk el, mely részben az USD árfolyam tervezettnél kedvezőbb alakulásának
köszönhető, részben pedig a tervezett események közvetítésének megvalósulása több szempontból
eltért a tervezettől a járványhelyzet miatt. 684 millió forinttal kedvezőbben alakultak a szövetségi
keretszerződések sportközvetítéseihez kapcsolódó gyártási költségek is, a tervezettnél kevesebb
mérkőzésszám és az alacsonyabb átlagos közvetítési költség együttes hatására. A sportjogi költségek
bruttó 2 088 millió forinttal, 10%-kal haladták meg a tervet. Az eltérést elsősorban az új MLSZ
keretszerződés hatása okozta.
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Az M5 csatorna színházi és zenei közvetítéseinek költsége a sporteseményekhez hasonló okból
alacsonyabb a tervnél, kevesebb új felvétel került adásba, mint terveztük.
A rádiócsatornák műsorainak költsége bruttó 293 millió forinttal alakult kedvezőbben a tervezettnél. Az
elmaradás a Bartók Rádiónál jelentkezik legnagyobb mértékben, meghaladja a 185 millió forintot, mert a
tervezettnél kevesebb új koncertfelvétel készült és került adásba.
Az M2 és Petőfi Tv csatornák együttes gyártási költsége a tervezett 1 176 millió forintnál 203 millió forinttal
alacsonyabban alakult, ebből azonban 195 millió forintot a PZD, a Nagy-Szín-Pad, a Volt és a Strand
fesztivál vírushelyzet miatti elmaradása okozott.
A 2021. november 3-án indult Petőfi projekt keretében új műsorokkal jelentkeztünk a Petőfi Rádióban és
a Petőfi Tv-n is. Ezekhez a műsorokhoz kapcsolódóan a Petőfi Tv-n 257 millió forint gyártási költséget
számoltunk el 2021-ben. Az új rádiós műsorok és az új helyszínen, az A38 hajón folytatott műsorgyártási
tevékenység összesen 91 millió forinttal terhelte a Petőfi Rádiót 2021 utolsó két hónapjában.
A HR költségek a tervtől 1 414 millió forinttal, azaz 7%-kal maradtak el, főként a tervezett, de a
munkaerőpiaci helyzet változása (erőteljes munkaerőpiaci kereslet) és a járvány miatt nem, vagy a
tervezettnél később betöltött státuszok, másrészt pedig a munkaerőpiaci mozgások ellentételezéseként
a tervezetthez képest később végrehajtott bérrendezési igények megvalósulása miatt, ezek hatása csak
a második félévben jelent meg.
A Back office és HQ dologi költségek is elmaradtak a tervtől (945 millió forint), ezek közül a legjelentősebb
összegek az IT, telekommunikáció költségeknél (457 millió forint), illetve az értékcsökkenésen (459 millió
forint) jelentkezik. Az eltérések részletesen az 5.2.4. fejezetben kerülnek bemutatásra.
2020. december 31-én aláírásra került az a megállapodás, mely alapján 2021. január 5-én a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia a Bródy Sándor utcai ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére kérelmet
nyújtott be a Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához. A Földhivatali Főosztály
2021. január 12-i keltezésű határozata alapján az ingatlan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tulajdonába került, emiatt az egyéb ráfordítások között 1 847 millió forint értékben megjelenik az ingatlan
könyv szerinti értékének kivezetése. Ezzel párhuzamosan az egyéb bevételek között az átvett vagyon
halaszott bevétele soron megjelenik 1 847 millió forint az ingatlanátadás hatásaként, így az ingatlan
tulajdonjogátadásának nincs eredményhatása. Az ingatlan birtokba adása 2021. december 30-án
megvalósult, de a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. elhelyezésének csúszása miatt
2022. augusztus 31-ig szóló haszonbérleti szerződést kötöttünk a Magyar Katolikus Püspöki
Konferenciával. A szerződés meghosszabbítható, a költözésig az üzemeltetést továbbra is az MTVA
végzi.
Az „Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról” szóló 2021. évi CI. törvény 4. § (1) és (3)
bekezdései értelmében a Tv. 2. mellékletében szereplő, állami tulajdonban álló Budapest VI. kerület,
belterület, 29038/3/A/5 és 29038/2/A/4 helyrajzi számú ingatlanok az MRME elhelyezése érdekében
ingyenesen az MTVA tulajdonába kerülnek. Az ingatlan felújítása és a szomszédos ingatlan
megvásárlása érdekében az MTVA a „A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények
működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai
Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről” szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja
szerint 1 500 millió forint támogatásban részesül, a támogatás folyósításának ütemezése azonban még
nem ismert. A költözéssel kapcsolatos feladatok előkészítését az első félévben elkezdtük, a
Kormányhatározat szerinti 29038/3/A/7 helyrajzi számú ingatlant az MTVA az 2021-ben megvásárolta.
A Báthory utcai ingatlan értékesítése az tervekkel ellentétben nem valósult meg, a sikertelen
értékesítéseket követően annak MTVA és leányvállalatai általi hosszabb távú hasznosítás mellett
döntöttünk.
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A beruházások tekintetében 2021-ben bruttó 15 011 millió forint beruházás történt (kiegészítő táblák 13.sz melléklet) a tervezett 13 303 millió forinthoz képest. Ennek részletes bemutatása az 5.7 fejezetben
történik.
Mivel az MTVA számára nyújtott finanszírozás nem haladhatja meg a közszolgálati feladat nettó
költségeit, a Médiatanács az Alap vezérigazgatójának kérelmére a 316/2021.(IV.27.) számú döntése
értelmében a közszolgálati kötelezettségek jövőbeni teljesítése, a hatékony gazdálkodás elősegítése
érdekében az Alap számára a 2020. évben nyújtott források fel nem használt részéből 1 026 millió forint
értékben közszolgálati tartalékot képezett. Az 2021 első negyedévben a rendelkezésre álló közszolgálati
tartalék felhasználásra került az alábbiak szerint:
millió forint

Közszolgálati tartalék felhasználás
Storage tartalék broadcast, office
Office és Broadcast tároló éles oldal
Atlanta műholdfeladó korszerűsítés
Mindösszesen:

507
516
3
1 026

A 2021. évben azonban a beruházások közül a pandémiás helyzet és az elektronikai eszközöknél
jellemző globális alkatrészhiány miatt számos eszköz illetve fejlesztés nem került leszállításra, ezen
kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó beruházási kiadásokra a Médiatanács 1 034 millió forint
értékben közszolgálati tartalékot képzett.
A 2021. évi üzleti tervben 356,6 HUF/EUR és 328,4 HUF/USD árfolyamon terveztük a devizás tételeket.
Az év során megkötött határidős és opciós devizaügyleteken átlagosan 359,7 HUF/EUR, illetve 295,4
HUF/USD árfolyamot értünk el, ami a tervhez viszonyítva 452 millió forint eredményjavulást
eredményezett, ami a költség felmerülésekor érvényes devizaárfolyam függvényében
költségcsökkenésként vagy pénzügyi bevételként jelentkezik.
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Egyszerűsített számviteli eredmény:
millió forint
tételszám
a

A tétel megnevezése

2021.

2021.

b

terv

tény

5 140

I.

Értékesítés nettó árbevétele

TényTerv

Tény/
Terv

5 616

476

109%

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

-3 594

4 100

7 694

-114%

III.

Egyéb bevételek

113 345

113 569

224

100%

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

56 918

60 308

3 390

106%

V.

Személyi jellegű ráfordítások

21 964

19 977

-1 987

91%

VI.

Értékcsökkenési leírás

5 840

6 299

459

108%

VII.

Egyéb ráfordítások

25 752

28 535

2 783

111%

4 416

8 165

3 749

185%

328

410

82

125%

322
6

331
79

9
73

103%
1440%

4 422

8 244

3 822

186%

0

0

0

-

4 422

8 244

3 822

186%

A.

ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX.
B.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

C.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)

X.

Adófizetési kötelezettség

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
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2 Tartalom-előállítás
M1 HÍR CSATORNA
2021-ben átalakítottuk az MTI belső szerkezetét: kül- és belpolitika alá soroltuk a munkát, míg a sport és
a fotó a belpolitika alatt/mellett végzi a tevékenységét. A járványhelyzet miatt otthoni munkavégzés lett a
jellemző, bár voltak megbetegedések, de ezzel együtt is kezelhető volt a működés. A hírterület
folyamatosan beszámolt a járványhelyzet alakulásáról, a különböző intézkedésekről, a vakcina
érkezéséről. Mivel csak a közmédia forgathat és fotózhat a szállítmányok érkezéséről, a vakcinák
kiszállításáról, illetve az oltásokról, ezt a munkaszervezésben is érvényesíteni kellett: az oltás a híradós
és az MTI fotó területén is prioritást élvezett. A hírügynökségi területen fontos feladat volt a Labdarúgó
Európa Bajnokságra, illetve az Olimpiára való felkészülés a Sportszerkesztőség, illetve a
Fotószerkesztőség területén, valamint az M1 sportszerkesztőségében is.
A nyarat a belpolitikai események mellett ez a két nemzetközi sportesemény határozta meg.
Az M1 tekintetében 7 év után átalakítottuk a műsorszerkezetet: a fő cél az volt, hogy letisztultabb, a néző
számára kiszámíthatóbb legyen. Több és hosszabb híradót adunk, a hírek+ formátummal egyrészt a
frissességnek, de még inkább a „könnyedebb ”híreknek adtunk terepet. Több időjárás lett, az időjárás
extra tartalmai önállóan is megjelennek, ez az új meteorológiai jelentés új, külső stúdióból, megújult
grafikai elemekkel 2021. március 15-én indult el. A nyári turisztikai műsor megújított formában jelentkezett
az M1-en.
A külhoni tematikák fix naphoz kötve, fix időben jelentkeztek és a külföldi tudósítók is több televíziós
feladatot kaptak. Az átalakítás jót tett a frissességnek és a csatorna jellegéből adódó aktualitásnak.
M2-GYEREK CSATORNA
Az m2 csatornaigazgatóság szerkesztői 2021-ben hibrid munkarendben dolgoztak, home office-ban
zajlott a forgatókönyvek megírása, szervezés, scriptelés, vágás. Irodai munka volt a forgatás,
adásösszerakás. A szerkesztőség munkája zavartalan volt, szokott terjedelemben gyártottuk a Hetedhét
kaland és m2 matricák műsorainkat. Márciusban forgatókönyv fesztivált szerveztünk, 13 munka készült
és került bemutatásra a programigazgató, a főgyártásvezető, a főrendező és a csatornaigazgató előtt. 4
munka került a szűkített javaslatok közé, költségvetésre.
A tavaszi közösségépítő kampány, a Legyetek eszesek magas nézői aktivitás mellett zajlott. A 2021-es
This is me EBU együttműködés megvalósult.
A 2020 novemberében indult Rozmaring kunyhó 12*10’ bábfilm sorozat gyerekeknek projekt 2021 első
felében eljutott a stúdiós forgatás befejezéséig. A harmadik negyedévben megtörtént a 12+13’
epizódjainak vágása, fényelése, végleges hang utómunkája. A 12 részes sorozat első epizódját október
9-én vetítettük, majd heti rendszerességgel egy-egy epizódot. Sajtó kampányt és online kampányt
szerveztünk. Ehhez a produkció további anyagok, kisfilmek, interjúk, werkek, zenei klippek elkészítését
vállalta és kivitelezte. Podcast adások is készültek, és minden epizód kulcs problémáját tanácsadó
szakpszichológussal vitatjuk meg, segítve a családokat.
Lezárult a Magyar animáció mesterei sorozat tartalmainak beazonosítása, a műsorfolyam felépítése.
Rajzold le kedvenc Gubád és Bábozz te is! program egészítette ki a műsort. Három darab Neked van
testvéred film forgott le az év 4. negyedévében, karácsonyi premierrel, illetve az Adventi kalendárium is
24 új résszel csatlakozott a saját gyártású infotainment műsorokhoz.
Az állami és vallási ünnepek megünneplése egyedi műsorrendben zajlott.
A vírushelyzet alatt elmaradt megyei szavalóversenyek miatt nem készült el a Rímerdő és a Régenóta
sorozatunk sem.
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M2 - PTV
Januárban sugároztuk a Duna Televízón felvételről a Petőfi Zenei Díjátadót. Februárban elkezdtünk
készülni a Petőfi TV hatodik születésnapjára, kisfilm forgatókönyveket dolgoztunk ki, és open/close
forgatást jelöltünk ki, valamint nyereményjátékokat találtunk ki a műsorvezetőkkel közösen. Mivel a
Facebook táborunk százezresre duzzadt a nyereményjátékot egyben a születésnapra és követőtáborunk
köszönésére is szántuk. Ezzel párhuzamosan március elején elkezdődött, majd zökkenőmentesen meg
is történt hó végével az átadás-átvétel az új csatornaigazgatóval.
A nyár során a Petőfi Kulturális Ügynökséggel és a Hangfoglaló programmal együttműködve, aktív
jelenlétet és tartalomszolgáltatást biztosítottunk a Bánkitó, a Campus Fesztivál, a Palóznaki Jazzpiknik,
a Művészetek Völgye, a Strand Fesztivál, a Szegedi Ifjúsági Napok könnyűzenei fesztiválokról,
megszólaltatva a szervezőket és a hazai könnyűzenei közeg legismertebb és kevésbé ismert, de
izgalmas, új szereplőit.
Mindeközben, folyamatos egyeztetések mellett zajlottak a Petőfi Projekt igényeinek megfelelően vázolt
szervezeti átalakítások és az őszi megújuláshoz kapcsolódó szakmai munka és egyeztetések minden
érintett szervezeti egységgel és a Petőfi Tv-nek és Petőfi Rádiónak ősztől otthont adó A38 hajóval.
Szeptemberben elkezdődött az új tartalmi stratégia, az elfogadott műsortervek gyártási előkészítése az
állomány folyamatos építése mellett a projekttel szemben támasztott igények, maximális teljesítése
mellett. A nyári hónapokban a PTV és a PRD stábok összekapcsolódására is kiemelt figyelmet
szenteltünk, több olyan tartalom született, elsősorban a fesztiválok kapcsán, melyekben rádiós és tv
stábok közösen dolgoztak a magas minőségű tartalom több platformon megjeleníthető létrehozásán.
Októberben „best of” adásokat adtunk a hat éve futó „Én vagyok itt” című műsorból, a szokott
műsoridőben. Felkészültünk az struktúraváltásra és az új műsorok gyártásán dolgoztunk A
befogadásunkhoz szükséges hajós technikai fejlesztések kiszámíthatatlanul, nagy csúszásokkal
valósultak meg, ezért októberben és november elején a gyártási igazgatóság és a műszaki igazgatóság
segítségével, mobil stúdiót ún. bőrönd tv-t telepítettünk a hajóra, hogy addig is tudjunk élő adást csinálni
és rögzíteni, amíg a hajós vezérlők felújítása zajlik. November harmadikán elindult az új struktúra és a
Friss – zenei fókuszú élő 26 perces magazin műsor (h-p), a Nézzünk szét – zenei és kulturális, életmód
fókuszú 3x26 perces élő magazin műsor (szo) valamint a Stiló – stílusmagazin, Ez így ok?! – közérzeti
magazin, Kiberma – tech magazin, új időpontban, az Én vagyok te! – dalcserés támadás, zenés
műsorunk valamint a Magas és Mély – portréműsorunk.
A filmklub változatlan formában és időpontban maradt, akárcsak az Akusztik, koncertműsor. A filmek
tematikáján a filmosztállyal együttműködésben változtattunk. Jellemzően zenés témájú filmek,
koncertfilmek kerültek/kerülnek a filmklub műsorába. Ezen kívül számos koncertműsor és irodalmi zenés
műsor került a rácsba, melyeket az A38 műsorgyártótól vásároltunk. Az ünnepekre különleges tematikus
adásokkal készültünk, a két ünnep között szünetelt az élő műsorunk, de ünnepi különkiadással készültünk
karácsonyra és újévre is, valamint előkészítettük az M2 Petőfi Tv változásának második fázisát, melynek
lényege, hogy rögtön a csatornaváltás után, 20:00-kor elkezdődik az élő műsorunk (szombat maradt a
21:00 kezdés), azt követik a magazinok és koncertműsorok, valamint a hétvégén jellemzően saját
műsoraink ismétlései. Jelenleg tehát egy belső gyártású műsorral ( Stiló ) és 1 külső gyártású, hetente
aktuális tartalommal jelentkező műsorral (Kiberma) és 8 (Friss, Nézzünk szét, Ez így ok?!, Kiberma, Én
vagyok te, Magas és Mély, Akusztik, Filmklub), A38-as külső gyártású műsorral megyünk, valamint
vásárolt koncertműsorokkal, melyeket az A38-tól és a Volt produkciótól vásárolunk.
Az Akusztik, a Filmklub és a Kiberma újítását még előkészítettük, de erőforrás már nem maradt arra, hogy
ezeken is változtassunk. Majd jövőre. A feladat delegációhoz elkezdtük bevezetni a Monday.com
folyamat menedzsment rendszert, melyet folyamatosan tervezünk bevezetni és a feladatkiosztást,
ellenőrzést ezen keresztül menedzselni. Sokat léptünk előre a műsoraink kommunikációja, a
megjelenésünk és a praktikus megoldások terén, illetve a tervezett hardveres és egyéb fejlesztések és
a csapattagok folyamatos keresése mellett a 2021-es év tapasztalatait felhasználva meg tudtuk tervezni
a következő fél évet és meghatározni, hogy mire van szükségünk pontosan állományi, technikai és
kommunikációs szinten. A televízió és a rádió közötti tartalmi együttműködések egyre szorosabbak és ez
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kifejezetten pozitív hatással van a vendégeinkre, akik már összekötik a két felületet és szívesebben
jönnek, készségesebbek az egyeztetés során, mert érzékelik, hogy nem pusztán egy felületen jelennek
meg egy bizonyos időszakban. Ez annak köszönhető, hogy a televíziós és rádiós szerkesztők
összedolgoznak és bizonyos információk (pl. a premieres dalok, új lejátszások) eljutnak mindenkihez, így
több oldalról támogatható minden téma. A PKÜ/PIM-hez kapcsolódó témák feldolgozása rövid
reakcióidővel megtörténtek. A csatorna jelenleg ideiglenes arculattal működik, amíg az átfogó koncepció
alapján tervezés alatt álló szinguláris brand arculat rendszere elkészül. Az év végére sikerült új stábot és
új műsorstruktúrát építeni, úgy, hogy minderről megfelelő volumenben és minőségben, kommunikálni is
tudtunk.
M3 CSATORNA
Az M3 csatorna 2021. évi műsorának összeállítását a magyar nyelv és kultúra, a színvonalas
szórakoztatás, és a nézői igények határozták meg. Ennek következtében a magyar kultúrtörténet néhány
területe kiemelt figyelmet kapott. Így az archívum mélyéről felkutatott, régen látott tematikus sorozatokat
láthatott a közönség a magyar képzőművészet kiemelkedő alkotóiról és alkotásairól (Korniss Péter:
Fotográfia, A hét műtárgya), továbbá a magyar filmtörténet kiemelkedő pillanatairól és művészeiről (pl.
Ne kérdezd, ki voltam – Karády Katalinra emlékezünk, Latyi – egy komikus emlékezete, Mozi-karácsonyfilmek és ünnepek)
Mindezek mellett a színházi közvetítések kedvelői gazdagodhattak valódi csemegékkel évtizedek óta
nem látott archív színházi felvételek formájában. Ezek közül kiemelkedett az 1972-es Hotel Plaza, és
Gorkij Barbárok című művének színháztörténeti csemegeként szolgáló 1976-os felvétele. Ezeken kívül is
számos fontos alkotást vált újra láthatóvá: a Vissza Matuzsálemhez című 1984-es előadás, az 1973-as
Medea, a Hazudj inkább, kedvesem, a Hárman a padon című színházi felvétel - amely Bilicsi Tivadar,
Páger Antal és Bulla Elma jutalomjátéka volt.
2021. negyedik negyedévében folytatódott a tervszerű restaurálás, ennek megfelelően újabb fontos és
sikeres alkotásokat élvezhet a közönség kiváló minőségben, részletgazdag UHD-felbontásban (Viharban,
Ábel a rengetegben, Bob herceg), amelyeket a már megszokott népszerű, művészi életműveket fókuszba
állító tematikus adásnapokon tárunk a közönség elé 2022-ben is.
M4 SPORT CSATORNA
2021 az egyik legmozgalmasabb és izgalmasabb volt az M4 Sport történetében.
A világjárvány a sportra is jelentős hatással volt, események maradtak el, kaptak új időpontot. A szigorú
szabályok a közvetítőket is komoly nehézségek elé állították.
Az év első kiemelkedő eseménye a férfi kézilabda-világbajnokság volt. A magyar nézők még úgy sem
maradtak interjúk és értékelés nélkül, hogy senki sem utazott ki a közmédiától Egyiptomba, hiszen
műholdas kapcsolattal közvetlenül a mérkőzések után nyilatkoztak nekünk az érintettek.
Márciusban a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnoksága történelmi tettet hozott, a magyar összetett
vb-arany olyan, amit korábban még sosem láthattak a hazai nézők.
Közben a háttérben a hajrájába fordult a felkészülés a nyárra: egy vadonatúj, minden igényt kielégítő,
modern stúdiót kapott a közmédia tematikus sportcsatornája, ami a júniusi labdarúgó Európabajnokságon debütált, így addig egy átmeneti stúdióba költözött, ahonnan többek között a hazai
rendezésű LEN vizes Európa-bajnokságot is közvetítette.
Jogbeszerzés tekintetében is fontos volt 2021 tavasza, hiszen a labdarúgó nemzeti válogatott valamennyi
mérkőzésének, a következő két labdarugó Eb-nek, és az európai kupasorozatoknak is lejárt a joga. Az
összeset sikerült megújítani, ráadásul előbbieket 2028-ig. A Bajnokok Ligája mellett pedig ettől a
szezontól már az Európa Liga/Európa Konferencia Liga otthona is az M4 Sport lett: valamennyi
meccsnapon a közmédiáé az első választás joga.
Az év két kiemelkedő eseménye a labdarugó Eb és a nyári olimpia volt. A részben hazai rendezés miatt
a Puskás Arénából is volt közvetítés, sőt, előfordult, hogy a csoportkör utolsó fordulójában párhuzamosan
két csatornán is helyszíni stúdiós felvezetés és értékelés volt.
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A nyári olimpia az elmúlt évtizedek legnehezebb feladata volt a covid-szabályok, az időeltolódás, és a
minden korábbinál nagyobb lefedettség miatt: nem csak két lineáris és egy rádiós csatornán, hanem a
további 5 webes csatornán is szerkesztett formában lehetett követni az m4sport.hu-n a történéseket. Ez
új szerkesztési alapelvet is hozott, sokkal bátrabban lehetett bekapcsolódni valamelyik eseménybe,
tudván, hogy nem biztos, hogy végig is tud menni az M4 Sporton. A nézők semmit nem vettek észre
abból, hogy milyen szigorú szabályok voltak, ugyanúgy azonnal hallhatták a magyar nyilatkozatokat, mint
korábban, és egyetlen magyar sportolóról sem maradtak le a két és fél hét során.
A közmédia sportcsatornája szokás szerint nem csak a kiemelkedő eseményeket, hanem valamennyi
hazai látványsport bajnoki is kupaküzdelmeit is végig közvetítette.
M5 CSATORNA
2021 januárjában a külsős és belsős műsorok folytatódtak, hasonlóan a keddi színházi-, és zenei sávjaink
közvetítéseihez. Őszi brandjeink közül a Librettót tovább erősítettük, és igyekeztünk magazin jellegű
riportokkal színesíteni a kulturális műsor kínálatát. Az M5 Híradó továbbra is a kulturális szféra
legfontosabb történéseiről számolt be, míg az Ez itt a kérdés folytatta misszióját. A Multiverzum a
tudományos élet aktualitásai mellett egyre több történelmi tematikával foglalkozott. Januárban kidolgoztuk
a M5 arculat- és szlogenváltásához szükséges irányvonalakat, illetve fejleszteni kezdtünk egy plakát- és
egy szpot tervet.
Februárban Sorok között címmel forgatott riportműsort közöltünk a Magyar Széppróza Napjáról, mely a
járványügyi intézkedések betartásával hiánypótló módon számolt be az irodalmi élet fontos eseményéről.
Szintén ebben a hónapban rendhagyó szpotokat és úgynevezett Előszó-kat forgattunk az M5-ön Steve
Backshall friss sorozatához.
Március 15-re kiváló minőségű miniprogramokkal készültünk, és útnak indítottunk három sorozatot, a
Kőmeséket, A Titok című hungarikumokkal foglalkozó műsort, valamint a Kolort. Március 21-én
elindítottuk Kommentár Klub című közéleti kerekasztalbeszélgetéseinket, illetve előkészítettük a
Promenádot, mely egy színháztörténeti műsor. Az előbbihez elkészítettünk egy általános, forgatott
promóciós kisfilmet, mely online felületeinken jó kattintásszámmal futott.
Húsvétra és több jeles napra is dedikált tartalmakkal készültünk: tematizáltuk a Tánc Világnapját, a
Magyar Film Napját, és Romák Világnapját is. Filmes tartalmainkkal, stúdióbeszélgetéseinkkel erősítettük
a Holokauszt Emléknapot, a Felvidékről kitelepítettek-, valamint a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapját is. Anyák Napján négy részes miniprogramot forgattunk, melyekben a kulturális élet ismert
arcai meséltek édesanyjukhoz fűződő kapcsolatukról.
A COVID intézkedésekkel összhangban engedélyeztük az otthoni munkavégzést, ám televíziós
tartalmainkat továbbra is fennakadás nélkül gyártjuk.
Internetes, közösségi felületeinkkel kapcsolatban folyamatosan egyeztettünk az online
csatornaigazgatósággal, és több formátumot is kidolgoztunk, melyek a július 1-jei átadás-átvétel után
debütálhatnak.
A nyár elején körülbelül két lépcsőben a kollégákat visszarendeltük a home office-ból, így visszatértünk
a hagyományos munkavégzéshez.
Az M5 június 20-a után áttért nyári struktúrájára. Ebben az időszakban leállt a Kommentár Klub, és Ez itt
a kérdés című műsorunk, ám a Librettó című kulturális magazin, valamint az M5 Híradó továbbra is
naponta jelentkezett. A Multiverzum leforgatta válogatás adásait, így egészen augusztus végéig
rendszeresen megjelent szokott, vasárnapi idejében. A külsős műsorok közül például a Mesterember, az
Ön is tudja! című műveltségi vetélkedő változatlan formában szerepelt a kínálatban, míg a zenei
felhozatalt a Pastorale erősítette új belépőként.
Az M5 amellett, hogy ellátta feladatait, embereket kölcsönzött a Nyaralj itthon turisztikai magazinba.
Júliusban új műsorstruktúrát készítettük, míg tervezett televíziós formátumokat folyamatosan
fejlesztettük, valamint leforgattuk a Csapásirány és az M5 História pilot adásait is.
Június végén Múzeumok Éjszakája 2021 című bejelentkezéseinkkel számoltunk be az év egyik
legnagyobb kulturális fiesztájról, míg augusztus 20-án kiemelten foglalkoztunk az Államalapítás
Készítette: Kontrolling Iroda

11

TV I RÁDIÓ I ONLINE

Az MTVA 2021. évi üzleti jelentése

Ünnepének háromnapos eseménysorozatával: összefoglalót közöltünk a Debreceni Virágkarnevál
eseményeiről, tematikus Librettóval tisztelegtünk a fővárosi és regionális rendezvények előtt, illetve
párhuzamos portréval emlékeztünk meg a Szent István Rend díjazottjairól. (Emellett forgattunk a Szent
István terem megújulásáról is.) Szeptemberben visszaálltunk eredeti műsorstruktúránkra, majd október
első hetében leforgattuk Nagylátó című mozis magazinunk pilot adását.
Az év utolsó hónapjait a 2022-es téli-tavaszi struktúra véglegesítésével töltöttük, miközben változatlan
műsorstruktúrával közöltük tartalmainkat. 2021 októberében és novemberében további két epizódot
készítettünk a Nagytotál filmes magazinhoz, illetve leforgattuk 2022 januárjától jelentkező Kunszt című
képzőművészeti műsorunk első epizódját. Mellettük jutott idő egyedi projektekre is, például Versima című
bejelentkezés-sorozatunkra, mely a Pilinszky emlékév apropóján készítettünk. Az év utolsó hónapjában
igen koncentráltan dolgoztunk a M5 megújulásának kommunikációs, valamint promóciós ügyein: a sajtó
és marketing irodával együttműködve kidolgoztuk az M5 csatorna rebranding kampányát, illetve
leforgattuk az csatorna úgynevezett image szpotját, mely nagy sikerrel futott broadcast és online
felületeinken. A csatorna általános pozícionáláshoz természetesen az új stúdiókép kialakítása,
műsorvezetőink profiljának építése éppúgy hozzátartozott, mint keresztpromóciós megjelenéseink.
DUNA CSATORNA
Január 4-én a struktúra szerinti állandó műsoraink változatlan formában elindultak. A Fábry show kéthetes
váltásban Bagi-Nacsa Orfeumával került adásba csütörtökönként.
A Főmenü 2020. december 26-tól szombatonként 17 órától látható. Néhány adáshoz a témához
kapcsolódó kisfilmek készültek, amelyek az adott hetekben többször is adásba kerültek a Dunán.
Új műsor az Almárium, amely nyugdíjasoknak szóló szolgáltató magazinműsor, hétköznaponként 52
percben került adásba heti váltásban két műsorvezetővel, Radványi Dorottyával és Banner Gézával.
Mága Zoltán 2021 budapesti Újévi koncertje január 17-én este két részben került adásba. A Petőfi Zenei
Díj átadó január 23-án rögzített formában került adásba. A Dal 2021 első adása január 30-a volt Fehérvári
Gábor Alfréd és Orsovai Reni műsorvezetőkkel. A műsor új díszletben kereste az év magyar slágerét 7
adáson keresztül. Az első adásban a szereplők közös dala, A Dal 2021 Közös dala több csatornán is
ment, külön megrendeléssel. A 40 indulóval rövid teaserek készültek, a válogatók hetében kerültek
adásba. A Dal Kulissza első két adása volt látható a Dunán.
Oltásra való regisztrációról készült egy kisfilm Dr. Szlávik János részvételével.
Március 15-én délelőtt élő ünnepi stúdióbeszélgetések keretében emlékeztünk az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 173. évfordulójára. A műsorvezetők Rátonyi Kriszta és Horváth Szilárd voltak. Az
adáshoz az ünnephez kapcsolódó verseket és dalokat rögzítettünk.
Április 2-án, Nagypénteken Áder János köztársasági elnök beszédét közvetítettük.
Május 22-én a Csíksomlyói pünkösdi búcsút közvetítettük a csíksomlyói Hármashalom-oltártól. Május 22én és 23-án Nyári Károly koncert az Operaházban két részét láthatták nézőink.
A Főmenühöz webizódok készültek.
A 24. héten (június 20-ával bezárólag) állandó műsoraink nyári szünetre mentek. A Kékfény kivételével,
július 12-én került adásba a leállás előtt az utolsó műsor A Hogy volt?! és az Önök kérték
válogatásadásokkal jelentkezett egész nyáron, a Szerencsejáték Zrt. műsorai és a Jó ebédhez szól a
nóta változatlan formában folytatódott a nyári időszakban is.
Június 16-tól Nyár 21 címmel kibővített tartalommal, élőben jelentkezett a népszerű nyári magazinműsor
11. évada immár Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva. A műsor visszatérő
házigazdái: Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence volt.
Júliusban adásba került az idei Székely vágtáról készült 26 perces összefoglaló.
Az augusztus 20-i események közvetítésének része volt a Díszünnepség a Kossuth téren, Magyar
Honvédségi Légiparádé, Szent István Napi Felvonulás, Szent István Rend Ünnepélyes díjátadása a
Sándor-palotában, Kossuth és Széchenyi díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetések átadása,
Szent Jobb körmenet, Tűz és fények játéka is. Augusztus 20-án a Tűz és fények játéka (Tűzijáték) előtt

Készítette: Kontrolling Iroda

12

TV I RÁDIÓ I ONLINE

Az MTVA 2021. évi üzleti jelentése

és után láthatták a nézők a július végén rögzített Budavári Palotakoncert – Operettünnep koncert 2
részben.
Hűséggel a nemzetért - VII. Torockói Duna Nap 2021 címmel adásba került szeptember elején egy 26
perces összefoglaló az augusztus végi eseményről.
A nyári szünet után, a tavasszal is futó állandó műsoraink szeptember 6-tól elindultak. A Család-barát és
az Almárium szeptember óta közös szerkesztőséggel működik.
Szeptember 11. óta a Partitúra is új epizódokkal jelentkezik.
Szeptember 18-án elindult a Főmenü 2. évada, Széll Tamás mellett új társsal, Böröcz Zsófiával.
Toldi animációs sorozat részei szeptember 19-től vasárnap esténként kerülnek adásba.
A Duna World csatorna szeptember 23-án és 24-én élőben közvetítette a IV. Budapesti Demográfiai
Csúcs rendezvényt stúdióbeszélgetésekkel kiegészítve.
Idén 14. alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágtát, a döntőt élőben közvetítettük október 3-án a Hősök
teréről. Októberben adásba került a 3 részes Triptichon, Esterházy János élete és öröksége című műsor.
Október 23-án került adásba a Jogállamiság című dokumentumfilm.
November 19 - december 17-ig láthatták a nézők a Virtuózok V4+ második évadát, 2 magyar válogatóval
és 3 nemzetközi adással.
December 23-án és 24-én este Nyári Károly 2017-es Budapesti Karácsonyi Koncertje került adásba.
December 24-én az Önök kérték: Karácsonyi különkiadását, december 25-én a Karácsonyi éjféli mise a
budapesti Szent István Bazilikából közvetítését láthatták nézőink. December 26-án este Várak és
kastélyok - Showműsor Mága Zoltánnal műsor került képernyőre.
December 31-én délután a Különös Szilveszter című válogatással, este a Fábry és Bagi-Nacsa
szilveszteri kiadásával, majd 22:10-től a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Szilveszteri Gálájával
búcsúztattuk az óévet. Az új évet egy hatalmas házibulival indította a csatorna Bulizene hajnalig címmel
(két részes adás volt, az elsőben régebbi archív, a másodikban újabb archív felvételekkel).
KOSSUTH RÁDIÓ
Kiemelt napokhoz kapcsolódó mini-sorozatokat készítettünk, pl: Magyar Kultúra Napja, Kommunizmus
áldozatainak emléknapja, március 15, Húsvét előtt stb. További kiemelt nap volt a műsorszerkesztésben
a Költészet Napja, Anyák Napja, Nemzeti Összetartozás Napja, Pünkösd.
Új rovat indult a pandémia kapcsán a Napközben c. műsorunkban: Vírusinfo Merkely Bélával és Szlávik
Jánossal. A másik új rovat a jogi kérdések rovata, hetente egyszer a Napközben-ben
Új sorozat a Jó reggelt Magyarországban: Elindultam szép hazámból
Szorosabb együttműködés alakult ki a Hajnaltáj és az agrárium szervezetei között.
Elindult a Válaszutak podcast.
Nagy Margit exkluzív interjú sorozatot készített a Karikó Katalin féle csapattal, amit beneveztük
nemzetközi rádiós fesztiválra.
Belső, házi promóció készült híres, közéleti emberekkel és művészekkel, akik a regisztráció és az oltás
fontosságára hívják fel a figyelmet
NEK együttműködés keretein belül elkezdtük a Reménység oszlopa hangjáték felvételeit, amit májusban
mutattunk be.
Folyamatos exkluzív interjúk készültek a Vasárnapi Újságban, elsősorban külföldi szereplőkkel.
A Kívánságkosár műsorai az egészségügyi dolgozók számára készültek
A Kossuth Rádió kezdeményezésére a Magyar Kultúra Napján a pandémia miatt munkájukat elveszített
színészek mondtak verset, ezzel frissítettük az eddigi tartalmainkat, és a kultúra embereinek egyben
segítettünk is a megjelenéssel.
A hirado.hu és a Jó napot Magyarország közötti együttműködés keretében közös kérdések körül
szerveztünk szavazást a neten, élő beszélgetést a műsorban.
A Vasárnapi Újságban és a Nagyok c. műsorban exkluzív interjúk hangzottak el pl: Karikó Katalinnal,
Koltai Lajossal, külföldi politikusokkal, újságírókkal, közéleti személyiségekkel.
Megújult a Kívánságkosár c. műsor, új műsorvezetővel Balog Tamással.
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Újra indul az Országjáró- lesz hamarosan sátrunk, buszunk, matricáink együttműködés a Nyár 21-el a
Dunán.
Új, nyári rovat indult a Napközbenben: Nyaraljon itthon! címmel.
Exkluzív kerekasztal beszélgetés készült Erdő Péter, Balog Zoltán, Köves Slomó, Vízi E. Szilveszter
részvételével a Hit, társadalom, tudomány c. kötet kapcsán. A rádiós felvétel kamerákkal készült, hazai
és külföldi megjelenésekkel.
Kiemelten közvetítettük a foci EB eseményeit és sms- hadjáratban üzentünk a hallgatók által a magyar
válogatottnak.
Hajnal-táj címmel új sorozat indult, amely a sikeres magyar gazdákat mutatja be.
Megújítottuk az oltási kampányunkat új, közéleti személyiségek üzeneteivel.
A Múzeumok éjszakáján élő sok helyszínes bejelentkezős műsort csináltunk késő estig.
Az Olimpia idején rendkívüli műsorrendben több órás élő műsort sugároztunk hajnalban és 9-16 óra
között. A Paralimpia alatt mini portrék készültek a sportolókról, élő kapcsolásokkal a helyszínről.
Nándorfehérvári ütközet emlékére évfordulós harangszó volt hallható a nap folyamán különböző
helyszínekről.
Semmelweis Nap alkalmából került sor a rendkívüli Nagyok – és a Kossuth Rádió exkluzív Nagyok
díjának átadására az egészségügyben dolgozók megbecsüléséért.
Augusztus 20-a alkalmából élő műsor és rendkívüli Kívánságkosár volt hallható a Kossuth Rádión.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt, 1 héten át napi másfél óra élő műsor készült
beszámolókkal és összefoglalóval, valamint a nagy miséket és Pápa látogatását élőben közvetítettük
kapcsolásokkal és élő stúdióbeszélgetésekkel. A reménység oszlopa címmel 10 részes rádiójáték
készült.
A NEK-hez kapcsolódóan rádiójátéksorozat is adásba került Király a föld fölött címmel Visszatért havi
rendszerességgel az operettműsorunk
Elindult az Akadálymentesen rovatunk a sérült emberekről nemcsak sérült emberek számára. Új
munkatársunk a mozgássérült Nagy Bálint, aki a Kossuth Rádióban először a sérült emberek
szemszögéből készít interjúkat, műsorokat.
A Kossuth Rádió Érték és Minőség díjat vehetett át a Parlamentben.
Exkluzív anyagok készítéséről született megállapodás egy Oxfordban tanuló és dolgozó kolléganővel,
Stark Klárával, aki az ott megforduló Nobel és egyéb nemzetközi díjas professzorokkal, kutatókkal készít
interjúkat.
Versmaraton címmel tematikus, élő műsort sugároztunk a Petőfi Irodalmi Múzeumból. A Vadászati és
Természeti Világkiállításról Egy a természettel címmel tematikus adások, élő bejelentkezések készültek.
Beindult a Vasárnapi Újság idegen nyelvű podcastja, melyben a megszólaló idegen nyelvű interjúk
eredetiben voltak hallhatók. Elindult a Vendég a háznál című podcast. December 1-én a Magyar Rádiózás
Napján tematikus műsorokkal jelentkeztünk.
A Lakiteleki Filmfesztivált támogatta a Kossuth Rádió, az esti történelmi műsorsávunkban bemutatásra
kerültek a díjnyertes filmek. A Napközben adásai alatt elindultak az élő online műsorrészek
Kultúrházak éjjel-nappal címmel tematikus műsorfolyamot készítettünk. a Jónak lenni jó műsorfolyam
november közepétől dec. 19.-ig tartott.
Adventi gondolatok című műsort ebben az évben nem a vallási főszerkesztőség gyártotta, hanem a
Kossuth rádió.
Karácsonyi, szilveszteri, újévi ünnepkörben tematikus műsorfolyamokkal, élő műsorokkal készültünk
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PETŐFI RÁDIÓ
2021 első negyedévében még a pandémia okozta nehézségek uralták mind a műsorkészítési, mind az
azt segítő szervezői munkánkat, de a Petőfi Rádió hallgatóinak nem kellett egyetlen műsorról sem
lemondaniuk. Januárban átadtuk a Petőfi TV-vel közös Petőfi Zenei Díjakat, a gála az eddigi
hagyományoktól eltérően nem a PTV, hanem a Duna TV szombat esti főműsoridős sávjában került
bemutatásra. A negyedév utolsó heteiben dőlt el végleg, hogy a Petőfi Rádió új stratégia mentén, a Petőfi
TV-vel közös új vezetéssel folytatja működését 2021. április 1-től, ezért a március vége a vezetői átadásátvétellel, illetve a régi és új kollégák egymással való ismerkedésével telt.
Áprilisban ennek hatására frissült a zenei kínálat és a hangzó arculat is. Májusban elkezdődött a zenei
arculat fokozatos cseréje, mely körülbelül egy hónap alatt valósult meg. Mindez leglátványosabban a
2011-nél régebbi daloknál mutatkozik meg, de összeségében minden kategóriában érzékelhető volt a
változás. Párhuzamosan frissítettük a szignálokat is, illetve a music menüket. Májusban előkészítettük a
nyárra tervezett műsorrácsot.
A harmadik negyedévben a Petőfi Rádió üzemszerű működtetése zajlott. Az M4 csatornával sikeresen
együttműködve külön rovatokkal jelentkeztünk a labdarúgó EB és az olimpia kapcsán. A Petőfi Tv-vel
együttműködve a rádiós stáb részt vett a Művészetek Völgye fesztiválon és a Strand Fesztiválon, melynek
a rádió évek óta névadó partnere. Mindkét alkalommal kétszer három nap, napi kettő órában jelentkezett
két műsorvezető kolléga helyszíni riportokkal, hangulatjelentésekkel, programjavaslatokkal és
élménybeszámolókkal, lekísérve mindezt, izgalmas online tartalmakkal. A tartalmi összehangolás terén
a rádió és tv közti szinergia kiépítéséhez vezető első lépéseket megtettük, a rádiós és tv stábok azonos
helyszínen és azonos időben történő bevetésével. A nyár második felét és egész szeptembert az őszi
struktúra és koncepcióváltáshoz kapcsolódó állománybéli korrekciók és tartalmi tervezés töltötte ki.
Megkezdődtek a rádióstúdiók A38 hajóra költöztetésének műszaki, belsőépítészeti és ergonómiai
egyeztetései. A Petőfi emlékév kezdetével, nagyon sok kulturális, zenei és egyéb tartalmat tudtunk
becsatornázni a műsorainkba. Selectort is váltottunk, melyre a kollégák oktatást kaptak. A Petőfi rádió
november 3-án az A38 hajón épült új stúdióból megkezdte a sugárzást. A kutatási irodával együttműködve
átkalibráltuk a kutatási gyakorlatot és előkészítettük ebből a szempontból a jövő évet, hogy pontosabb
képet kapjunk, úgy a zenei kínálat, mint a hallagatói összetétel szempontjából. Az MTVA többi
csatornájával, hatékony promóciós együttműködések születtek. Több olyan technikai változtatást,
fejlesztést is eszközöltünk, mely a rádió minőségéhez pozitívan járul hozzá (adásprocesszor beállításai,
mikrofon beállítások). A rádió negyedik negyedéve a változás első fázisa volt (változott a zenei és tartalmi
kínálat) az év utolsó szakaszában a második fázisba léptünk (változott a stáb). Ezt követi majd egy
hosszabb változás 2022-ben, amikor a háttér rendszereket cseréljük, fejlesztjük, hogy minél
biztonságosabban és komolyabb kontrol alatt működhessen a rádió. Tovább igazítjuk a zenei kínálatot, a
műsorstruktúrát, végrehajtjuk a szükséges cseréket, fejlesztéseket az állományban, hogy 2022 nyarán
az átmeneti arculatot elhagyva az új arculati rendszerrel jelentkezzünk.
BARTÓK RÁDIÓ
Január 1-jén délelőtt élőben közvetítettük Bécsből az Újévi koncertet, majd délután élőben az MRME és
a Zeneakadémia közös rendezésű újévi gálakoncertjét Újévi nyitány címmel Kovács János vezényletével.
Elindult januárban a Zenélő levelek című új műsorunk Bősze Ádám vezetésével. Podcastja is van a
műsornak. Az idén is emlékeztünk Lajtha Lászlóra, január 21-én, a Magyar Kultúra Napja előestéjén
otthont adtunk a Márványteremben a Lajtha-díjak átadásának, és kamarahangversenyt rendeztünk.
Január 27-én, a holokauszt áldozatainak emléknapján a Rádiózenekar koncertjét közvetítettük a
Zeneakadémiáról Górecki drámai művével.
Egész napos közvetítéssel sugároztuk február 6-án a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar által
közösen megrendezett Liszt-Berlioz-maratont. Élőben közvetítettük február 9-én a Cziffra-emlékév
megnyitó hangversenyét, illetve ötrészes sorozat volt februárban-márciusban az Évfordulók műsorban
Balázs János részvételével. A Lemezelőben vendégünk volt a Pálúr János orgonaművész és felesége, a
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rendezvény arcai. A 70 éves Fischer Ivánnal Arckép készült és 2021-ben több hangversenyt is lesz az ő
vezényletével egy sorozatban.
Tavasszal zenekari Z-felvételek is szép számmal készültek, köztük 6 zenekari darabé a Rádiózenekarral.
A 95 éves Kurtág Györgyöt köszöntöttük több műsorban. Két fiatal muzsikust is neveztünk a Concertino
Praha 2021-es online zenei versenyére, mindketten továbbjutottak az első fordulóból. Március 7-én
élőben közvetítettük a Concerto Budapest Mozart-napjának zárókoncertjeit, egy újonnan felfedezett
Mozart-mű előadásával.
Megemlékeztünk a 140 éve született Bartók Béláról legendás archív MR-koncertekkel és az
Évfordulókban több műsorral. Az Évfordulókban megemlékeztünk a 100 éve született Astor Piazzoláról
és Anda Gézáról is.
Március 20-án megtartottuk a Bartók Rádió Napját, élő közvetítésekkel a Bartók Emlékházból és a
Márványteremből. Március 15. után interjúk készültek a Kossuth-díjas zenészekkel, a Bartók-Pásztorydíjasokról külön Összhang műsor készült. Megünnepeltük a lengyel-magyar barátság napját is március
23-án.
A koronavírus sok művészünk halálát okozta, róluk folyamatosan megemlékeztünk.
Élő közvetítéssel ünnepeltük május 9-én a 70 éves Magyar Rádió Énekkart, Liszt koronázási miséje ment
a Vigadóban. Az Énekelj velünk! műsorból hármat is az évfordulónak szenteltünk. Az idén 70 éves Sass
Sylviát 7 részes koncertsorozattal köszöntöttük. A Lemezelőben befejeződött a nagy sikerű, több éve
tartó Marton Éva-sorozat. Összhang műsor készült az újonnan alakult Haydneumról. Nagy sikerrel
lezajlott az ArTRIUM kortárszenei koncertsorozatunk. Születésének évfordulójának alkalmából külön
műsorral emlékeztünk többek között Palánkay Klárára (100), Szokolay Sándorra (90), Dvorákra (180).
Élő közvetítés volt júniusban az MRME részvételével a Müpából a Wagner Napok két koncertjéről, és
májusban Vásáry Tamás Mozart-sorozatának befejező koncertjéről.
Egy EBU-projekt keretében podcast sorozatot indítottunk a Médiaklikken és a Facebookon híres
zeneszerzőnők életéről. A Súgólyukból Gózon Ákos hangos jegyzetei, az Édes néném című jegyzetek is
megjelentek podcast formában.
Szeptemberben magazin műsorokkal követtük naponta a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt, majd a
Liszt Ferenc Zongoraversenyt, a Marton-verseny döntőjét, a Liszt-verseny megnyitóját és gálaestjét
élőben közvetítettük a Zeneakadémiáról. Bartók halálának évfordulóján is élő koncertközvetítés volt a
Bartók Emlékházból. Ugyancsak élőben közvetítettük Londonból a BBC Proms záróhangversenyét.
Sorozat indult a 75 éves Tátrai Vonósnégyes felvételeiből.
A 70 éves Kovács János karmesterrel portré készült, csakúgy a 80 éves Medveczky Ádámról. Élőben
közvetítettük szeptemberben a Szent István Bazilikából az MRME Striggio-művekből adott nagyszabású
koncertjét a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódva. Összhang műsor szólt a Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekarának nagy sikerű bukaresti turnéjáról az Enescu Fesztiválon.
Élőben közvetítettük Párágából a Concertino Praha zenei verseny döntőjét, amelyben ott volt a Bartók
Rádió nevezettje, Rozsonits Ildikó zongoraművész is, aki 3. díjat nyert. Szintén élőben adtuk az új fővárosi
koncerthelyszín, a budavári Karmelita Udvar nyitókoncertjét a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Élőben
közvetítettük a Magyar Rádió Énekkarának és Gyermekkórusának évadnyitó hangversenyeit, valamint a
Haydneum hivatalos megnyitóját. Rögzítettük a Minifesztivál valamennyi kortárszenei koncertjét.
A Zene Világnapján, október elsején volt az MRME nap a Bartók Rádióban este élő rádiózenekari koncert
közvetítéssel. Élőben sugároztuk a zeneakadémiai Bartók Világverseny vonósnégyes fordulójának
gálahangversenyét, a Cziffra 100 ünnepi koncertet a Müpából a művész 100. születésnapján (nov. 5.). A
november 4-i nemzeti gyásznapon az MRME előadásában élőben közvetítettük Mozart Requiemjének
előadását a Bazilikából.
Megünnepeltük operás műsorfolyammal a Magyar Opera Napját (november 7.), Összhang műsor készült
a Virtuózokhoz és a 2022 januárjában megnyíló Magyar Zene Házához kapcsolódva, és élő
koncertközvetítéssel (MRME) kapcsolódtunk a Pilinszky 100 évfordulóhoz november 15-én. Élőben
indítottuk Vásáry Tamás Brahms-sorozatát a Zeneakadémiáról. Az MRME zeneszerző pályázat győztes
művét is megszólaltattuk a Bartókon. Aranyvasárnap ismét volt EBU Special Day. Több adventiKészítette: Kontrolling Iroda
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karácsonyi koncertet élőben adtunk, pl. MR Énekkar (Mátyás-templom, dec. 15.). Élőben közvetítettük
Pécsről a Pannon Filharmonikusok jubileumi koncertjét is.
DANKÓ RÁDIÓ
Az első negyedévben a zenei arculatmegújításhoz kapcsolódóan a nóta gramofonfelvételek számát
folyamatosan gyarapítottuk. Adásmenedzsereink a műveket gramofon lemezcímke fotók és adatbázisok
segítségével tudtak beazonosítani.
A Tudta-e? népzenei műsorunk is megújult: a hétvégi „prime time” sávban bővítettük a műsorok számát
„Hétvégi szalonnázás” alcímmel Pál István Szalonna közreműködésével. Dr Juhász Katalin lett a
beszállítója a pénteki műsoroknak is. Az ő nevéhez kötődik a FB aktivitásunk jelentős növekedése is.
A „Húzd csak prímás” műsorunk hétvégi sávjában új műsort indítottunk „Családunk nótái” címmel. A
Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, a tavaszi nemzeti ünnepünk-mind megjelentek műsorainkban.
A Müpában tartott Womex koncertek szerkesztett változatai kerültek adásba és archiválásra.
A hétvégi Tudta-e? népzenei műsorok ismét megújultak Népzenei nyomozóiroda címmel. Megvalósultak
a II. negyedévre tervezett nóta és népzenei Z felvételeink, az élőzenés „Derűs napot” és „Jó ebédhez
szól a nóta” műsoraink.
A Dankó Rádió „Szív küldi” című kívánságműsorában – csatlakozva a közmédia Semmelweis-napi
tematikus programjához – az egészségügyi dolgozóknak küldött zenés üzenetek és jókívánságok küldése
mellett az orvosok, ápolók mentősök kéréseit teljesítettük.
Az év hátralévő részében továbbra is a Hagyományok Háza készíti és szállítja le számunkra a médiapiac
egyetlen népzenei magazinműsorát.
Különdíj – Z felvételi lehetőség – felajánlásával, amely a XI. Simándy József Nemzetközi Énekverseny
győztesét jutalmazta, frissíteni igyekszünk a népies műdalok előadóinak körét.
A III. negyedév kezdetén a Kiss Ferenc és Novák Péter által készített Tudta-e? c. népzenei műsor 500.
epizódjához érkeztünk el. Rendszeressé váltak a Nádas György Jó pihenést c. műsora vendégeivel
készült ajánlók. A médiaklikken is elérhetővé tett műsorrészletek promóciói a Sajtó és Marketing Iroda
munkatársainak közreműködésével készülnek. Minden hónap első csütörtökén ugyancsak rendszeressé
váltak az élőzenés Jó ebédhez szól a nóta c. stúdiókoncertek is. A programkommunikációs
együttműködés erősítése érdekében a Sajtó és Marketing Iroda felé Szabó Tamás gyűjti össze és
továbbítja az ismert személyiségekkel tervezett interjúkat, beszélgetéseket, egyéb érdekes témákat
promótáló javaslatainkat.
Operett műsorainkhoz kapcsolódóan szakirodalmi beszerzéseket valósítottunk meg. Napirenden tartottuk
a Dankó Rádió frekvenciabővítési, lefedettség-növelési törekvéseit. Realizáltuk népzenei és magyarnóta
„Z” felvételi terveinket. Kiemelt figyelmet szenteltünk id. Sánta Ferenc archívumban lappangó felvételei
felkutatásának, műsorba szerkesztésének. Hozzáférést igényeltünk az Arcanum adatbázishoz.
Szeptember 9-én rögzítettük a "Cigányvarázs" VII. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok
Fesztiváljának gáláját Budapesten.
Októbertől beindult az új Selector zenei szerkesztőprogram beüzemelése, novemberben közel 300db
gramofonfelvétellel gazdagodott zenetárunk. Sajnos a járványhelyzet okán a tervezett 11 Dankó Klubból
csak egyet tudtunk megvalósítani szeptember 30-án, Devecseren. Sikerrel vettük ki részünket az MTVA
kiemelt tematikus programjaiból, a „Jónak lenni jó” projekt kapcsán vendégünk volt Siklósi Beatrix, a vele
készült beszélgetést többször is sugároztuk hallgatóinknak.
VALLÁSI FŐSZERKESZTŐSÉG
2021. január 3.-án kiemelt idősávban került adásba a kettős Főpásztori interjú. Erdő Péter bíboros és
Veres András püspök év eleji biztató szavaival adott reményt a nézőknek.
2021. januárjában folytatódott a rendkívüli miserend a heti katolikus szentmisék közvetítésével egészen
februárig.
A járvány harmadik hulláma miatt az egyházak újabb szigorításokat vezettek be, melyek a szertartások
látogatását is érintették. Ebben az időszakban a közmédia segítségével vasárnap délelőttönként 9:00-tól
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protestáns, 11:00-től katolikus mise közvetítésen vehettek részt a nézők a képernyőn keresztül. A
rendkívüli menetrendnek köszönhetően több műsorunk ideiglenesen leállt.
Januárban két műsor is átalakult. A vasárnapi evangéliumot hirdető Így szól az Úr! című műsorunk Neked
szól címmel, teljesen új arculattal és koncepcióval jelent meg a képernyőn. A sokszínű vallás pedig kétheti
helyett heti műsorként folytatta színvonalas műsorait.
Márciusban újra elindult a NEK-projekt. A NEK munkatársaival találkozva elkezdődött a szeptemberi
esemény közvetítéseivel kapcsolatos egyeztetés.
Áprilisban két tervezett műsor (Párhuzamos történetek, Jézus és…) pilot adásának előkészítése
kezdődött meg.
A közmédia a NEK-hez kapcsolódóan készített el Őbenne címmel egy 12 részes tanúságtevő sorozatot
ismert emberekkel, illetve egy liturgikus sorozatot A misztérium címmel, melyben a szentmise részeit
magyarázza három egyházi ember. Ezek előkészítése és forgatása áprilisban kezdődött.
Júniusban elkészült az Őbenne sorozat illetve a Párhuzamos történetek pilot adása.
Augusztus közepén indult újra az „A sokszínű vallás” Találkozás címmel, új arculattal. Az Önkéntesek
című havi műsorunk szintén megújult: heti műsor lett Jó embert keresünk! címmel.
Augusztus 15-től a NEK kommunikációs terve alapján elkezdődött a közmédia kampánya. A NEK hetén
a nyitómise közvetítését követően hétköznaponként MidenekiNEK címmel félórás esti műsora volt a
területnek. Mindennap a közmédia más területéről érkezett a műsorvezető. 09.11-én a körmenetes
szentimisét több mint 4 órán keresztük, majd másnap a pápai zárómisét 6 és fél órán át közvetítettük
élőben a Dunán.
Októberben megkezdődött az induló új műsorok arculati és tartalmi egyeztetése az egyházakkal és a
vezetőséggel. Novemberben összeállt az induló új műsorok szerkesztői csapata, a szerkesztőségi
feladatok elosztása, úgy, hogy az aktuális vallási műsoraink a megszokott rendben elkészülhessenek. Az
Alapozó, később Agapé című műsorunk pilot adása elkészült.
Decemberben az adventi és karácsonyi műsoraink rendben elkészültek, a katolikus főpásztori interjú az
újév második napján került adásba, de az évet értékelte református részről balog Zoltán püspök,
evangélikus részről Fabinyi Tamás püspök is.
NEMZETISÉGI és KÜLHONI FŐSZERKESZTŐSÉG
A Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztőség önkormányzati és országgyűlési, valamint uniós elvárások,
jogszabályok által meghatározott feltételek mellett készítette műsorait a 13 magyarországi nemzetiség
14 anyanyelvén. Ennek megfelelően folyamatos volt a konzultáció az ombudsmani és országgyűlési
testületekkel. A tavaszi járványidőszakban a forgatások nem álltak le, műsor nem maradt el.
Március 25-én volt a görög szabadságharc 200. évfordulója, melyre a Rondó című műsor, tematikus
műsorral emlékezett meg.
Minden televíziós műsor új arculatot kapott, a Roma magazin pedig új virtuális stúdiót, valamint új címet
(Közelebb – Roma magazin).
Nyáron beindult a nemzetiségi kulturális élet, így a műsorok is színesebbek lettek.
FILM IRODA
A Film és Archív szerkesztőség minden munkatársa 2021. június 14-ig otthonról dolgozott a vírushelyzet
miatt, a rendszeres értekezleteinket Teamsen keresztül bonyolítottuk.
Június elején a szinkrongyártás is visszatért a majdnem szokásos mederbe, újra tudtuk indítani a Fogd a
kezem főműsoridős sorozatot.
A pandémia felívelésekor nem volt szükség a gyártott műsorok esetleges leállására az elégséges
szolgáltatáshoz szükséges vásárolt tartalmak előkészítésére, a védelmi intézkedések mellett a csatornák
a gyártott tartalmaikat képernyőn tudták tartani.
A Film Iroda a szokásos feladatait kutatás, beszerzés, beszállítás, lokalizálás, adásra előkészítés sokkal
több kihívással, de zavartalanul tudta végezni ebben az évben, illetve a nemzeti és vallási ünnepek hozta
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egyedi műsorrácsok kiszolgálása is zavartalan volt. A NEK felvezető filmes tartalmai az M5 és a Duna
műsorán hangsúlyosan megjelennek.
A negyedik negyedév a 2022 rácsok igényeire való felkészülés, az egyedi műsorrendű ünnepek és a
karácsony-szilvesztert felölelő ünnepi műsorrend megtervezésének jegyében zajlott.
A negyedik negyedévben zártuk a 2021-es akvizíciós szerződéseket. Elkezdődött a 2022 Q1-re tervezett
beszerzési listák összeállítása, elemzése, engedélyeztetése.
Piackutatás és beszerzés jelentkezett legnagyobb igényként a megújuló M5 és Duna műsorigényének
kiszolgálására.
ONLINE
Fennállásuk óta 2021-ben a hirado.hu és az m4sport.hu történetük legsikeresebb évét zárták. A közmédia
két online zászlóshajóján 2021-ben volt a legmagasabb a látogatók száma, és a közösségi médiában is
kimagaslóan teljesített. Az idei évet összehasonlítva az elmúlt évek statisztikáival egyértelműen
kijelenthető, hogy felületeink stabil, folyamatos növekedési pályára álltak, köszönhetően az újjászervezett
szerkesztőségnek, és az egyre több saját gyártású tartalomnak. A megújult szerkesztőség és weboldal
nem csak a hírtartalmak olvasókhoz való eljuttatásában jelentett előrelépést, de sokkal jobban és
hatékonyabban be tudta mutatni az MTVA saját gyártású tartalmait is. Sikeresen csökkentettük a
kitettségünket: míg 2019-ben a látogatók 52%-a, 2020-ban pedig már 56%-a érkezett a Facebookon
keresztül, addig 2021-ben a forgalomnak már csak 40%-a köszönhető neki.
2021 áprilisban az M4sport.hu, májusban a hozzá tartozó mobilapplikáció, júniusban a labdarúgó ebaloldal és applikációja, júliusban az olimpiai aloldal és a hozzá tartozó app indult el. Decemberben pedig
a hirado.hu és applikációja újult meg. A sportoldal tekintetében május óta már látszanak a forgalomterelés
terén elért komoly eredmények a technológiai és tartalomgyártási újítások következtében: az elindított
munkameneteket tekintve a 2019-es és a 2020-as volt a két legjobb éve az m4sport.hu-nak – ehhez
képest 2021-ben jóval több munkamenetet indítottak az oldalon, mint az említett előző két évben
összesen. Az eddigi tapasztalatokat is felhasználva készült el a médiaklikk megújításának terve is, amely
a 2022-es év egyik legfontosabb feladata lesz. A közmédia ezáltal indulhat el egy korszerű streamingszolgáltatás felé. A ridikül.hu szerkesztési feladatainak 2021 januári átvétele után látványos olvasottsági
növekedést ért el. A petofilive.hu a közmédia minden online felületével ellentétben egy dezintegrációs
folyamaton ment keresztül, szerkesztése az Online Igazgatóságtól a Petőfi Rádió kezelésébe került.
Az Online Igazgatóság megalakulását megelőzően a hirado.hu tartalma szinte csak az MTI hírek
változtatás és kiegészítés nélküli közléséből, illetve az M1 hírműsorainak bemutatásából állt. A 2021-es
évben a hirado.hu saját gyártású tartalmaira minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettünk. A napi
rendszerességű saját cikkek mellett folyamatosak a helyszíni riportok, interjúk és a hirado.hu által gyártott
videós anyagok is. Ezt bővítettük ki az közmédia saját tartalmainak minél gyakoribb és interaktívabb
bemutatásával. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a közmédia műsorainak ismertetésére, a közmédia
arcaival közös projektek kezdődtek, minden fontosabb műsorhoz készített a hirado.hu saját gyártású
promóciós videókat, riportokat és interjúkat.
A hirado.hu és az m4sport.hu grafikai és multimédiás termékgyártását a saját vizuális – statikus és
dinamikus – arculat kialakításával kellett kezdenünk, ugyanis a weboldalak és a hozzá tartozó social
média felületek mindeddig nem rendelkeztek arculati kézikönyvvel, a betűtípuson és egy színkódon kívül
nem volt kialakított arculata az oldalaknak. Az elkészült arculat alapján nagy számban kezdtük meg
különböző grafikai termékekkel (grafikonok, infógrafikák, lead képek) kiegészíteni, modernizálni a
hirado.hu-n megjelenő szerkesztőségi anyagokat. Instagramon és Facebookon egyaránt bővítettük a
használt eszköztárunkat: több rövid, mobilra optimalizált videót osztunk meg; napi szinten jelentkezünk
interakciókra buzdító grafikákkal és Történet-sorozatokkal.
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3 Médiatanács Támogatási Program
A 2021-es támogatási évre vonatkozóan a Médiatanács 4 pályázati felhívást fogadott el 1 440 millió
forint keretösszeggel, ezek mindegyike (REZSI2021, RÁDIÓÁLLANDÓ2021, TVÁLLANDÓ2021,
KMUSZ2021) kiírásra került. A Médiatanács a TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 4. fordulójában
4,1 millió forinttal megemelte a TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás támogatási keretösszegét.


A médiaszolgáltatók működési költségeinek, műsorai gyártásának támogatására vonatkozó
pályázatok esetében:
Pályázati eljárás
REZSI2021
RÁDIÓÁLLANDÓ2021
TVÁLLANDÓ2021



2021. év M Ft
440
360
520

A médiaszolgáltatók műszaki fejlesztéseinek támogatására vonatkozó pályázatok esetében:
Pályázati eljárás
KMUSZ2021





2021. év M Ft
120

7 folyamatban lévő pályázati eljárásban (KMUSZ2020, RÁDIÓÁLLANDÓ2020, TVÁLLANDÓ2020,
REZSI2021, RÁDIÓÁLLANDÓ2021, TVÁLLANDÓ2021, KMUSZ2021) 327 db támogatási
szerződés került megkötésre, összesen 1°431 millió Ft összegben.
A Médiatanács 4 eljárás pályázati szakaszát lezárta: KMUSZ2020, RÁDIÓÁLLANDÓ2020,
TVÁLLANDÓ2020, REZSI2021.
10 pályázati eljárás ellenőrzése lezárult: HUSZÁRIKZOLTÁN2014, NEUMANNJÁNOS2015,
CSERÉSMIKLÓS2018,
NEMESKÜRTY2018,
REZSI2020,
KOLLÁNYIÁGOSTON2016,
RÁDIÓÁLLANDÓ2018, DARGAYATTILA2018, RÁDIÓÁLLANDÓ2019, TVÁLLANDÓ2019.

Az Alap a 2021. évi támogatási tervét a Médiatanács 1013/2020. (XI. 11.) számú döntésével,
1 440 millió forint támogatási összeggel fogadta el. Az MTVA elfogadott költségvetésében az alszámlára
dedikált bevételek 1 700 millió összeggel szerepelnek.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezés elősegítése érdekében meghozott 165/2021. (IV. 7.) Korm.
rendelet értelmében a jogszabály hatálya alá tartozó médiaszolgáltatók mentesültek a 2021. év
veszélyhelyzet időbeli hatálya alatti negyedévre vonatkozó médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
alól, így a jogszabály időbeli hatálya alatt az Alap médiaszolgáltatási díj bevétellel nem számolt.
A médiaszolgáltatási díjbevétel kiesése miatt a Médiatanács döntéseivel elfogadott, a 2020. évre és a
2021. évre vonatkozó Támogatási tervben meghatározott eljárások támogatásainak kifizetéséhez
pótlólagos forrás bevonására volt szükség, a támogatási fedezet kiegészítésére az MTVA a 2021. évben
745 millió forintot vezetett át a főszámlájáról.
2021. I-XII. hónapjában 1 431 millió forint támogatást folyósítottunk, ebből 697 millió forintot a 2021-ben,
734 millió forintot a 2020-ban, illetve korábban kiírt pályázati eljárások kapcsán.
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4 A közszolgálati csatornák piaci pozíciója
4.1 A televíziós piac alakulása
2021 év átlagát tekintve, a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 perc 47 másodpercet töltött a
tévékészülékek előtt, hasonlóan az előző év azonos időszakához. A 4-17 évesek tévénézéssel töltött
ideje az előző évi magasabb értékekhez képest visszaesett 2 óra 50 percre, a csökkenés 13 perc volt. A
18-49 évesek 3 óra 46 percet tévéztek, 3 perccel kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az 50 évnél
idősebbek naponta átlagosan 6 óra 47 percet töltöttek a tévékészülék előtt, 2 perccel kevesebbet, mint
2020-ban. Összességében - a Covid helyzet enyhülése mellett – idén is több időt töltöttünk tévézéssel,
mint a járvány előtti 2019-es évben. Kivételt képeznek a 4-17 évesek, akik az idei évben 5 perccel
kevesebbet fordítottak tévézésre, mint 2019-ben.
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 118 magyar nyelvű adóból 2021 átlaga
alapján, a Nielsen Közönségmérés 97 adónál mért 1% alatti közönségarányt teljes napra (4+).
A hagyományos módon történő tévés tartalomfogyasztás mellett egyre többen választanak új utakat a
tévénézéshez és térnek át a digitális platformokra. A napjainkban jellemző, széleskörű eszközhasználat
miatt ezek egyértelmű elkülönítése rendkívül bonyolult. Ezért a Nielsen nézettségi adatbázisában 2021től a DVD/Videó tartalom bekerült az Other „gyűjtőcsatorna” alá. Az Other összevont csoport az idegen
nyelvű csatornák, helyi/városi tévék, DVD/Video használat mellett tartalmazza a SMART TV–n és az
USB-ről lejátszott, nem a tévécsatornákhoz köthető tartalmak nézését, beleértve az OTT szolgáltatásokat
(Netflix, HBO GO) és a videójátékokat is.
Az Other csoport jelenleg teljes napra a tévézésre fordított idő 12,9%-át teszi ki, ez az érték a járvány
kitörését megelőzően, 2019-ben 9,9% volt (4+). A fiatalok körében ez az érték 20,4% (18-49 évesek), a
gyerekeknél 27,8% (4-12 évesek).
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 1,9%-át, azaz átlagosan 5 perc 42 másodpercet fordított televíziós tartalmak nem valós
idejű fogyasztására 2021-ben, ami 0,3 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához
képest. A TSV aránya a 4-17 éves korosztályban volt a legmagasabb, az idősebbeknél ez az arány
alacsonyabb.
Annak ellenére, hogy a késleltetett tévénézés a népesség napi tévézési idejének alig 2-3%-át teszi ki, a
televíziós médiapiac érdeklődése az eszközhasználat bővülésével, a TSV adatok iránt megnövekedett.
Ezért egyes összehasonlításokban, a médiapiaci trendek vizsgálatánál mi is használjuk a TSV
adatbázist, amit külön paraméterként feltüntetünk. A késleltetett tévénézés által felkínált lehetőségek
közül elemzésünkben a Live adatok mellett, a Live+Playback adatokat is használjuk, ami azt jelenti,
hogy a valós idejű adatok kiegészülnek a csatorna adásideje alatt a csatorna bármely műsorát
visszajátszó közönséggel. A különböző adatok használata a nézettségi számokban 1-2 tizedespontos
eltérést is eredményezhet.
További lehetőségként a Nielsen 2019-től bevezette az úgynevezett vendégnézési adatokat is (Guest
viewing) a magyar tévés piac számára. Ennek lényege, hogy ha valamely panelháztartáshoz vendég
érkezik, és ott tévét is néz oly módon, hogy a háztartásnál kihelyezett műszer távirányítója segítségével
regisztrálja magát a nézőmérő rendszerbe a neme és életkora megadásával, akkor a vendég egy-egy
célcsoport nézettségi adatát további nézőszámokkal egészítheti ki. Mivel 2021 adatai alapján a vendégek
átlagosan alig 2 percet tettek hozzá a napi átlagos tévénézési időhöz, így ezzel az adattal az elemzésben
nem számoltunk.
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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. A továbbiakban az M4 Sport+
nézettségi adatait idősávosan és műsoronként külön is vizsgáljuk, de az éves adatokban és
összehasonlításokban a Duna World részeként, mint Duna World/M4 Sport+ csatornát egyben kezeljük.
2021. január elején a tinédzsereknek szóló TeenNick adóval bővült a csatornák köre, 2021.
szeptembertől pedig a Viasat Explore is bekerült a nézettségi adatbázisba.
4.1.1

A közszolgálati csatornák eredményei (4+)

2021-ben az hat közszolgálati tévéadó együtt, teljes napra a tévézésre fordított idő 10,8%-át tudhatta
magáénak, ami 0,5 százalékpontos növekedést jelent az előző év 10,3%-os eredményéhez képest
(Live+Playback adat). A valós idejű tévézésen belül a közszolgálati adók együttes részesedése 11,0%
volt 2021-ben (Live adat).
Ezzel az eredménnyel az MTVA portfólió továbbra is a harmadik helyen szerepel a magyar tévés piacon,
a TV2 csoport és az RTL csoport mögött. Az idei növekedésben a tavaszi-nyári-őszi műsorkínálat mellett
jelentős szerepet játszott a labdarúgó EB és a nyári tokiói olimpia is, amely jelentősen növelte az M4
Sport részesedését.
Teljes napra vonatkozóan, az M1 aktuális 2,8%-os eredménye 0,3 százalékponttal alacsonyabb a
tavalyinál. Az M1 csatorna előző évi nézettségi eredményeit a veszélyhelyzet alatti magas nézőszámok
(2020. márciusban 4,7%-ra nőtt a csatorna részesedése) és a járvány utáni időszak eredményei együtt
alakították. A Duna TV 3,1%-os közönségaránya 0,1 százalékponttal alacsonyabb, mint tavaly. Az M4
Sport 2,5%-os idei eredménye jelentős növekedést jelent az előző év átlagához képest. A Duna
World/M4 Sport+ a tavalyihoz hasonló 1,0%-os átlagot ért el, az M5 0,6% százalékponttal járult hozzá a
portfólióhoz. Az M2 átlaga 0,9% volt a teljes népesség körében.

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.
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Főműsoridőben a közszolgálati csoport együttes eredménye 10,5% volt, növekedése 0,9 százalékpont.
2021. éves átlaga alapján a Duna TV 3.6%-os részesedése 0,1 százalékponttal magasabb a tavalyinál.
Az M1 aktuális közönségaránya 2,0% volt a kiemelt idősávban, csökkenése az előző év azonos
időszakához képest 0,2 százalékpont. Az M4 Sport jelentősen növelte részesedését a kiemelt idősávban,
2,8%-os idei átlaga 1,1 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A
Duna World/M4 Sport+ adó 1,0%-os eredményt ért el főműsoridőben, az M5 eredménye 0,5%, az M2
eredménye 0,5% volt a teljes népesség körében.
4.1.2

A közszolgálati adók helye a televíziós nézettségi piacon

2021 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 78 mért adó között, az M5 pedig oktatási - kulturális - ismeretterjesztő tartalmak
közvetítőjeként 0,6%-os közönségaránnyal teljes napra az 44. a nézettségi rangsorban.
Ami a teljes napot illeti, a legnézettebb adó a TV2, 11,2%-os eredménye 0,2 százalékponttal magasabb
a tavalyinál. A második a nézettségi rangsorban az RTL Klub 8,7%-os eredménnyel, csökkenése az előző
év azonos időszakához képest 0,5 százalékpont. A negyedik legnézettebb adó a Duna TV 3,1%-kal,
csökkenése előző évhez képest 0,1 százalékpont. Az M1 a lista 5. helyén áll 2,8%-kal, csökkenése 0,3
százalékpont (-10%). Az M4 Sport 2,5%-os részesedéssel a 8., növekedése az előző évhez képest 1
százalékpont (+67%). A Duna World/M4 Sport+ 1,0%-al a 20., az M2 0,9%-os részesedéssel a 24., az
M5 0,6%-os átlaga alapján a 44. a mért adók között.
Főműsoridőben az RTL Klub 14,3%-os közönségaránnyal a legnézettebb adó, csökkenése az előző év
azonos időszakához képest 0,6 százalékpont. Második a TV2, 13,0%-os eredménnyel, csökkenése 0,6
százalékpont (4+). A negyedik legnézettebb adó a Duna TV 3,6%-os eredménnyel, növekedése az esti
kiemelt idősávban 0,1 százalékpontos (+3%-os). Az M4 Sport 2,8%-al az ötödik, növekedése 1,1
százalékpont (+65%). Az M1 aktuális 2,0%-os részesedéssel főműsoridőben a 12., csökkenése előző év
azonos időszakához képest 0,2 százalékpont. A Duna World/M4 Sport+ 1,0%-os eredményével a 18.
helyen szerepel, az M2 0,5%-os átlaggal a 32. (4+). Az M5 0,5%-al a 37. 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 21 legnagyobb elérésű adó között.
2021-ben a közszolgálati tévéadók együtt naponta 2,8 millió nézőt értek el. Az M1 aktuális 1,3 millió fős
közönséggel a harmadik legnagyobb elérésű csatorna. Mögötte a Duna TV közel 1,2 millió fővel a
negyedik. Az M4 Sport 974 ezer fős közönségével a 10. legnagyobb elérésű adó, a Duna World/M4
Sport+ 841 ezer fős napi közönségével jelenleg a tizenkettedik. Az M5 napi elért közönsége 609 ezer fő
volt, amivel a 16. legnagyobb elérésű adó. Az M2 napi közönsége 530 ezer fő volt, ezzel a csatorna a 21.
a rangsorban.
4.1.3

A csatornák helyzete részletesen

M1
Az M1 aktuális teljes napra 2,8%-os, főműsoridőben pedig 2,0%-os részesedést el. A csökkenés az előző
év azonos időszakához képest teljes napra 10%, főműsoridőben 9% volt. Az előző évi magasabb
közönségarány átlaghoz hozzájárult az is, hogy a járvány első hullámának kitörését követően az M1
megduplázta nézettségét március utolsó két hetében, ami jelentős növekedést eredményezett az előző
évi átlagban.
A korábbi időszakhoz hasonlóan a legnagyobb közönségrészesedéssel az M1 a reggeli és a déli
híradások alatt rendelkezett.
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A részletes havi közönségarány adatok szerint a január-február az előző év azonos időszakához
hasonlóan alakult, március-április 3% körüli eredménye magasabb a járvány előtti időszak átlagánál.
Májustól decemberig az M1 aktuális 3% alatti közönségarányt ért el, kis eltérésekkel a görbe alakja a
tavalyihoz hasonló. A decemberi 2,8%-os átlag magasabb, mint az előző két év 2,6%-os átlaga. Az előző
évi március-áprilisi csúcs a koronavírus járvány első hullámának idején megnövekedett nézettség
eredménye, 2019 nyarának magasabb közönségarány adatai mögött pedig olyan nagy érdeklődésre
számot tartó események álltak, mint a Hableány hajó tragédiája, az európai parlamenti választások, az
önkormányzati választások.

M2
Az M2 közönségaránya teljes napra 0,9% volt, főműsoridőben pedig 0,5%-ot ért el az adó, a teljes
népesség körében. Az M2 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 második
legnézettebb gyerekadó 6,2%-os eredménnyel, a Nick Junior mögött, 0,5 százalékponttal megelőzve a
Nickelodeon gyerekcsatornát. Az előző év azonos időszakához képest az M2 csökkenése 0,6
százalékpont. Összességében gyerekcsatornák együttes részesedése 9,6 százalékponttal csökkent az
utóbbi 1 évben. Részben a pandémia idején kialakult szokások miatt ez a korcsoport fordult leginkább az
egyéb módon való videós tartalomfogyasztás felé. A reggel 5-tól 10-ig tartó kiemelt reggeli gyerekműsor
sávban az M2 közönségrészesedése 9,4%-os volt a 4-12 évesek körében, amellyel az M2 a reggeli
sávban a második legnézettebb gyerekcsatorna volt a Nick JR mögött.
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 9,4%-os átlaggal.
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A 4-12 évesek havi közönségarány adataiból az látszik, hogy a január-február 6,6%-os közönségarány
értékei után, márciustól májusig a tavalyihoz hasonló eredmény született, júniusban az előző két évhez
képest is magasabb 7,6%-os részesedést ért el az M2. Az év végi alacsonyabb eredmények kivételével
július - október átlaga magasabb volt az előző év azonos időszakának átlagánál.

A gyerekek körében a nemlineáris tv-s tartalomfogyasztást mutató Other+DVD/Video kategória
részesedése 2021 éves átlagát tekintve 30,0% volt a gyerekműsorok sávjában, egy évvel korábban ez
az érték még 22,7% volt (4-12 évesek).
M4 Sport
Az M4 Sport csatorna idei évi átlagát a tavaszi-őszi időszak mellett a labdarúgó EB és a tokiói olimpia
nézettségi eredményei együtt alakították.
Az M4 Sport átlagos közönségaránya a teljes napot tekintve 2,5% volt a teljes népesség körében,
főműsoridőben ennél is magasabb, 2,8%-os közönségarányt ért el az adó. Ezzel az eredménnyel az M4
Sport 2/3-al növelte részesedését a tévézésre fordított időből, mindkét vizsgált idősávban.
A Labdarúgó EB alatt, vagyis a június 11-től július 11-ig tartó időszakban az M4 Sport közönségaránya
több mint ötszörösére, 8,3%-ra nőtt teljes napra, főműsoridőben pedig 11,6%-os részesedést ért el az
adó, ami a korábbi érték hatszorosa (4+). Ezzel az eredménnyel az M4 Sport teljes napra a második,
míg az esti kiemelt idősávban a legnézettebb adó volt a televíziós piacon.
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Az Olimpia alatt - a várakozásoknak megfelelően – szintén jelentősen növekedtek az M4 Sport nézettségi
eredményei. Az Olimpia alatti teljes időszakra vonatkozóan (július 23 - augusztus 8. között) az M4 Sport
közönségaránya 7,2%-ra nőtt teljes napra (4+), amivel a második legnézettebb csatorna lett. Amint az
idősávos adatokból is kiolvasható, a sportesemények jelentős része a hajnali és reggeli órákban zajlott,
az időeltolódásból adódóan a sportműsorok átlagos nézettsége a déli és a kora délutáni órákban volt a
legmagasabb. Ebben az idősávban, vagyis hajnali 2 óra és délután 16 óra között az M4 Sport 12,2%-os
közönségrészesedéssel piacvezető volt.
A labdarúgó EB és az Olimpia nézettségi eredményeiről a kiemelt műsorok fejezetben részletesen is
beszámoltunk.
A nyári hónapok kiemelkedő havi közönségarány értékei a labdarúgó eb és a nyári olimpia magas
nézettségi eredményeit jelzik. Szeptember átlaga az előző év azonos időszakához hasonlóan alakult,
október-november átlaga alacsonyabb, a decemberi magasabb volt a tavalyi értéknél.

Az M4 Sport továbbra is a legnézettebb sportcsatorna a piacon. Közönségaránya a férfiak körében 4,0%
volt 2021-ben, magasabb a teljes népesség körében mért értéknél (teljes nap).
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M5
Az M5 közönségaránya teljes napra 0,6%-os, főműsoridőben 0,5%-os eredményt ért el. A főműsoridő és a
napközbeni sáv 20-30%-os erősödése teljes napra 0,1 százalékpontos (20%-os) növekedést eredményezett az
M5 idei átlagában.

A havi közönségarány adatokból látszik, hogy 2021-ben az M5 közönségaránya a januári magasabb 0,6%-ról
márciusban 0,4%-ra csökkent, hasonlóan az előző év azonos időszakához. Áprilistól az M5 stabilan 0,5%-os
eredményt ért el, júliustól 0,6%-ra nőtt a csatorna részesedése, decemberben elérte a 0,7%-ot, vagyis végig fölötte
volt az előző két év, hasonló időszakának átlagánál.

Duna TV
A Duna TV közönségaránya teljes napra 3,1% volt, főműsoridőben pedig ennél magasabb, 3,7%-os
közönségarányt ért el az adó. Az előző év azonos időszakához képest főműsoridőben 0,2 százalékpontos
növekedést könyvelhet el az adó, kompenzálva a délutáni sáv alacsonyabb eredményeit. Teljes napra a
Duna TV csökkenése 0,1 százalékpont (4+).
A havi közönségarány adatok alapján a Duna TV idei eredményei a tavaszi hónapok kivételével
alacsonyabbak a tavalyinál.
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Duna World/M4 Sport+
A Duna World/M4 Sport+ teljes napra 1,0%-os, főműsoridőben 1,1%-os eredményt ért el, hasonlóan az
előző év azonos időszakához. A délelőtti-délutáni sáv minimális növekedése kompenzálta a főműsoridő
és a késő esti idősáv hasonló veszteségét, így a Duna World/M4 Sport+ megtartotta előző évi 1% körüli
részesedését a tévézésre fordított időből (4+).
A Duna World/M4 Sport+ 1,1%-os havi átlagai az év első felében magasabbak a tavalyi eredményeknél,
a nyári hónapokban és szeptemberben mért 0,9%-os átlagok azonban alacsonyabbak a tavalyi
értékeknél.

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 2021. január-december időszakban 1,1% volt, amivel a második legnézettebb sportcsatorna
az M4 Sport mögött, megelőzve a Sport1 adót és a többi sportcsatornát. A férfiak körében ennél
magasabb, 1,7%-os részesedést ért el az adó, amivel a saját műsorsávjában szintén a második
legnézettebb sportcsatorna volt ebben az időszakban (férfiak, 4+). (Hétvége, 14.0-22.0, idősávos adat.)

Január 23-tól, az OTP Bank Liga élő mérkőzései jelentősen javítottak az M4 Sport+ idei nézettségi
eredményein. Az M4 Sport+ adónak köszönhetően az idei OTP Bank Liga szezon összes mérkőzését
élőben közvetítette a közmédia, továbbá az egyéb magyar sportesemények közvetítése is jelentősen
bővült az előző év azonos időszakához képest.
4.1.4

A közszolgálati adók kiemelt műsorai 2021-ben

A Dal 2021
A hétrészes tehetségkutató műsort szombat esténként sugározta a Duna TV. Az élő adások 232 ezer fős
átlag nézettséget és 5,5%-os közönségarányt értek el. A Dal 2021 döntő nézettsége 263 ezer fő volt, a
nézők 6,4%-a választotta a műsort, a több mint két órás műsor 710 ezer nézőt ért el legalább egy percre.
A Dal élő adásai összesen 1,9 millióan kapcsolódtak be, ami a teljes népesség 22,5 százaléka.
Készítette: Kontrolling Iroda

29

TV I RÁDIÓ I ONLINE

Az MTVA 2021. évi üzleti jelentése

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
tévézők 3,4%-a választotta. Egy epizódba átlagosan 297 ezer fő kapcsolódott bele, míg a három rész
valamelyikéből 621 ezer fő látott legalább egy percet.
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest
Vizsgált időszak: 2021. szeptember 5-12 között
A nyolc nap alatt, a négy csatorna valamelyikén, a NEK-kel kapcsolatos közvetítésekbe, műsorokba
ajánlókba a népesség harmada, 2 millió 840 ezer néző kapcsolódott bele legalább egy rövid időre
(kumulált elérés).
A négy élőben közvetített kiemelt esemény nézettségi eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Szeptember 5-én hivatalosan a nyitómisével kezdődött a kongresszus, melyet a Duna TV élőben
közvetített. A vallási szertartás közvetítése 206 ezer fős nézettséget és 8%-os közönségarányt ért el.
A szeptember 11-i közvetítéssorozat kiemelt eseményei a szombat délutáni Szentmise és az
eucharisztikus, gyertyás körmenet voltak: a több mint két órás Körmenet 508 ezer nézőt ért el, a
közvetítés nézettsége 147 ezer fő volt.
Vasárnap az eseménysorozat zárónapján a Ferenc pápa által celebrált zárómise iránt volt a legnagyobb
az érdeklődés: az élő közvetítés egy percre jutó átlagos nézettsége 435 ezer fő volt, de a legnézettebb
időszakában, az utolsó félórában, bőven 500 ezer fölötti nézője volt. A zárómise részesedése 21,3% volt,
vagyis minden ötödik tévénéző a Duna TV-t választotta a pápai mise idejében.
A közszolgálati adók a helyszíni közvetítések mellett új műsorokkal, ismeretterjesztő és kulturális
tartalmakkal is készültek: hétköznap esténként a Duna TV MindekiNEK címmel összefoglalta a nap
eseményeit (különböző kezdési időpontok), melyet a Duna World másnap reggel ismételt. A 10 darab
összefoglalóba 408 ezer fő kapcsolódott be legalább egy percre. A Misztérium egy rövidebb, 7-8 perces
epizódokból álló sorozat, amely hétköznap az összefoglaló után volt műsoron és szintén reggel ismételte
a Duna World.
Toldi
A Toldi című animációs film 12 epizódjának átlagos nézettsége az előhangot is beleszámítva 118 ezer fő
volt, átlagos közönségaránya 2,7% volt a teljes népesség körében. Az előhang és az első két ének
nézettsége 170-200 ezer fő volt, a 3. énektől kezdődően 100 ezer fő körül stabilizálódott a műsor
nézőszáma. A 10 perces epizódok élő adásainak együttes elért közönsége 614 ezer fő volt, egy néző
átlagosan 23:24 percet látott a műsorból.
Jankovics Marcell születésének 80. évfordulója, valamint az animáció világnapja alakalmából a közmédia
a hazai rajzfilmgyártás leghíresebb alkotásait tűzte műsorára október 21. és november 4. között. A
Válogatás a magyar animáció mestereitől című műsorfolyam keretein belül a négy csatornánk (Duna,
DW, M5 és M2) közel két teljes napnyi (47 óra 9 perc) műsoridőben vetített a témához kapcsolódóan
egész estés filmeket, animációs rövidfilmeket, gyerekeknek szóló filmeket, dokumentumfilmeket.
A négy csatornán vetített animációs műsorokba a népesség negyede legalább egy percre belenézett, ha
pedig az ajánlókat is figyelembe vesszük: a népesség harmada találkozott legalább egy alkalommal ezzel
a témával – film, műsor vagy ajánló formájában - október 10 – november 4 között.
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A Rozmaring kunyhó című bábsorozat a M2-n, a szombati epizódok 26 ezer fős nézettséget és 0,8%os részesedést értek el, az egyes epizódok elért közönsége 37 ezer fő volt. A legnézettebb, a december
11-én sugárzott epizód volt az 55 ezer fős nézettséggel (SHR% 1,6%). A vasárnap reggeli ismétlések a
szombati adáshoz hasonló, 27 ezer fős nézettséget értek el, a 4-12 éves gyereknézők körében 9,3%-os
részesedéssel. A bábsorozat epizódjai és ismétléseik együtt, összesen 788 ezer nézőt értek el
(COV:9,1%) ebből 177 ezer 4-12 éves gyereknéző volt (COV:22,4%).
A Család-barát című magazin idei adásai hétköznap délelőttönként, a tavaszi ismétlésekkel együtt 46
ezer fős nézettséget és 4,2%-os közönségarányt értek el a teljes népesség körében, az egyes adások
elért közönsége 117 ezer fő volt.
Nyár 21
A Duna TV nyári magazin műsora délelőttönként 46 ezer fős nézettséget és 4,2%-os közönségarányt ért
el, az egyes adások elért közönsége 156 ezer fő volt.
Családi kör
A vasárnap 18.45-től vetített műsor 95 ezer fős nézettséget és 2,3%-os közönségarányt ért el, az egyes
adások elért közönsége 282 ezer fő volt (4+).
Almárium, a Duna TV nyugdíjasoknak szóló szolgáltató magazinja: hétköznap délutánonként 45 ezer fős
nézettséget és 2,8%-os közönségarányt ért el a teljes népesség körében és 4,8%-ot a fő célcsoport, a
nyugdíjasok körében. Az egyes adások elért közönsége 106 ezer fő (4+).
A Bagi-Nacsa Orfeuma: a műsor átlagos nézettsége 99 ezer fő volt, közönségaránya 2,4%-os volt a
teljes népesség körében. Az egyes adások elért közönsége, vagyis azok száma, akik legalább egy percre
odakapcsoltak a műsorra, 273 ezer fő volt. A szórakoztató műsor idei legnézettebb kiadása a szilveszter
esti adás volt 205 ezer fős nézettséggel, a műsor 513 ezer nézőt ért el (RCH).
Fábry szórakoztató műsora a Duna TV-n főműsoridőben 95 ezer fős nézettséget és 2,4%-os
közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 310 ezer fő volt (RCH). A legnézettebb a
szilveszter esti kiadás volt 154 ezer fős nézettséggel, és 3,8%-os közönségarányból, a műsor elért
közönsége 535 ezer fő volt (4+).
Főmenü: a Duna TV gasztroműsora szombat délután 145 ezer fős nézettséget és 5,4%-os
közönségarányt ért el, az egyes adások elért közönsége 297 ezer fő (4+).
Hogy volt?! a Duna TV-n vasárnap délután vetített műsor 109 ezer fős nézettséget és 3,9%-os
közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 280 ezer fő volt (RCH).
Íz-őrzők: Hétköznap délutánonként a „hazai érték” sávban vetített műsor jelenleg a Duna World adó egyik
legnézettebb műsora, 111 ezer fős nézettséggel és 4,0%-os közönségaránnyal, az egyes adások elért
közönsége 198 ezer fő volt.
Tűzijáték: Az augusztus 20-i Ünnepi tűzijáték évről évre a közmédia egyik legnézettebb műsora. A 36
perces közvetítés a Duna TV-n 1 millió 109 ezer fős nézettséget ért el (SHR4+ 31,0%). A Duna TV
legnézettebb műsorai kőzött szerepel az ünnepi műsorok közül a Magyar Honvédségi Légi parádé
közvetítése 320 ezer fős nézettséggel (SHR4+ 21,1%) és a Budavári Palotakoncert: Operettünnep 2.
része 391 ezer fős nézettséggel (SHR4+ 12,4%).
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Borbás Marcsi szakácskönyve című műsor a Duna TV-n vasárnap délután 194 ezer fős nézettséget és
6,1%-os közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 296 ezer fő volt (RCH).
Virtuózok V4
Virtuózok klasszikus zenei tévés tehetségkutató évadát összesen 5 adásban sugározta a Duna TV. A
műsor átlagos nézettsége a Duna TV-n 94 ezer fő volt, közönségaránya 2,5%. Az egyes adások elért
közönsége 308 ezer fő volt.
A december 17-i fináléra 303 ezren kapcsoltak oda, az élő közvetítés nézettsége 81 ezer fő volt,
közönségaránya 2,2%-os (4+). A tehetségkutató élő adásaira összesen 802 ezren kapcsoltak oda
legalább egy percre, vagyis a népesség 9,3%-a találkozott valamelyik adással.
Sportműsorok
A Labdarúgó Európa-bajnokság nézettségi eredményei az M4 Sport adón
Vizsgált időszak: 2021. június 11-július 11.
Az Eb alatt az M4 Sport és a Duna TV összesen 304 órában sugárzott mérkőzéseket. Ebből 51 élő
közvetítést, több mint 108 óra időtartamban (ebből 6-ot a Duna TV-n), és 116 ismétlést. Az 51 élő
mérkőzés a lakosság 57%-át érte el. Az Eb ideje alatt sugárzott 167 mérkőzés (élő, felvételről vagy
ismétlés) valamelyikébe a magyar lakosság közel 60%-a (5 millió 68 ezer fő) kapcsolódott be hosszabbrövidebb időre
Az EB legnézettebb mérkőzései
Az idei Labdarúgó Eb legnézettebb közvetítései a döntő mellett a magyar vonatkozású mérkőzések
voltak. Az EB legnézettebb mérkőzése a Németország – Magyarország összecsapás volt 1,75 millió fős
nézettséggel, a meccs idejében tévézők 45,0%-a, a férfi nézők 55%-a az otthoni tévékészülékek előtt
szurkolt a magyar csapatnak, de a 18-49 éveseknél mért 53,3%-os közönségarány érték is jóval
magasabb volt az átlagnál. A továbbjutást eldöntő, utolsó csoportmeccsünkön a mérkőzés alatt összesen
2,7 millióan kapcsoltak az M4 Sport adóra, ők átlagosan 78 percet láttak belőle. Azok száma, akik a három
magyar mérkőzésből legalább 1 percre odakapcsoltak az M4 Sport adóra, 3,6 millió fő volt.
Az Olaszország – Anglia döntő az Eb második legnézettebb mérkőzése lett 1 millió 342 ezer fős
nézettséggel és 42,2%-os közönségaránnyal. A 3 óra 20 percig tartó mérkőzésből (benne van a díjátadó
is) egy átlagos néző 120 percet látott.
A 18-49 évesek körében hasonlóan népszerű volt ez a program: a tévé előtt ülő, kereskedelmi
szempontból kiemelt korcsoport 43,4 százaléka a mindent eldöntő meccset választotta. Kiemelkedően
magas volt a műsor közönségaránya a férfiak körében, átlagosan 52,8 százalék, de a világ egyik
legnagyobb televíziós, illetve sporteseménye a tévéző nők figyelmét is lekötötte, 32,1 százalékuk
csatlakozott a tévé előtt szurkolók táborához.

Az EB hatása az M4 Sport nézettségére
A magas nézőszámoknak köszönhetően a Labdarúgó Eb alatti teljes időszakra vonatkozóan az M4 Sport
közönségaránya több mint ötszörösére, 8,3%-ra nőtt, a teljes napra vonatkozóan, főműsoridőben pedig
11,7%-os részesedést, a korábbi érték hatszorosát érte el az adó (4+).
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Ezzel az eredménnyel, az M4 Sport teljes napra a második, az esti kiemelt idősávban pedig a
legnézettebb adó volt az Eb alatt. Az Eb alatti időszakban naponta 1 millió 808 ezren kapcsoltak a
sportcsatornára, vagyis a teljes népesség 21%-a, ami több mint duplája a korábbi időszak átlagának.
A Labdarúgó Eb alatt a kereskedelmi szempontból kiemelt 18-49 éves korcsoportban is jelentősen
átrendeződtek az erőviszonyok, mivel a kereskedelmi adók közönségének jelentős része is az M4 Sport
csatornát választotta. Az M4 Sport közönségaránya az Eb idején a 18-49 évesek körében a korábbi érték
többszörösére nőtt, 10,4% volt teljes napon és 15,3% főműsoridőben, amivel mindkét napszakban a
legnézettebb csatorna lett (előtte 1,5% volt teljes napon és 1,8% főműsoridőben). A sport iránt
kiemelkedően érdeklődő férfiak körében még ennél is jelentősebb volt az M4 Sport előnye, teljes napra
12,6%-os, főműsoridőben pedig 17,8%-os részesedést ért el (előtte 2,7% teljes napon és 3,2%
főműsoridőben).
A mérkőzések nézettsége az EB egyes szakaszaiban
A mérkőzések nézettségére hatással volt az, hogy a bajnokság mely szakaszáról volt szó, illetve az, hogy
milyen idősávban kerültek sugárzásra. A csoportkör 36 mérkőzésének közel félmillió volt az átlagos
nézettsége. Közülük kiemelkednek a magyar vonatkozású meccsek.
A nyolcad és negyeddöntők átlagos nézettsége a 650 ezerhez közelített, míg a két elődöntő ezt
jelentősen meghaladta, a 900 ezer fő körüli nézőszámmal. A döntő pedig, az 1,3 millió fős nézettséggel,
a sorozat második legnézettebb mérkőzése lett. Az M4 Sport csatornán sugárzott 45 élő mérkőzés közül
38 esetében piacvezető volt az M4 Sport a mérkőzés idejében.
XXXII. Nyár Olimpiai Játékok – TOKYO 2020
A XXXII. nyári olimpiai játékokat eredetileg 2020-ra tervezték, de a koronavírus világjárvány miatt végül
2021. július 23. és augusztus 8. között rendezték meg Tokióban, Japán fővárosában.
Az Olimpia eseményeit a közmédia csatornái közül az M4 Sport és a Duna TV is közvetítette, a két
csatornán együtt, összesen 556 órányi műsoridőben (több mint 23 nap). Az M4 Sporton már július 21től sugároztunk olimpiai labdarúgó csoportmérkőzéseket, ezeket a fenti adásidőbe beszámítottuk. A
sportesemények jelentős része a hajnali és reggeli órákban zajlott, az időeltolódásból adódóan a
sportműsorok átlagos nézettsége a déli és a kora délutáni órákban volt a legmagasabb, 16 óra után már
nagyon kevés közvetítést nézhettünk élőben.
A lineáris tévézés mellett sokan az online felületeken keresztül követték az eseményeket, amely a
jelentős időeltolódás miatt különösen nagy hangsúlyt kapott. A várható érdeklődés kiszolgálására a
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közmédia az öt új webcsatornát indított, melyen élőben nézhetőek voltak a magyar vonatkozású illetve
érdekesebb események.
Az Olimpia alatt - a várakozásoknak megfelelően - jelentősen növekedtek az M4 Sport csatorna
nézettségi eredményei. Naponta több mint kétszer annyian kapcsoltak az M4 Sport csatornára, mint az
év első öt hónapjában (január-május). Az egy nézőre jutó napi átlagos tévénézési idő (ATS) a 2021.
január-májusi időszak 42 percéről az Olimpia 17 versenynapja alatt 105 percre növekedett, ami 119
százalékos bővülést jelentett. A Duna TV esetében a bekapcsolódok száma lett magasabb, a januármájus időszakhoz képest 15%-kal. Az Olimpia eseményeibe, a két adó valamelyikén, a lakosság 53%-a,
vagyis 4 millió 539 ezer fő kapcsolódott bele hosszabb, rövidebb időre.
A nagy érdeklődésnek és a magas nézőszámoknak köszönhetően az Olimpia alatti teljes időszakra
vonatkozóan (július 23 - augusztus 8. között) az M4 Sport közönségaránya 7,2%-ra nőtt teljes napra (4+),
amivel a második legnézettebb csatorna lett, míg a Duna a 3,6% -os értékkel a negyedik legnézettebb
csatorna ugyanezen időszakban.

Az Olimpia magyar vonatkozású –a legnagyobb érdeklődést kiváltó - eseményei, mint például az úszás
előfutamok, kajak-kenu előfutamok, vízilabda mérkőzések, stb. magyar idő szerint hajnalban vagy a
délelőtti órákban zajlottak. Összességében az élő események általában 16 óráig lezajlottak, ezért
érdemes ezt a napszakokat külön is megvizsgálni. Ebben az idősávban, vagyis hajnali 2 óra és délután
16 óra között az M4 Sport 12,2%-os közönségrészesedéssel a legnézettebb csatorna volt, míg a Duna
TV 4,1%-kal a harmadik.
Az Olimpia alatt a kereskedelmi szempontból kiemelt 18-49 éves korcsoportban is jelentősen
átrendeződtek az erőviszonyok, mivel a kereskedelmi adók közönségének jelentős része is az M4 Sport
tartalmait választotta. Az M4 Sport közönségaránya a 18-49 évesek körében, az Olimpia élő
közvetítéseinek idősávjában,16-óráig, 10,5%-ra nőtt, amivel a legnézettebb volt ebben a célcsoportban
is. A fiatal felnőtt férfiak körében még ennél is jelentősebb volt az M4 Sport előnye, a kiemelt idősávban
13,3%-os részesedést ért el az adó.
A legnézettebb események természetesen a magyar vonatkozásúak voltak, illetve a „magyar döntők”
környezetében sugárzott közvetítések. Az öt legnézettebb sportesemény az M4 Sport csatornán: a férfi
párbajtőr egyéni döntő (Siklósi Gergely) 568 ezer fővel, a Magyarország – Franciaország női
kézilabda csoportmérkőzés 511 ezer fővel, a férfi kard egyéni eredményhirdetés (Szilágyi Áron) 455
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ezer fővel, a férfi kard egyéni döntő (Szilágyi Áron) 441 ezer fővel, a női tőr egyéni döntő (nincs
magyar) 439 ezer fővel.
Az M4 Sporton az olimpiai közvetítések közül a legnézettebbek 500 ezer fő fölötti nézettséget értek el,
3 esemény nézettsége meghaladta a 400 ezer főt, további 18 közvetítés ért el 300 ezer fölötti nézettséget.
A Duna TV közvetítéseiből az atlétika a legnézettebb, az első tíz helyen ez a sportág szerepel. A
nézettségi rangsorban a 14 atlétikai esemény mellett úszás, birkózás és torna is szerepel. Az olimpiai
események közül 16 közvetítés nézettsége meghaladta 150 ezer fő fölött, a három legnézettebb, pedig a
300 ezer fő fölötti nézettséget ért el.
Forma-1
Az idei futamok átlagos nézettsége 496 ezer fő volt, közönségaránya a teljes népesség körében 16,5%,
a férfiak körében ennél is magasabb, 23,6%-os eredmény született (M4 Sport, Duna TV).
Az legnézettebb futam - amelyet idén a Duna TV közvetített - a Magyar Nagydíj volt 677 ezer fős
nézettséggel. A vasárnap délutáni futam alatt a tévézők közel 25%-a a Duna TV-t választotta, a
motorsport iránt leginkább érdeklődő férfinézők körében még ennél is magasabb, 34,1%-os részesedést
ért el az adó. A Magyar Nagydíj közvetítéseinek és ismétléseinek valamelyikébe 1 millió 750 ezren néztek
bele legalább egy percre, ez a teljes népesség 20,3 százaléka.
Világbajnoki-selejtező mérkőzések
Az M4 Sport 2021-ben tíz Vb selejtező labdarúgó mérkőzést közvetített, közülük a Magyarország – Anglia
találkozó bekerült a sportcsatorna idei legnézettebb mérkőzései közé 661 ezer fős nézettséggel (SHR4+
18,2%, SHR férfi 27,8%).
Európa Liga labdarúgó-mérkőzések
A 2021/22-es szezon mérkőzéseinek átlagos nézettsége 284 ezer fő volt, közönségaránya a teljes
népesség körében 8,4%. A legnézettebb a FERENCVÁROSI TC-REAL BETIS BALOMPIE mérkőzés volt
379 ezer fős nézettséggel és 11,2%-os közönségaránnyal (4+).
Bajnokok Ligája mérkőzések
Az M4 Sport 2021 első negyedévében 8 nyolcad-döntőt közvetített a Bajnokok Ligája sorozatból. A
mérkőzések átlagos nézettsége 157 ezer fő volt, közönségaránya pedig 4,6% a teljes népesség körében.
A legnézettebb a Paris Saint-Germain – FC Barcelona mérkőzés volt 233 ezer fős nézettséggel
(SHR4+6,8%).
A második negyedévben sugárzott negyed- és elődöntő mérkőzések átlagos nézettsége 274 ezer
fő volt, közönségaránya 7,8%-os (4+). A döntő, amelyet május 29-én közvetített az M4 Sport (Manchester
City FC- Chelsea FC) 394 ezer fős nézettséget és 11,1%-os közönségarányt ért el (4+). Az idei BL sorozat
második legnézettebbje a május 4-én élőben közvetített Manchester City - Paris Saint –Germain elődöntő
mérkőzés volt 315 ezer fős nézettséggel és 9,2%-os közönségaránnyal a teljes népesség körében.
A júliusban induló 2021/22-es szezon selejtező mérkőzéseinek átlagos nézettsége 255 ezer fő
volt, közönségaránya 7,7% (4+). A csoportkör mérkőzéseinek átlagos nézettsége 208 ezer fő volt,
közönségaránya a teljes népesség körében 6,1% (4+). A legnézettebb a Ferencváros – BSC Young
Boys visszavágó volt 475 ezer fős nézettséggel (SHR4+ 13,8%, SHR férfi 22,2%).
OTP Bank Liga (NB1-foci) mérkőzések
A 2020/2021 tavaszi szezon I. negyedévi mérkőzései, amelyeket az közmédia nagyrészt az M4 Sport
és az M4 Sport+ adókon és egy két alkalommal a Duna World csatornán közvetített, 124 ezer fős
nézettséget és 3,6%-os közönségarányt értek el a teljes népesség körében.
Az NB1 II. negyedévi mérkőzései 118 ezer fős nézettséget és 3,6%-os közönségarányt értek el a teljes
népesség körében. Ebből az M4 Sport közvetítései 122 ezer fős nézettséget és 3,6%-os közönségarányt
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értek el, az M4 Sport+ csatornán sugárzott mérkőzések átlagos nézettsége 112 ezer fő volt,
közönségaránya 3,6%-os (4+). Az I. félév legnézettebbje az M4 Sport-on közvetített Ferencváros –
Budapest Honvéd mérkőzés volt 267 ezer fős nézettséggel és 6,2%-os közönségaránnyal (4+).
A 2021/2022 őszi szezon mérkőzései 121 ezer fős nézettséget és 3,8%-os közönségarányt értek el a
teljes népesség körében. Ebből az M4 Sport közvetítései 130 ezer fős nézettséget és 4,0%-os
közönségarányt értek el, az M4 Sport+ csatornán sugárzott mérkőzések átlagos nézettsége 101 ezer fő
volt, közönségaránya 3,3%-os (4+). Az őszi szezon legnézettebbje az M4 Sport-on közvetített
Ferencváros – Újpest FC mérkőzés volt 252 ezer fős nézettséggel és 8,7%-os közönségaránnyal (4+).
MOL Magyar Kupa labdarúgó mérkőzések
A 2021. I. félévében sugárzott mérkőzések átlagos nézettsége 100 ezer fő volt, közönségaránya 3,1%
(4+).
Ezek közül a legnézettebb a Mol Fehérvár – Újpest FC döntő mérkőzés volt, 192 ezer fős nézettséggel
és 5,1%-os közönségaránnyal (4+).
Ősszel, a 2021/22-es szezon két fordulóját rendezték meg, amelyet az M4 Sport közvetített. A négy 1/32ed mérkőzés átlagos nézettsége 84 ezer fő volt, közönségaránya 2,9% volt (4+), az 1/16-os döntők
nézettsége 84 ezer fő volt (SHR4+ 2,5%). Az új szezon legnézettebb meccse a szeptember 19-én
közvetített FC Hatvan – Ferencvárosi TC mérkőzés volt, 120 ezer fős nézettséggel és 4,9%-os
közönségaránnyal (4+).
Hírműsorok
A közszolgálati adók együtt naponta, összesen 78 híradót sugároztak 2021-ben (beleértve az egy
perces híradásokat is), ebből 47 híradást az M1 aktuális csatornán láthattak a nézők.
Decembertől az M1 híradói kiegészültek a Hírek+ 2-3 perces adásaival, így 2021. decemberben, napi
átlagban a közszolgálati adók együtt már 85 híradót sugároztak, ebből 57-et az M1-en.

A híradók elért közönsége az M1-en átlagosan 1,1 millió fő volt, a teljes közmédia híradókkal elért napi
közönsége pedig közel 1,6 millió fő.
Az M1 híradói közül a kora reggeli, a déli és a 18:00 órai kiadásokat a Duna TV is párhuzamosan
sugározza.
A déli híradó nézettsége az M1-en átlagosan 158 ezer fő volt (SHR4+10,2), a Duna TV-n sugárzott
párhuzamos kiadás átlagos nézettsége 73 ezer fő volt (SHR4+4,7%).
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A 18.00 órás híradó nézettsége az M1-en 73 ezer fő, közönségaránya 2,3%. Párhuzamosan a Duna TV
18.00 órás híradójának nézettsége 2021. átlagát véve 63 ezer fő volt, közönségaránya 2,0%, az egyes
adások elért közönség pedig 116 ezer fő volt (RCH).
Az M1 aktuális 19:30-as híradójának nézettsége 121 ezer fő volt, közönségaránya 3,1%, az elért
közönség – vagyis azok száma, akik legalább 1 percre odakapcsolnak a híradóra - 315 ezer fő volt (RCH)

4.2 A közszolgálati rádióadók hallgatottsága
A közszolgálati rádiók napi hatóköre és közönségaránya, 2021-ben
A rádiók napi hatóköre alapján kialakult rangsorban, 2021. január-decemberben a Kossuth
Rádió a harmadik, a Petőfi Rádió a negyedik, a Dankó Rádió a hetedik, míg a Bartók Rádió a nyolcadik
helyet foglalja el a piacon – a mért rádiók között.
A Retro Rádió az első, a Rádió1 a piac másodikja, a Sláger FM az ötödik, míg a mérés utolsó két
hullámában új adóként jelentkező Best FM a hatodik.
A Kossuth Rádiónak 2021. január-decemberben 1,119 millió fős napi közönsége volt és
közönségrészesedése 15,0% a 15 évesek és idősebbek körében, ezzel harmadik helyezett volt a rádiók
hallgatottság szerinti rangsorában. Ezzel a napi hallgatótáborral a Kossuth a legnagyobb a „Talk rádiók”
körében, a mérési adatok alapján a közeljövőben még megközelíteni sem fogják tudni.
Legerősebb műsorsávjai továbbra is a reggeli órákra és a Déli Krónika (itt egész héten félmillió feletti a
csatorna hallgatótábora) idejére esnek. A hajnali idősávban (0-6 óra) egy átlagos napon a rádiózással
töltött idő 23,7 százaléka-, a reggeli (6-10 óra) és a déli időszakban (10-14 óra) pedig 16-17 százaléka
tartozik a Kossuth Rádióhoz, ami szintén jelentősen magasabb a csatorna napi átlagánál.
A Petőfi Rádió 2021. I-XII. hónapban 975 ezer fős közönségével a negyedik leghallgatottabb rádió – az
első negyedévben még 1,152 milliós volt a napi hallgatótábora (ekkor még a Kossuthnál jobb volt), de a
második negyedéves kerek 1 milliós adat után a harmadik negyedévre ez 868 ezer főre-, a negyedikben
878 ezer főre csökkent . Hallgatottsága a reggeli és a délelőtti idősáv mellett a délutáni idősávban is
jelentős. Részesedése a hallgatási időből a 15 évesek és idősebbek körében 13,2%, de a fiatalok (18-49
évesek) körében ennél jóval magasabb, 18,1%.
A Dankó Rádió napi hallgatóinak száma 2021-ben 187 ezer fő volt, amivel a mért csatornák rangsorában
a 7. helyen áll. A Dankó Rádió részesedése a hallgatási időből 2,7% volt.
A Bartók Rádiót 2021. I-XII. hóban naponta átlagosan 139 ezren hallgatták, ezzel a mért csatornák
rangsorában a 8. helyen áll, míg részesedése a hallgatási időből 1,6% volt (15+). Iskolai végzettség
szerint tekintve a Bartók hallgatói köre a legiskolázottabb, hallgatóinak 41,9%-a felsőfokú végzettségű ami kiemelkedően magasnak számít.
A közszolgálati rádióadók együttes részesedése 2021-ben összesen 32,5% volt teljes napra, de
bizonyos kiemelt idősávokban (így pl. a kora reggeli órákban és dél körül, valamint az esti órákban) a
hallgatott percek 34-37 százalékáról mondható el, hogy valamelyik közszolgálati rádióadóhoz tartoztak.
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A négy közszolgálati adó együttes részesedése
2021. január-december időszakban
(SHR%, Átlagnap, 15+)

Négy adó együtt:
32,5%
Petőfi Rádió;
13.2
Kossuth Rádió;
15.0
Dankó Rádió;
2.7
Bartók Rádió;
1.6

Egyéb adók;
67.5

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

A Kossuth Rádiónak 13,4%, a Petőfi Rádiónak 11,7% a napi gyakoriságú hallgatója, de heti szinten utóbbi
megközelíti a 15 év feletti népesség negyedét (23,4%), míg a Kossuth annak ötödét (19,2%). A Dankó
és a Bartók Rádió célközönsége kisebb, a Dankó naponta a népesség 2,2%-át éri el, a Bartók pedig
1,7%-ukat.
A négy adó együttes elérése napi szinten 26,4 százalék, heti szinten pedig 41,3 százalék a 15 év feletti
népesség körében.
Hallgatói összetétel
A négy közszolgálati rádióadó közönség-összetétele a tematikájuknak megfelelően alakul: a legidősebb
közönsége a Kossuth Rádiónak van, hallgatóinak 82,8 százaléka 50 évesnél idősebb. Nem tér el ettől
lényegesen a Bartók hallgatótábora sem, hiszen ennél az adónál az 50 év alatti hallgatók aránya 18,6%
(a Kossuthnál 17,2%).
A Petőfi Rádió hallgatói összetétele a korcsoportos bontásban gyakorlatilag megegyezik a teljes
népesség megoszlásával. (A 70+ évesek és aránya kevéssel alacsonyabb, a 30-49 éveseké kissé
magasabb.)
Iskolai végzettség szerint tekintve a Bartók hallgatói köre a legiskolázottabb, hallgatóinak 41,9%-a
felsőfokú végzettségű - ami kiemelkedően magasnak számít, de a Petőfi és a Kossuth Rádió diplomás
hallgatói aránya is – kisebb-nagyobb mértékben – meghaladja az összes rádiózónál látható értéket
(20,9%). A Petőfit hallgatók ebben a felosztásban is a teljes népesség megoszlása körüli számokat
hoznak. Szembetűnő még a Dankó Rádió hallgatói körében az alapfokú végzettséggel rendelkezők
magas (56,0%-os) aránya.
Lakóhely szempontjából a közszolgálati rádiók hallgatótábora közül a Kossuthé közelít legjobban az
országos átlaghoz. A Bartók esetében a fővárosiak aránya 22,3%, ez kissé magasabb összes rádiózónál
tapasztalható 18,5 százalékhoz képest. A Dankó esetében a községekben és kisvárosban élők-, a Petőfi
esetében pedig a kisvárosban élők aránya haladja meg jelentősen az összes rádiózó szintjét.
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4.3 Online adatok a közszolgálati weboldalakon
A közszolgálati weboldalak látogatószáma, 2021-ben
A havi összes látogatószám – a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva – 2021-ben 2,2
millió volt, ez 16 százalékos növekedést jelent a 2020. évi átlaghoz képest. Ez a mutató 2021-ben július
hónapban volt a legmagasabb, ekkor a havi látogatószám megközelítette a 2,5 milliót.
Május közepétől az M4 Sport és M4 Sport+ tévécsatornák élő online nézése átkerült a mediaklikk.hu
oldalról az m4sport.hu oldalra, ez jelentősen átalakította – főleg utóbbi esetében – az azóta eltelt hónapok
látogatottsági adatait.
A weboldalak közül kiemelkedik a hirado.hu (amely az év minden hónapjában milliós számokat ért el októberben 1,783 millióval volt a csúcson), éves összehasonlításban 35 százalékos növekedést érve el
– a közmédia növekedésének több mint kétszeresét. A mediaklikk.hu látogatószámában (a fent említett
változás miatt) 2020-hoz képest idén csak 5 százalék a növekmény, ez most csak a harmadik helyet
jelentette, míg az m4sport.hu a fenti időszakok összehasonlításában 61 százalékos a növekménnyel a
második. Az m4sport.hu júniusban közel 1,3 milliós havi csúcsával a weboldalak közül az első is volt, míg
az év második felében stabilan a második pozíciót foglalja el.
A napi egyedi látogatószámok a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva 53 százalékos
növekedést mutatnak 2021-ben 2020-hoz képest - az éves adatokat tekintve. 2021-ben a júliusi adat volt
a legerősebb, ekkor a napi egyedi látogatószámok meghaladták a 294 ezret, ez a mutató az év további
hónapjaiban is ezen a szinten mozgott.
A weboldalak közül a 2021. évi átlagokat vizsgálva a hirado.hu van az élen, míg az m4sport.hu a második
– utóbbi az év négy hónapjában tudta megelőzni a hírportált. A 2020. éves átlaghoz képest az m4sport.hu
2021-ben 103%-os-, míg a hirado.hu 67%-os növekményt mutat. A mediaklikk.hu oldalnál az éves
átlagokat vizsgálva 5%-os csökkenés látszik – ez a korábban leírt változások hatásával magyarázható.
A közszolgálati weboldalak havi oldalletöltése 2021-ben
A havi összes oldalletöltés a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva 2021-ben 80 százalékos
növekedést mutat 2020-hoz képest. A fenti növekményt a júniustól augusztusig mért 30 milliót meghaladó
adatok eredményezték, bár szeptembertől kisebb visszaesés mutatkozik.
A weboldalak közül 2021-ben az m4sport.hu az év eleji harmadik pozíciójából indulva májustól (október
kivételével) magasan a legmagasabb számokat hozta, így összességében 2021-ben az első lett - az 5,93
milliós havi átlagos oldalletöltése 115 százalékkal magasabb a 2020-as átlagához képest. A
mediaklikk.hu – a korábban jelzett okok miatt – az éves összevetésben 10 százalékos csökkenést
szenvedett el, így a tavalyi (és év eleji) vezető pozíciójából a harmadik helyre csúszott vissza. A hirado.hu
– a 3. negyedévi 5,75 milliós és a 4. negyedévi 6,2 milliós átlagának köszönhetően – megtartotta második
helyét, éves összehasonlításában 2021-ben 56 százalékkal nőtt 2020-hoz képest.
A napi oldalletöltések átlagos száma a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva 2021-ben 77
százalékos növekedést mutat 2020-hoz képest. A negyedéves adatokban 2021. harmadik negyedévében
volt az eddigi legmagasabb mért érték (940 ezer).
A weboldalak napi oldalletöltésénél hasonló pozícióváltások történtek, mint az összes oldalletöltés
esetén, így itt is az m4sport.hu az első, a hirado.hu a második és a mediaklikk.hu a harmadik. Az éves
átlagokat tekintve 2021-ben 2020-hoz képest az m4sport.hu 111%-kal-, a hirado.hu 55%-kal növekedett,
míg a mediaklikk.hu 11%-kal csökkent ebben a mutatóban.
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Élő és VOD tévés tartalom a mediaklikk.hu weboldalon
2021-ben a weboldalainkon élőben nézett tévés tartalom videó-megtekintéseinek száma a nyári
hónapokban a Labdarúgó EB-nek és az Olimpiának köszönhetően júniusban és júliusban a korábbi havi
átlag több mint a duplájára nőtt, augusztusban a növekmény az év első 5 hónapjához képest 80%-os.
A tavaszi időszakot tekintve, januárban a tavalyinál magasabb, februártól májusig pedig az előző évhez
képest alacsonyabb volt a videó-megtekintések száma. Az előző év kiemelkedő márciusi és áprilisi
adatai a koronavírussal kapcsolatos intézkedések hatásai. Az őszi hónapokban a havi élő videomegtekintések száma alacsonyabb a tavalyi értékeknél, a decemberi érték magasabb volt a tavalyinál.
Változás az idei évben az, hogy május közepétől az M4 Sport tv és az M4Sport+ csatorna, élő online
nézése a mediaklikk.hu oldalról átkerült az m4sport.hu-ra.

A sporttartalmak iránti megnövekedett érdeklődés a júniustól augusztusig az utólagosan megtekintett
videós tartalmak (VOD) számában is jelentős növekedést eredményezett a mediaklikk.hu oldalon. Az
utólagos videó-megtekintések száma augusztusban volt a legmagasabb, ami a korábbi időszak (januármájus) több mint a duplája, júliusban a növekedés 96%-os volt. Az utólagos videó-megtekintések
száma az őszi hónapokban is jóval fölötte volt a tavalyi értékeknek, az októberi megtekintés-szám
duplája a 2020. októberi értéknek.
Az MTVA archívum és az m3.hu online adó
Az archív tartalmakat sugárzó M3 2019. május 1-óta online stream adóként működik. A koronavírusjárvány 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 2021. január-február időszakában 64%-al
több látogatója volt, mint egy évvel korábban, a március júniusi adatok azonban alacsonyabbak voltak a
tavalyi év azonos időszakának eredményeinél. A második félévben, a decemberi hónap kivételével a
látogatószám magasabb volt az előző év azonos időszakánál, a növekmény 23% volt.
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Az új közzétett tartalom 2021-ben az első két hónap kivételével alacsonyabb számú megtekintést hozott
az m3.hu-nak az előző évhez képest. A tartalom bővülése azonban, a tavalyihoz hasonlóan az idei évben
is jelentős növekedést eredményezett a 2019-es adatokhoz képest. (Forrás: MTVA Archívum Backend)
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5 2021. évi gazdálkodás értékelése
Az MTVA 2021. évi gazdálkodását az alábbi eredménykimutatás szemlélteti:
millió forint

2021.
Terv

Megnevezés
BEVÉTELEK
Költségvetési bevétel
Kereskedelmi bevétel
Egyéb bevétel
KÖLTSÉGEK bruttó
MŰSORSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK
Műsorgyártás
Gyártás
Tartalomszolgáltatás (Médiakutatás nélkül)
Műszaki műsorkészítés
Műsorinformatika
Műsorterjesztés
Online megjelenés költségei
ARCHÍVUM, DIGITALIZÁSÁS ÉS SZCENIKA
BACK OFFICE ÉS HQ KÖLTSÉGEK
Back Office és HQ HR költségek
Back Office és HQ dologi költsége
Értékcsökkenés
MTVA üzemi eredmény
Egyéb eredmény
Egyéb bevétel
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi eredmény
Pénzügyi bevétel
Pénzügyi ráfordítás
ÁFA levonási hányad korrekció
Adózott eredmény
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115 429
110 169
5 098
162
-104 687
-85 328
-70 487
-60 382
-7 281
-1 762
-1 062
-13 316
-1 525
-1 600
-17 758
-4 690
-7 228
-5 840
10 743
-5 208
3 056
-8 264
-175
328
-502
-938
4 422

42

2021.
Tény
114 738
108 652
5 581
505
-97 728
-79 055
-64 667
-55 025
-7 063
-1 569
-1 011
-12 961
-1 427
-1 860
-16 813
-3 907
-6 607
-6 299
17 010
-5 280
4 446
-9 726
-236
410
-646
-3 250
8 244

Tény Terv
-691
-1 517
483
343
6 958
6 273
5 819
5 357
218
193
52
355
98
-260
945
783
621
-459
6 267
-72
1 390
-1 462
-61
83
-144
-2 312
3 823

Tény /
Terv
99%
99%
109%
311%
93%
93%
92%
91%
97%
89%
95%
97%
94%
116%
95%
83%
91%
108%
158%
145%
118%
135%
125%
129%
346%
186%

TV I RÁDIÓ I ONLINE

Az MTVA 2021. évi üzleti jelentése

5.1 Bevételek1
Az MTVA bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:
millió forint

2021.
Terv

Megnevezés
BEVÉTELEK
Költségvetési bevétel
Közszolgálati hozzájárulás
Törvényi támogatás
Médiaszolgáltatási díj
Egyéb (Pályázati díjak és egyéb támogatások)
Kereskedelmi bevétel
Reklám- és szponzorbevételek cash
Barter bevételek
Kereskedőház bevétele
Szcenika bevétele
Szerzői Jogdíj bevétel
Ingatlankiadás bevétele
Tartalomértékesítés bevétele
Egyéb
Egyéb bevétel
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek
Közmunka program támogatás halasztott bevétele
Törvényi támogatás halasztott bevétele
Továbbszámlázás

115 429
110 169
97 188
10 000
1 630
1 351
5 098
4 004
221
29
116
45
240
438
5
162
19
23
78
42

2021.
Tény
114 738
108 652
97 188
10 000
29
1 435
5 581
3 994
217
16
166
54
365
756
14
505
19
5
446
35

Tény Terv
-691
-1 517
0
0
-1 601
84
483
-10
-4
-13
49
9
125
319
9
343
0
-18
368
-7

Tény /
Terv
99%
99%
100%
100%
2%
106%
109%
100%
98%
55%
143%
119%
152%
173%
272%
311%
100%
23%
570%
82%

Az MTVA költségvetési bevételei 1,5 Mrd forinttal voltak alacsonyabbak a tervnél.
Mind a 2021. évi üzleti terv, mind az MTVA elfogadott 2021. évi költségvetése éves szinten 10 Mrd forint
NMHH-tól származó pénzeszközátadással számolt műsorterjesztési költségek részbeni finanszírozása
céljából, amelyből a terv szerint december 31-ig a teljes összeg elszámolásra került.
A médiaszolgáltatási díj 1 601 millió forinttal eltér a tervtől. A koronavírus-világjárvány elleni védekezés
elősegítése érdekében meghozott 165/2021. (IV. 7.) Kormányrendelet a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre
vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról értelmében 2021. január 1.
napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja szerinti negyedév végéig
a médiaszolgáltatók mentesülnek a médiaszolgáltatási díj befizetése alól. Az Országgyűlés a
koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításával elfogadta a
veszélyhelyzet meghosszabbítását a törvény hatályvesztéséig, 2022. január 1-ig. A 2021. év első
negyedévére a médiaszolgáltatók által már megfizetett médiaszolgáltatási díjat a veszélyhelyzet
megszűnésének napja szerinti negyedévet követő negyedévre esedékes médiaszolgáltatási díjban a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a médiaszolgáltatásra jogosult javára elszámolja. 2021-ben a
médiaszolgáltatók 456 millió forint összegben fizettek be médiaszolgáltatási díjat, ebből 29 millió forint
került kimutatásra a bevételek között, a fennmaradó összeget az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
között tartjuk nyilván.
Az egyéb költségvetési bevételek 84 millió forintos többletét elsősorban az okozza, hogy egyéb
bevételként elszámolásra került 181 millió forint az Archívum költöztetéssel kapcsolatos dologi költségek
támogatására, amit a terv nem tartalmazott. A terv a céltámogatás teljes összegét fejlesztési
beruházásként tartalmazta, ami az eszközök aktiválása után az értékcsökkenéssel párhuzamosan
halasztott bevételként kerül elszámolásra. A költözés során felmerült és a 2020. november 30-án kelt
Támogatói Okirattal összhangban elszámolt dologi költségek tárgyévi bevételként kerültek elszámolásra.
A kontrolling típusú beszámoló kategóriái az MTVA tevékenységének megfelelően kialakított kategóriák, amik a számviteli
kategóriákkal nem minden esetben egyeznek meg.
1
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Emellett a tervben számoltunk KDS forrásból fedezett dologi költségekkel is, 79 millió forint értékben, de
ilyen célú támogatás nem került folyósításra, így ennek terhére költség felhasználás sem történhetett. A
tervnek megfelelően elszámolásra került a Toldi című rajzfilmsorozatra kapott támogatás (1066/2017. (II.
9.) Korm. határozat az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról)
1 000 millió forint értékben.
A kereskedelmi bevételek 483 millió forinttal, 9%-kal magasabbak a tervnél, aminek a részletezését az
5.1.1 fejezet tartalmazza.
Az egyéb bevételek 343 millió forintos többletét elsősorban az okozza, hogy halasztott bevételként
elszámolásra került 359 millió forint az Archívum költöztetéssel kapcsolatos beruházási kiadások és ÁFA
vonzatának támogatására, amit a terv nem tartalmazott. A tervezés során év végi aktiválással
számoltunk, a kivitelező azonban a határidőnél hamarabb befejezte a munkálatokat, így a beruházás már
a harmadik negyedév elején aktiválásra került, emiatt annak értékcsökkenését is el kellett számolni.
5.1.1

Kereskedelmi bevételek
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Az MTVA kereskedelmi bevételei 483 millió forinttal magasabbak a tervezettnél: a reklám- és
szponzorbevételek 10 millió forinttal elmaradtak a tervezettől, viszont a tartalomértékesítési, szcenikai és
ingatlanhasznosítási bevételek jelentősen meghaladták a tervértéket. A bázis időszakhoz viszonyítva a
bevételi többlet 105 millió forint.
Reklám- és szponzorbevételek
A hirdetési felületek tartalomfejlesztésével és értékesítésével összefüggő tevékenységek elvégzésére
2019. évben -a korábbi szerződés lejárta miatt- közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek
nyertese az MSC/Atmedia cégcsoport lett, így 2020. évtől az MTVA televízió és rádió reklámidő
értékesítését, valamint az online felületek értékesítését egyedi megrendelések, szerződések alapján a
cégcsoport végzi.
A 2021. éves bevétel 3 994 millió forint, ami a tervezettnél 10 millió forinttal, a bázis időszaki értéknél
280 millió forinttal alacsonyabb. Az éves forgalmunk után bruttó 443 millió forint ügynöki
jutalékfizetési kötelezettségünk keletkezett.
A televíziós bevételek esetében 267 millió forint a növekedés a tervhez viszonyítva, míg a rádiós
bevételek 291 millió forinttal elmaradtak a tervtől. Az online és teletext bevételek összességében 14 millió
forinttal a tervezett felett alakultak.
A vírushelyzet miatt a reklám- és szponzorbevételekben a 2020-as évhez hasonlóan továbbra is jelentős
bevételkiesés realizálódott, és az állami hirdetések visszaesése is csökkentette a bevételeket. Az év két
kiemelkedő sporteseménye viszont többlet bevételt eredményezett: a Labdarúgó Európa Bajnokság
összesen 303 millió forintot, a Nyári Olimpiai Játékok pedig 166 millió forintot.
Televízió
A 2 538 millió forint televíziós bevétel a tervezettnél 267 millió forinttal, a bázis időszaki értéknél 325 millió
forinttal magasabb lett.
A buyout konstrukció havi összege az előző évhez képest változatlan (73,4 millió forint). A buyout I-IV.
negyedéves 679 millió forint tény értéke a tervezett 573 millió forintnál 106 millió forinttal magasabb. A
hirdetési felület vásárlási szerződés alapján a nézettség csökkenése miatt számított vételár visszatérítés
tervezett összege 309 millió forint volt, a tény kedvezőbb (203 millió forint) lett, a tervezetthez képesti
nézettség növekedés miatt.
Az MSC által bonyolított értékesítés bevételei a tervhez képest 30 millió forinttal lettek nagyobbak. A
kereskedelmi bevételek a tervezettnél 104 millió forinttal magasabban realizálódtak, míg az állami
hirdetések bevétele 74 millió forinttal alacsonyabb volt a tervértéknél. A kereskedelmi bevételek kedvező
alakulásában szerepet játszott a kiemelt sportesemények által generált 431 millió forint bevétel. Az MSC
ügynökségi bónusz teljes 122 millió forintos összege a televíziós bevételekre került megtervezésre, az
erre a hirdetési felületre elszámolt 54 millió forint tény a tervezettnél 68 millió forinttal alacsonyabb lett.
Az MTVA által közvetlenül értékesített hirdetések bevétele 183 millió forint volt a tervezett 120 millió
forinttal szemben.
Rádió
A rádiós reklám- és szponzorbevétel 2021. I-IV. negyedévben 1 284 millió forintot ért el, amely 291 millió
forinttal alacsonyabb a tervezettnél, és 659 millió forinttal elmarad a bázistól.
Az MSC értékesítés bevétele 267 millió forinttal alacsonyabb volt a tervezettnél, melyet az állami
bevételek jelentős, 354 millió forintos csökkenése magyaráz. A kereskedelmi bevételek a tervezett felett
alakultak, de az állami hirdetések visszaesését a televíziós szegmenssel ellentétben itt már nem tudták
kompenzálni. Ezen platform esetében az évet meghatározó sportesemények nem hoztak jelentős
többletbevételt, mindössze 5 millió forintot eredményeztek. Az MSC ügynökségi bónusz 29 millió forintot
tett ki.
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Az MTVA által közvetlenül értékesített hirdetésekből a tárgyidőszakban 35 millió forint bevétel
realizálódott a tervezett 30 millió forinttal szemben.
Internet
2021. I-IV. negyedévben az online értékesítés bevétele 121 millió forint lett, amely a tervezettnél 11 millió
forinttal magasabb, és az előző évhez viszonyítva is kiemelkedő. A teljes MSC értékesítés bevétele 136
millió forint volt, melyből 15 millió forint ügynökségi bónusz került levonásra. Ezen teljesítmény szinte
kizárólag a kereskedelmi bevételekből realizálódott, mivel a platformon – az előző évhez hasonlóan –
állami bevételek nincsenek jelen. A tárgyidőszaki bevételből 33 millió forint a Labdarúgó Európa
Bajnoksághoz és a Nyári Olimpiai Játékokhoz kapcsolódó értékesítésből származik.
Teletext
A teletext felületek értékesítéséből a tárgyidőszakban 52 millió forint bevétel keletkezett, az egyetlen
hirdető továbbra is a Szerencsejáték Zrt., mely 4 millió forinttal a terv felett teljesített. A Szerencsejáték
Zrt. az állami hirdetői szektorba tartozik. A korábban ezen a platformon megjelent turisztikai hirdetői kör
nem tért vissza, ahogy ezt prognosztizáltuk is.
Tartalomértékesítés
A Tartalomértékesítés 2021-ben minden tekintetben rekordévet könyvelhetett el. A hanganyagértékesítés kivételével valamennyi szegmensünk terv felett és minden idők legmagasabb bevételével
zárta az évet. Összességében 756 millió forintos bevételünk 318 millió forinttal haladta meg a tervezettet,
amely 73%-os túlteljesítést jelentett. Az eredmény nem csupán a 2020-ban kiesett 113 millió forintos
bevétel későbbi realizálódása, hanem annak csaknem háromszoros plusz bevétele, amelynek okai a
gyors piaci változásokra történő hatékony reakcióinkban, illetve a visszafogott gazdaság II. féléves újra
lendületbe kerülő élénkülésében mutatkoztak meg.
A film- és mozgókép-archívum 211 millió forint forgalma a tartalomértékesítés teljes bevételének 28%át tette ki, ezzel megdupláztuk a 2020-as év forgalmát. Kiemelkedő eredményt adott a II. és a IV.
negyedév, a COVID sokkból magához térő piacon kialakultak az új technikai megoldások, beindultak a
stream szolgáltatások és feléledt az elakadt filmgyártás is. Nagyszámú szinkronos kérést is teljesítettünk,
valamint kiszolgáltunk NFI filmeket, amelyeknél a nagyobb archív anyag átadása, a nagyon magas
technikai költségvonzat és a világjoggal járó magas jogdíjösszeg is emelte az eredményeket. A
mobilszolgáltatókkal elakadt szerződések rendezése azt eredményezte, hogy megtörténhetett
visszamenőleg is a számlázás a VOD, SVOD szolgáltatásokra, de új szolgáltatás is bevezetésre került:
július 1-ével az MLSZ versenyeire vonatkozó hozzájárulások partnerek felé történő kiszámlázása a II.
félévben több mint 3 millió forint bevételt eredményezett. A 2021-es évet jellemezte a „giga projektek”
beindulása és kezelése is, így a kutatásban nagy erőforrásokat mozgattunk többek között az Magyar
Zene Háza, a Millenáris és a Puskás Múzeum partnereknek, és ezek jelentős bevételt is generáltak
nekünk. Ezek a folyamatok még le sem zárultak teljesen ezzel az évvel, így ez a növekedés még 2022ben is érezhető lesz.
Fotóértékesítésünk 2021. első negyedéve ugyan még nagyban a pandémia hatása alatt telt, de ahogy
vártuk, a sajtó újra éledt, felvette az új helyzettel a versenyt, ami a képfelhasználási kedven is
megmutatkozott. A pandémia időszakában ki nem használt lehetőségek a nyitással egyidőben a
megrendelésekben is megjelentek, a partnerek igyekeztek pótolni az elmaradt terveiket, mely a
számokban is megmutatkozott. Az év szinte teljes egészében emelkedő tendenciát mutatott a
fotófelhasználás, melynek okai közé sorolható, hogy mindkét nagyszabású sportesemény
megrendezésre került (Olimpia, Foci EB), ráadásul sok magyar sikerrel, ami hatványozottan segítette a
fotófelhasználást, s így a bevétel emelkedését is. Azon túl, hogy több partnercégünk összeolvadása miatt
átalakult a piac, az átmeneti időszakban a többlet képfelhasználás jelentős bevételt generált a
fotóértékesítés területén. Év eleje és vége az elszámolások időszaka is, így az Oktatási Hivatal is növelte
bevételünket kétszer 1,5 millió forinttal, továbbá több kiemelkedő egyedi megrendelésünk is 1 millió forint
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fölött volt (Formaa Bt., Magyar Birkózó Szövetség, Petőfi Irodalmi Ügynökség, Millenáris, Koreai Levéltár
kutatás). Ez kitartott az év hátralevő részében, amikor már a kampányt megelőző kommunikáció is
növelte bevételünket. Számos nagyjátékfilm, valamint nagyobb lélegzetvételű promóció is emelkedést
generált (ELMS, Megafilm, Lounge Design, Oktatási hivatal, Artamondo, külföldi képügynökségek
felhasználása). A Millenárissal immár második alkalommal is sikeres együttműködést tudhatunk magunk
mögött, az „Álmok Álmodói 20” esemény szintén növelte a bevételünket. Tíz új partnerrel is kötöttünk
együttműködési megállapodást, mely a havi bevételeinket megemelte, továbbá hét régi partnerrel sikerült
aktualizálni a szolgáltatási árainkat, mely havonta 1,5 millió forint plusz számlázási összeget eredményez.
Végül, de nem utolsósorban, az egyedi megrendeléseink száma is biztos havi forgalmat produkált az év
nagy részében, beleszámítva a Fotótárban elszámolt letöltéseket is, mely már stabil havi átlag 500 ezer
forintos bevételt generál. A fotóértékesítés éves bevétele összességében 175 millió forint lett a tervezett
105 millió forinttal szemben.
A hanganyag értékesítésre a járványhelyzet ráütötte a bélyegét. Ehhez járult a Rádió Archívum Bródy
Sándor utcából való elköltözése, az ezzel járó átállás (ezért sem fogadhattunk kutatókat), viszont több
ízben végeztek az archívumi kollégáink komoly kutatást az adatbázisokban, pl. a Magyar Zene Háza
megrendelésére. A kiadványpiac az év második felében felélénkült, többnyire promóciós célra jelentettek
meg CD-t a kiadók pályázati források segítségével (Strausz70 CD, kórusok kiadványai). Kereskedelmi
célra a Beatrice vinyl lemeze és az Operaház Barlay Zsuzsa operaénekesnő rádiós felvételeiből
válogatott CD-je jelent meg. Normál helyzetben a hasonló kiadványok jogdíja teszi ki a bevétel
legnagyobb részét. A múlt évben kezdtük előkészíteni Fischer Annie 6 CD-s kiadványát, valamint a Sebő
Ferenc és Zalatnay Sarolta rádiós felvételeit tartalmazó CD-ket. A kottakölcsönzés kevesebb lett,
elsősorban az MTVA kottatárában megtalálható, kézzel írt kották kölcsönzésére van igény. Több
kiállításhoz (pl. Álmok Álmodói), előadásokhoz (pl. a Pilinszky évforduló kapcsán), honlapokra és sokszor
archiválás céljára (cégek és személyes érintettséggel magánszemélyek) rendeltek meg hangfelvétel
másolatot. Nagyjátékfilmekhez, illetve portréfilmekhez, amelyek az Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával készülnek, több ízben is végeztünk kutatást, ill. adtunk át hangfelvételeket. Magáncélra
az év első felében sok megrendelésünk volt (12 esetben, elsősorban irodalmi és zenei felvételek),
azonban az év második felétől a többi területhez hasonlóan már csak személyes érintettséggel rendelhető
meg hangfelvétel másolat erre a felhasználásra. A számok tekintetében legkisebb szegmensünk
gyakorlatilag „hozta a kötelezőt”, 4 millió forintos árbevételt generálva. Előrelépést ebben a szegmensben
továbbra is az elektronikus értékesítés és stream-szolgáltatások bevezethetőségétől remélünk.
A hírügynökségi szolgáltatás 367 millió forint forgalma 108 millió forinttal haladta meg várakozásainkat.
A korábbi évek terv előirányzataiba folyamatosan beépült a jellemzően 10-20 millió forintos emelés, a
jelenlegi növekmény mégsem egyetlen kiugró év eredménye. Négy évvel ezelőtt – az alacsony infláció
miatt – szakítottunk a január elsejéhez kötődő jelképes összegű inflációs áremeléssel, amely cégenként
jelentéktelen bevételnövekedést, azonban 10-15 darab felmondást eredményezett. A partnergondozást
egész éves folyamattá tettük, a honlapok látogatottsági adatának felülvizsgálata az év bármely szakában
elvégezhető, és a kategóriaváltáshoz tartozó díjnövekedést a partnerek ebben a formában elfogadják.
Bevezettük és alkalmazzuk a díjtáblázat-változáshoz kötött áremelkedés fogalmát, amely szintén
elfogadható az ügyfelek részéről. Ebbe a kategóriába legfőképp a kormányzati szervek tartoznak. Fentiek
következtében az egész évet érintően összesen 4 darab felmondás történt, ugyanakkor 11 meglévő
partner esetében növekedett a havidíj. Havi 4,9 millió forintos bővülést jelent – az év legmeghatározóbb
bevétel növekedését generálva – a Mediaworks szerződés átkötése 2021. április 1-től. A közös szerződés
immár 8 db cég hírfelhasználását fogja össze. Új szerződések vonatkozásában 2021-ben az RTL
Televízióval történő megállapodás vezeti a sort, éves 4,6 millió forint bevételnövekedést generálva, de
leszerződtünk a Miniszterelnökséghez tartozó Családokért Felelős Minisztériumával, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, a Signum Tanácsadó Kft.-vel, a Nemzeti Választási
Irodával és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal is. 2021. év végére elértük, hogy hír- és
fotószolgáltatásra minden meghatározó médium mellett a kormányzat valamennyi minisztériumával is
megállapodtunk, így jelenleg az önálló szabályozó szervekkel kötjük a szerződéseket. Hangzó híranyagot
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szolgáltatunk továbbá 32 darab rádiós frekvenciára, és angol nyelvű híreinket veszi át 16 cég és 13
nagykövetség.
Szcenika
2021-ben a Szcenikai tárak csoport 166 millió forint éves összes bevétele 50 millió forinttal haladta meg
a tervet, annak ellenére, hogy a 2021. év kereskedelmét még mindig a COVID 19 világjárvány
kiszámíthatatlansága alakította. A világot érintő járványhelyzet miatt érezhető bizonytalanság – pl. külföldi
forgatócsoportok elmaradása – elsősorban a nemzetközi értékesítést és a szcenikai (rak)tárakat, kis
mértékben pedig a rádiós kapacitásértékesítést érintette. Fontos megemlíteni, hogy a három említett
terület jóval a terv felett teljesített, azonban éves bevételük elmarad a COVID előtti évekétől.
A kapacitásértékesítés 2021. I-IV. negyedévi összes bevétele 166 millió forint volt, mely a tervezettnél
53 millió forinttal magasabb.
A televíziós kapacitásértékesítés 2021-ben 45 millió forintos forgalmat bonyolított, melynek alapját a
Szerencsejáték Zrt. heti műsorainak díja adta (ezek a műsorok az 5-ös, 6-os 7-es (Skandináv) lottó, a
Kenó és a SzerencseHíradó voltak). További bevételeinket a kereskedelmi televíziók felé nyújtott élő
közvetítéseink átvételei, valamint az eszközkölcsönzések adták.
A rádiós kapacitásértékesítés egészen a Bródy telephelyen található stúdiók szeptemberi, végleges
bezárásáig lehetőségeinek függvényében maximális kihasználtsággal dolgozott. Gyakorlatilag két
stúdióból az első kilenc hónapban összesen 30 millió forint árbevétel realizálódott; továbbá
partnerkapcsolatainkat kihasználva bonyolítottuk a megszűnő stúdiók feleslegessé vált műszaki
eszközeinek értékesítését.
A nemzetközi kapacitásértékesítés a COVID világjárvány okozta korlátozások ellenére terven felül
teljesített. Annak ellenére, hogy a külföldi forgatócsoportok elsősorban az országot érintő zárások miatt
szolgáltatásainkat nem vették igénybe, a Forma1 Magyar Nagydíj továbbra is nagy érdeklődésre tartott
számot. A terület 55 millió forintos bevétele szinte teljes egészében e sporteseményre nyújtott
szolgáltatásainkból származott.
A Szcenika - külsős értékesítés a 2021-es évet a tervet 4 millió forinttal meghaladva zárta. Sajnos a
COVID világjárvány a nemzetközi filmgyártókat 2021. év végéig távol tartotta hazánktól, ezért a tárak
bevétele kizárólag a hazai piac keresletéből származott.
Az MTVA dolgozói részére nyújtott szolgáltatása, a magáncélú gépkocsi használat évről évre egyre
népszerűbb. 2021-ben a szolgáltatásból a tervezettet meghaladó, 2 millió forint bevétel realizálódott.
Az egyéb értékesítés, azaz a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely és az Értékesítési pont
(kiállítóhelyen történő dvd-k, kulcstartók, stb. értékesítése) 2021-ben átalakítások, megújítás és a
Kiállítóhely esetében a megszűnés miatt bevételt nem generált. Azonban megkezdődött a
Látogatóközpont megújítása, mely nagy valószínűséggel 2022 őszére új arculattal, frissített tartalommal
ismét várni fogja az érdeklődőket.
Kereskedőház
2021. I-IV. negyedévben a Kereskedőház bevétele 16 millió forint volt, a tervezett 29 millió forinttal
szemben. Ennek oka a jegyértékesítés bevételeinek elmaradása.
A jegyértékesítés 10 millió forint bevétele jelentős elmaradást mutat a tervhez képest. A COVID okozta
bizonytalanság (biztonsági és egyéb szempontból is) mind a rendezvény-, és koncertszervezők, mind a
jegyvásárlók körében megmaradt. 2021 szeptemberéig összesen 2 millió forint bevételt sikerült realizálni.
Az elmaradást növelte a Bartók Rádió jegyeinek ingyenessége, mivel a Márványtermi koncertjeink az
MTVA épületébe kerültek át. A 2021. szeptembert követő fellendülés viszont okot ad a bizakodásra, mivel
az utolsó negyedévben 8 millió forint bevételt sikerült realizálni.
A merchandising együttműködéseink egyik kiemelkedő partnere a VATES volt 2021-ben, mivel
segítségükkel ruházati és egyéb kiegészítő termékek jelenhettek meg a vásárlói piacon (TV Maci, Frakk,
Vízipók meséinkkel). Az éves Magyar Posta együttműködés a Kukori és Kotkoda témát dolgozta fel
bélyegein. Kiegészítő éves együttműködéseinket sikerrel meghosszabbítottuk a következő évadokra is
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Süsüs müzli szeletre, Süsüs pezsgőre és diafilmekre (Kukori, Süsü, Vízipók, Mazsola és Tádé). A mesés
előadások jogainak bevételei most elmaradtak a COVID lappangó hatásai miatt; a rendezvényszervezők
nem merték vállalni az utazó előadások megtartását, így a jegybevételek is elmaradtak. 2021 IV.
negyedévében kezdődtek meg újra a tárgyalások további merchandisingban érdekelt szereplőkkel, mivel
a nyári szezont továbbra is bizonytalanság jellemezte a kínai beszállítások miatt. Az új jelentkezők között
plüss, gyerekjátékok és falmatrica gyártó cégek szerepelnek. Utóbbi esetében a Toldi c. produkciónk is
szerepet kapott. Ezen együttműködések azonban már csak 2022-ben tudnak kiteljesedni. 2021. évre a
megkötött merchandising szerződéseink 1 millió forint bevételt tudtak teljesíteni a tervezett 4 millió forint
helyett. A bevételek maximalizálásának nehézségei között tartjuk számon a jogtulajdonosok magas
számát, amely bizonyos esetekben a bevételek ötszörös vagy háromszoros osztozását jelenti.
A Kiadvány-értékesítés lemenő ága ellenére még ki tudta hozni magából a legjobbat. Az évente a
MAHASZ felé lejelentett (eladott) kiadványainkból jelentős bevételt tudtunk produkálni. A korábbi években
a MAHASZ által nem azonosított hangfelvételek visszamenőleges beazonosítása alapján – ez a
MAHASZ-nál egy technikai fejlesztésnek köszönhetően következett be – összesen 3 millió forint illeti meg
az MTVA-t. Ezáltal a 2021. évre tervezett 2 millió forint bevételt sikerült 3 millió forinttal meghaladni és 5
millió forintos éves bevételt generálni a kiadványokból. A DAL CD-t a jelenlegi elképzelések szerint már
csak a 2022. évben gyártatjuk, 2023-ban már digitális album kiadásával tervez az kereskedelmi terület.
A DAL 2022 CD lesz ellőre láthatólag az utolsó fizikai hordozónk, amit az MTVA adott ki.
Ingatlanhasznosítás
Az ingatlangazdálkodás bevétele soron 365 millió forint realizálódott 2021-ben, mely a tervezett 240 millió
forintnál 125 millió forinttal magasabb. A tervezettnél magasabb bevétel a tervkészítés óta megkötött új
szerződéseknek, valamint a már meglévő szerződések esetében a bérleményigény növekedéséből eredő
magasabb bérleti díjaknak köszönhető.
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5.2

Költségek

5.2.1 Műsorszolgáltatási költségek
5.2.1.1 Műsorgyártás
millió forint

2021.
Terv

Megnevezés
MŰSORSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK
Műsorgyártás
Gyártás
M1
M1 műsorgyártás
Hírjogok, Híranyagok, MTI
M2 és Petőfi TV
M4
M4 műsorgyártás
Sport jogdíjak
M5
Duna
Duna World
Rádió csatornák
Csatornákra nem osztható gyártási költség
Filmbeszerzés közvetlen költsége
Szinkron költség
Promóciós költség
Szerzői jog
Produkciós Igazgatóság HR költsége
Produkciós Igazgatóság operációs költsége
Jogdíjügyintézési Csoport HR költsége
Jogdíjügyintézési Csoport operációs költsége
Központi Szervezés Iroda HR költség
Központi Szervezés Iroda operációs költsége
Tartalomszolgáltatás (Médiakutatás nélkül)
Program Főigazgatóság HR költség
Csatornaigazgatóságok és szerkesztőségi HR költség
Programming HR ktg (adásvezetés, koordináció, programming)
Program Főigazgatóság operációs költsége (Médiakutatás nélkül)
Műszaki műsorkészítés
Műszaki műsorkészítés HR költsége
Műszaki műsorkészítés operációs költsége
Műsorinformatika
Műsorinformatika HR költség
Műsorinformatika operációs költsége

-85 328
-70 487
-60 382
-5 850
-3 888
-1 962
-1 482
-29 248
-8 972
-20 276
-2 500
-9 933
-53
-1 696
0
-3 556
-451
-120
-1 223
-3 785
-335
-65
0
-86
-1
-7 281
-7 207
-6 741
-466
-74
-1 762
-1 537
-225
-1 062
-285
-777

2021.
Tény
-79 055
-64 667
-55 025
-5 312
-3 523
-1 789
-1 278
-29 071
-6 707
-22 363
-1 711
-6 836
-37
-1 402
-388
-3 241
-316
-111
-1 253
-3 667
-264
-57
0
-79
0
-7 063
-7 037
-6 577
-460
-26
-1 569
-1 327
-242
-1 011
-223
-787

Tény Terv
6 273
5 819
5 357
538
365
173
203
177
2 264
-2 088
788
3 097
16
293
-388
315
135
9
-30
118
71
7
0
7
0
218
170
164
6
48
193
211
-18
52
61
-10

Tény /
Terv
93%
92%
91%
91%
91%
91%
86%
99%
75%
110%
68%
69%
70%
83%
91%
70%
92%
102%
97%
79%
89%
5%
92%
16%
97%
98%
98%
99%
35%
89%
86%
108%
95%
78%
101%

Az eredménylevezetésben a műsorgyártás direkt és indirekt költségei is a műsorgyártás költségei
között kerülnek kimutatásra. A direkt költségek közvetlenül adott műsorhoz köthetőek, míg az indirekt
költségek nem, vagy nem teljes egészében rendelhetők egyedi műsorhoz.
Az indirekt költségek között jelenítjük meg a Produkciós Igazgatóság, Program Főigazgatóság (kivéve a
Médiakutatást), a Jogdíjügyintézési Csoport és a Központi Szervezés Iroda valamennyi HR és egyéb
operatív költségét. A Műszaki Iroda és a Műsorinformatikai releváns területeinek HR és operációs
költségei is a műsorgyártáson jelennek meg. Az indirekt költségek jellemzően rugalmatlanabbak, mint a
direkt költségek, mivel ezeket a műsorstruktúra változása nem befolyásolja rövid távon.
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A műsorgyártás közvetlen költségei
A műsorgyártás itt bemutatott közvetlen költségei a külső partnereknek történt kifizetéseket foglalja
magába, az MTVA ezért szolgáltatásokat, erőforrásokat vásárol a műsorgyártási tevékenység érdekében.
A műsorok gyártási költségeit azok adásba kerülésével egy időben számoljuk el, és ahhoz a csatornához
kötjük, amelyik a műsort megrendelte.
Ebben a nézetben nem soroljuk ide a belső (humán és technikai) erőforrások költségét, ezekkel az 5.2.3.
fejezet foglalkozik ebben a beszámolóban. A közvetlen költségeket csatornák szerint tervezzük és
mutatjuk be, különös figyelmet szentelve a jelentősebb műsoroknak.
A műsorgyártás költségei közé soroljuk a fentieken túl a sport és a hírjogokat, a filmbeszerzést,
szinkronizálást, és a műsoros promóciót is.
2021-ben a műsorgyártás közvetlen költségeinek összessége bruttó 49 703 millió forintot tett ki, így 5 184
millió forinttal, 9%-kal marad el a tervezettől. A tervhez viszonyított legnagyobb elmaradás az M4 és a
Duna csatorna műsorainál látható, ami részben a COVID-19 járvány hatása, részben tervezett műsorok
elmaradása miatt jelentkezik.
Közvetlen műsorgyártási költségek alakulása
2021-ben negyedévente

2021. évi költségek alakulása csatornánként
30 000

20 000

15 000
10 000

18 045

20 000

15 796

Terv
MILLIÓ FORINT

MILLIÓ FORINT

25 000

Tény

5 000

15 000

12 207 11 577

10 483
10 000

14 152 14 067
Terv

8 263

Tény
5 000

0

0
I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

millió forint

Megnevezés
Műsorgyártás közvetlen költségei
Csatornák közvetlen költségei
M1
M1 műsorgyártás
Hírjogok, Híranyagok, MTI
M2 és Petőfi Tv
M4
M4 műsorgyártás
Sport jogdíjak
M5
Duna
Duna World
Rádió csatornák
Csatornákra nem osztható gyártási költség

Egyéb közvetlen műsorgyártási költség
Filmbeszerzés közvetlen költsége
Szinkron költség
Promóciós költség
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2021.
Terv
-54 887
-50 760

2021.
Tény
-49 703
-46 036

Tény Tény / Terv
Terv
5 184
91%
4 724
91%

-5 850
-3 888
-1 962
-1 482
-29 248
-8 972
-20 276
-2 500
-9 933
-53
-1 696
0

-5 312
-3 523
-1 789
-1 278
-29 071
-6 707
-22 363
-1 711
-6 836
-37
-1 402
-388

538
365
173
203
177
2 264
-2 088
788
3 097
16
293
-388

91%
91%
91%
86%
99%
75%
110%
68%
69%
70%
83%

-4 127

-3 667

459

89%

-3 556
-451
-120

-3 241
-316
-111

315
135
9

91%
70%
92%
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A csatornákhoz rendelhető költségeken túl ebben az időszakban 388 millió forint egyéb költség is
megjelenik, mely nem rendelhető konkrét műsorhoz, és így csatornához sem. Ennek felosztását a
jelenlegi nyilvántartási rendszerek nem teszik lehetővé teljes körűen. Ezek közé soroljuk a külső
helyszínen jelátvitelhez használt SNG kocsik költségét, mely a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt-vel kötött havi díjas szerződés alapján valósul meg. Ennek összege 2021-ben bruttó 335 millió forint
volt. További 42,9 millió forint napidíj és saját gépkocsi hivatali célú használatához kapcsolódó költség.
Bruttó 10 millió forint a központi ingest, és egyéb költség összege.
M1 Hírcsatorna gyártási költségei
Az M1 csatorna műsorainak gyártási költsége 2021-ben 365 millió forinttal volt alacsonyabb a
tervezettnél, összesen 3 523 millió forintot tett ki.
A teljes gyártási költség legnagyobb része a hírstúdióban készülő műsorokhoz kapcsolódik, ez a napi
aktuális cash költség. Ide tartoznak a riportok és egyéb bejátszók készítéséhez kapcsolódó költségek,
melyek megbízási szerződések keretében jönnek létre.

M1 csatorna költségei

A napi hírműsorok gyártására fordított
összeg (napi aktuális cash költség)
343 millió forinttal maradt el a tervtől,
4 000
678
összesen 1 581 millió forintot tett ki.
664
Ide tartozik a járványhelyzet miatt
3 000
1 286
1 279
április végéig bérelt külső stúdió
2 000
költsége is, ami 296 millió forint volt az
1 924
1 581
1 000
első négy hónapban. Az év hátralévő
0
részében nem volt már szükség a
TERV 2021.
TÉNY 2021.
vészhelyzeti stúdióra, ezért annak
Napi aktuális cash költség
Magazinok
Meteorológia
bérleti
díja
májustól
kezdve
megtakarításként jelentkezik.
Az M1 csatorna magazin műsorainak költsége ebben az időszakban a tervtől 8 millió forinttal elmaradva,
1 279 millió forint volt. 9 féle tematikus magazin készült külső gyártásban: Család ’21, Esély, Itthon vagy!,
Kárpát expressz, Kék bolygó, Magyar gazda, Summa, Unió 28 és Világ címmel. Az Élő egyház az
egyetlen belső gyártásban készülő magazin, ennek külső költsége csupán 8,7 millió forint volt. A
járványhelyzet a magazinműsorok adásba kerülését nem befolyásolta.
Az időjárás jelentés (meteorológia) műsorai 2021. március 15-ig belső gyártásban készültek. A tervnek
megfelelően a műsor ettől az időponttól kezdődően külső gyártásba került. Az éves költsége
összességében 664 millió forint volt, mely 14 millió forinttal alacsonyabb, mint a terv. Ez a megtakarítás
a tervnél kedvezőbb szolgáltatási szerződésre vezethető vissza.
(millió forintban)
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Hírjogok, Híranyagok, MTI
Az itt megjelenő költségek az M1 Hír csatorna működéséhez kapcsolhatók. A hírjogokhoz tartoznak a
Thomson Reuters, az EBU, az SNTV, és az AP szerződéseinek 2021. évi költségei, amik bruttó 646 millió
forintot tettek ki. Ez 22 millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél. A híranyagok költségéhez soroljuk a
külhoni tudósítók pausal díjait, amely 2021-ben összesen bruttó 457 millió forint volt. Ez a sor 43 millió
forinttal alacsonyabb a tervezettnél, amit elsősorban az okoz, hogy két partner szerződése felmondásra
került. Az MTI költségei között mutatunk ki hírügynökségeknek fizetett szolgáltatásokat, továbbá a
hírügynökségi tevékenységet végzők honor kifizetéseit, egyéb költségeit, és a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt-nél maradt szerződések átszámlázott költségeit, ezek együttesen bruttó 685 millió forintot
tettek ki, ami 108 millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél. Ezt elsősorban az okozza, hogy a Duna
Médiaszolgáltató átszámlázásai 90 millió forinttal alacsonyabban valósultak meg.
M2 és Petőfi Tv gyártási költségei
A gyermek és ifjúsági csatorna gyártási költsége 2021-ben 203 millió forinttal maradt el a tervtől. Ezen
belül az M2 gyermek csatorna legfontosabb gyártott műsora a Hetedhét kaland, melynek 36 millió forintos
költsége csak 61%-a tervezettnek, mert a díszlet tervezett megújítása az év során elmaradt. A tervhez
képest legnagyobb megtakarítás a Rozmaring kunyhó című belső gyártású bábsorozatnál jelentkezik,
29,5 millió forint összegben, mert az elkészült adások a tervezettnél kevesebbe kerültek.
A Petőfi Tv meghatározó gyártott
műsora az Én vagyok itt!, melyhez
(millió forintban)
kapcsolódóan felmerülő költségek
egy része a külső gyártói partnernek
fizetett díj, másik része a belső
1 500
257
gyártású adáselemekhez kapcsolódó
1 000
1 328
megbízási díjak összessége. Ez a
947
műsor az év során összességében
500
466 millió forintba került. A műsor
153
75
0
szeptemberig
jelentkezett
új
TERV 2021.
TÉNY 2021.
adásokkal,
októberben
csak
M2
Petőfi Tv
Petőfi projekt
ismétlések voltak láthatók, majd
novembertől a Petőfi projekt
keretében új műsorok jelentek meg a képernyőn. A novemberben indult megújuláshoz kapcsolódóan 257
millió forint többlet gyártási költség merült fel. A Petőfi Tv költségei a megújulással együtt sem érték el a
tervezett szintet, mert további jelentős megtakarítások jelentkeztek az elmaradt zenei fesztiválok miatt.
2021 januárjában került sor a 2020. évi Petőfi Zenei díj átadására. A tavalyi évről áthúzódó esemény
költsége 92,5 millió forint volt, mely 7 millió forinttal alacsonyabb, mint a terv. A nyár során elmaradt
fesztiválokhoz kapcsolódó gyártási költség 195 millió forint megtakarításként jelentkezik az éves tervhez
képest.
M2, Petőfi TV csatorna gyártási költségei
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M4 Sport és M4 Sport + csatorna gyártási költségei és sportjogi költségek
Az M4 Sport és M4 Sport + csatornák gyártási költsége 2 264 millió forinttal, 25%-kal maradt el a tervtől
2021-ben. A sportcsatornák költségeinek legnagyobb része, 3 728 millió forint a kiemelt sportesemények
közvetítéseihez kapcsolódik. A megtakarítás döntő része az év első felében keletkezett, amikor a
sporteseményeket és a közvetítés módját is többször újra gondolták és átszervezték a járványhelyzet
alatti védekezés tükrében.
A 2021-es év kiemelt sporteseményei között szerepel a F1 Magyar Nagydíj futam közvetítése, melynek
tervezett 2 153 millió forint gyártási költsége 161 millió forinttal alakult kedvezőbben elsősorban az USD
árfolyam évközi alakulásának következtében. További megtakarítás jelentkezett a Forma 1 nemzetközi
futamainak közvetítéseinél is. 21 külföldi nagydíj futamot közvetítettünk ebben az időszakban, ami
megfelelt a tervnek, miközben a közvetítésekhez kapcsolódó utazási költséget sikerült jelentősen
csökkenteni.
A XXXII. Nyári Olimpiai Játékok közvetítéséhez kapcsolódó 138 millió forint megtakarítás szintén
elsősorban a kedvezőbb árfolyamalakulás hatása. Ehhez adódik hozzá a Paralimpia költségeinél elért 74
millió forint költségcsökkenés. A Labdarúgó EB közvetítései körüli bizonytalanságok után végül 303 millió
forint megtakarítást értünk el az eseményhez tervezett költségekhez képest. A LEN EB eseményeinek
közvetítésére tervezett 89 millió forint helyett 16 millió forintot költöttünk, mert a járványhelyzet tavaszi
alakulása miatt a tervezett helyszíni közvetítések nem valósultak meg.
Kiemelt sport események 2021.

Tervezett költség
2021.

Tény költség
2021.

Tény-terv költség
2021.

(bruttó millió Ft)

(bruttó millió Ft)

(bruttó millió Ft)

F1 Magyar Nagydíj
2 153
TOKIÓ 2020
1 134
LABDARÚGÓ EB
597
FIFA LABDARÚGÓ VB selejtező
71
F1 külföldi futamok
213
UEFA Bajnokok Ligája
52
UEFA Bajnokok Ligája, ha magyar csapat csoportkörös
84
Paralimpia
99
LEN EB Budapest
89

1 992
996
294
117
102
102
85
25
16

-161
-138
-303
46
-111
50
1
-74
-73

Összesen

3 728

-764

4 492

2021-re vonatkozóan hat sportszövetséggel kötöttünk szerződést, melynek keretein belül az adott sportág
mérkőzéseit közvetítjük (labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda). A
keretszerződésekhez kapcsolódó mérkőzések összes költsége 1 631 millió forint volt ebben az
időszakban. Legnagyobb összegű az Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködés, melyhez
kapcsolódóan 304 mérkőzés került képernyőre, 32-vel kevesebb, mint a terv. A labdarúgó mérkőzések
átlagos közvetítési költsége bruttó 3,39 millió forint volt, ami alacsonyabb a tervezett 3,81 millió forintnál.
Ezek hatására az MLSZ keretszerződéshez kapcsolódó közvetítési költség 250 millió forinttal volt
alacsonyabb a tervnél. Szintén a tervezettnél kedvezőbb közvetítési költségek és alacsonyabb
meccsszámok hatására képződött megtakarítás a többi keretszerződéséhez kapcsolódóan, a Jégkorong
Szövetség kivételével, ahol 15 millió forint túllépés jelentkezett a magasabb közvetítési költség miatt.
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Keretszerződések

Tervezett költség
2021.

Tény költség
2021.

Tény-terv költség
2021.

(bruttó millió Ft)

(bruttó millió Ft)

(bruttó millió Ft)

Mérkőzések
tervezett száma
2021.

Mérkőzések
száma
2021.

Tény-terv
mérkőzés szám
2021.

Tervezett átlagos
közvetítési
költség

Tény átlagos
közvetítési
költség

(bruttó millió Ft)

(bruttó millió Ft)

Magyar Jégkorong Szövetség
Magyar Kézilabda Szövetség
Magyar Kosárlabda Szövetség
Magyar Labdarúgó Szövetség
Magyar Röplabda Szövetség
Magyar Vízilabda Szövetség

117
377
268
1 280
126
147

133
156
152
1 030
58
103

15
-221
-116
-250
-68
-44

42
135
96
336
45
55

37
68
57
304
28
41

-5
-67
-39
-32
-17
-14

2,79
2,79
2,79
3,81
2,79
2,67

3,59
2,29
2,67
3,39
2,06
2,51

Összesen

2 315

1 631

-684

709

535

-174

3,27

3,05

Az egyéb sportesemények között több kisebb sportesemény közvetítéséhez kapcsolódó költségeket
jelenítjük meg. Az év során 520 egyéb, sporteseményt közvetítettünk, ezek 827 millió forintba kerültek. A
tervezett események egy része nem valósult meg (pl.: Műkorcsolya EB, Rövidpályás gyorskorcsolya VK),
vagy későbbre tolódott, illetve kisebb nem tervezett eseményeket is közvetítettünk, így összességében
698 millió forinttal kevesebbet fordítottunk az ilyen események közvetítésére, mint terveztük.
Az M4 Sport napi stúdió költségei között is megtakarítás jelentkezett, bár ezekben a hónapokban
zavartalanul üzemelt, ezt nem
befolyásolta a járványhelyzet.
M4 csatorna gyártási költségei
(millió forintban)
Megtakarítás itt is elsősorban a
kieső sportesemények miatt
TÉNY 2021. TERV 2021.
255
mutatkozik.
Magazinok
297
Az M4 Sport csatornán adásba
3 728
Kiemelt sport események
szerkesztett magazinok között
4 492
külső és belső gyártásban
827
Egyéb sport események
1 524
készülő műsorokat is láthatunk.
267
Ezek adásba kerülését idén
Napi stúdió költsége
343
kevésbé
érintette
a
Szövetségi keretszerződések
1 631
járványhelyzet, mert a csatorna
közvetítései
2 315
rendelkezett
szükséges
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
mennyiségű felvett anyaggal,
illetve belső gyártás esetén is zavartalan volt a műsorkészítés. A magazinok költsége az időszak végére
42 millióval lett alacsonyabb a tervnél, mely a belső gyártású magazinoknál jelentkezik.
A teljes sportjogi költség a sport csatornákon megjelenő közvetítésekhez sorolható. 2021-ben a sportjogi
költségek bruttó 2 088 millió forinttal, 10%-kal haladták meg a tervet. Az eltérés túlnyomó részét az új
MLSZ keretszerződés hatása okozza.
A teljes tényköltség 96%-át 12 nagy sportesemény teszi ki.
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mi l l i ó fori nt

Terv
bruttó

Megnevezés
MLSZ keretszerződés
UEFA Labdarúgó BL
Forma 1
Labdarúgó EB
Tokiói Olimpia
FIFA Labdarúgó VB selejtezők
Férfi kézilabda VB
Női kézilabda VB
MKSZ keretszerződés
UEFA Labdarúgó EL/EKL
BL, EL és EKL selejtezők
Nemzetek Ligája döntő
egyéb
összesen

Tény
bruttó

Tény Terv

6 517
2 819
3 048
2 752
1 868
890
288
294
279
0
315
180
1 026

8 852
2 786
2 782
2 758
1 867
894
300
297
279
272
242
181
853

2 335
-33
-266
6
-1
4
12
3
0
272
-73
1
-173

20 276

22 363

2 088

M5 csatorna gyártási költségei
Az M5 csatorna műsorainak költségét 3 csoportban tervezzük és követjük: a külső gyártású, a belső
gyártású műsorok, és a színházi, zenei előadások. Ezek összes költsége 1 711 millió forint volt, mely 788
millió forinttal marad el a 2021. évi tervtől.
A színházi és zenei hangversenyek
M5 csatorna gyártási költségei
közvetítéseinek költsége 273 millió forint
(millió forintban)
volt, mely 226 millió forinttal elmarad a
tervezettől.
Az
adásba
kerülő
közvetítések
költsége
nehezen
2 500
499
tervezhető, mert ezek esetében időben
2 000
273
nagy eltérés lehet a felvétel és az első
1 500
1 573
képernyőre kerülés időpontja között. A
1 192
1 000
felvétel időpontja a kapcsolódó
500
427
246
kifizetésekre
és
erőforrás
0
TERV 2021.
TÉNY 2021.
felhasználásokra van hatással, míg az
Belső
gyártású
műsorok
Külső
gyártású
műsorok
Színházi, zenei műsorok
adásba kerülés első időpontja a
kapcsolódó elszámolt költségekre. A
felvételek rögzítésére a járványhelyzetnek nem volt hatása ebben az időszakban, de az első alkalommal
adásba kerülő műsorok költsége az időbeli ütemezés miatt alacsonyabb a tervnél.
Az időszakban megjelenő összes költség 70%-a külső gyártású műsorok költségei közé tartozik, melyeket
1 192 millió forint, a tervezettnél 381 millió forinttal kevesebb költség terhel ebben az évben a könyvelt
költségek alapján. Ennek oka, hogy a tervezett vasárnapi új magazinműsor és a história sáv nem indult
el. A vírushelyzet miatt nem voltak terven felüli kiadások a csatorna oktatási műsoraihoz kapcsolódóan,
mert a korábbi évek adásai kerültek ismét képernyőre (Pl: Alsós, Érettségi) a tavaszi járványidőszak alatt.
A belső gyártású műsorok 246 millió forintos költsége 181 millió forinttal alacsonyabb a tervnél. Ennek
egyik oka, hogy a csatorna műsorai díszleteinek megújítása nem valósult meg. Erre a célra 82,5 millió
forint szerepelt a tervben. További 56,8 millió forint megtakarítást eredményezett a Librettó című műsor
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gyártási költségeinek csökkenése, és a Librettó fesztivál elmaradása. A Tematikus napok műsorai 21,2
millió forinttal kerültek kevesebbe, mint a terv.
Duna csatorna gyártási költségei
A Duna Televízió költségei a tervezetthez képest kedvezően alakultak 2021-ben. A tervezett bruttó 9 933
millió forinthoz képest 3 097 millió forinttal kevesebb jelent meg a könyvelésben. Ennek elsődleges oka,
hogy a 2021-re tervezett Duna csatorna megújítás 2022-re tolódott, ezért az ehhez kapcsolódó új
műsorok költsége, 1 888 millió forint megtakarításként jelentkezett az év során. A nagy költségvetésű,
kiemelt műsoroknál 942 millió forint
Duna Televízió csatorna költségei
(millió forintban)
az
elmaradás
a
tervhez
296
viszonyítva,
míg
a
kisebb
műsorok
Vallási műsorok
492
TÉNY 2021.
TERV 2021.
esetében 35 millió forint.
378
Nemzetiségi műsorok

413

A kiemelt műsorok között szerepel
a Toldi című 12 részes animációs
0
Duna megújítás
sorozat, mely 2021. szeptember és
1 888
október
hónapban
került
5 640
Kiemelt műsorok
6 582
képernyőre. Az év második
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
legnagyobb költségű műsora a
Ridikül volt. Az év során lement 191 adás 919 millió forintba került, ami 54 millió forinttal alacsonyabb a
tervnél, a tervezettnél alacsonyabb epizódköltség miatt. Ez a műsor június 18-án került utoljára
képernyőre a nyári szünet előtt, majd szeptember 6-án folytatódott. A nyári szünetben a Nyár 21’ adásait
láthatták a nézők. A lement 60 adáshoz 785 millió forint költség tartozik, mely 229 millió forinttal magasabb
a tervnél a magasabb epizódköltség
forint
miatt. A DAL 2021 című zenei
2021.
2021.
Tény vetélkedőhöz, melynek minden Kiemelt műsorok költségei
Terv
Tény
Terv
fordulója lezajlott, bruttó 576 millió Toldi
1 016 000 000
1 016 000 000
0
forint
gyártási
költséget Ridikül
973 060 189
918 905 971
-54 154 217
556 550 342
785 454 623
228 904 281
kapcsolhatunk, ami megfelel a Nyár '21
A DAL
579 716 900
575 732 236
-3 984 664
tervnek, attól csak mintegy 4 millió Családi kör
550 108 476
536 355 764
-13 752 712
forinttal marad el.
Fábry
461 149 700
419 141 325
-42 008 375
325 569 407
291 709 936
-33 859 471
A
Magyarország
szeretlek! Jó ebédhez szól a nóta
Magyarország
szeretlek
468
630
000
222
450
337
-246
179 663
vetélkedő az első félévben eggyel
Főmenü
167 873 490
167 791 928
-81 562
kevesebb alkalommal került adásba, Borbás Marcsi szakácskönyve
147 449 743
147 500 543
50 800
mint a terv, majd a második félévben Bagi-Nacsa
317 500 000
146 611 073
-170 888 927
0
128 409 899
128 409 899
nem jelentkeztünk új epizódokkal, Várak és kastélyok
Divat és Design
126 873 000
120 529 350
-6 343 650
emiatt az erre az időszakra jutó Party-túra
95 250 000
98 425 000
3 175 000
tervezett 246 millió forint költség Család barát
161 150 300
64 269 887
-96 880 413
0
304 800
304 800
teljes egészében megtakarításként Virtuózok
Új Szórakoztató zenés műsor
127 000 000
0
-127 000 000
jelentkezett.
Egyéb műsorok

523
558

Páva

508 000 000

Összesen

0

-508 000 000

6 581 881 547 5 639 592 672

-942 288 874

A Család barát és a Bagi-Nacsa
show esetében az év elejére tervezett díszlet megújítás nem valósult meg az év során. A Várak és
Kastélyok című zenés showműsor pilot adása nem tervezett műsorként 128 millió többletköltséget
eredményezett a tervhez képest.
A Páva és az év második felére tervezett új szórakoztató zenés műsor nem valósult meg, ami miatt
összesen bruttó 635 millió forint megtakarítás keletkezett.
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A járvány időszak következtében a tervezettnél több vallási tematikájú műsor került képernyőre, 11 terven
felüli, összesen 39 mise/istentisztelet közvetítését láthatták a nézők. Ez 26 millió forint többletköltséggel
járt a tervhez viszonyítva. Az összes vallási műsor költsége azonban 196 millió forinttal kevesebb, mint a
terv, mert a vallási műsorok megújítására tervezett bruttó 63,5 millió forintos költségkeret nem került
felhasználásra. Ezen kívül a Nemzetközi Eucharisztikus Találkozó közvetítését sikerült 116 millió forinttal
olcsóbban megvalósítani.
A nemzetiségi műsorok költsége a tervezetnél 34 millió forinttal kedvezőbben alakult, mert a Kvartett című
műsor új epizódjai kevesebb alkalommal kerültek képernyőre, mint terveztük.
Az egyéb műsorok között látható 35 millió forintos megtakarítás oka, hogy az arculatmegújításra tervezett
63,5 millió forint nem lett felhasználva, emellett néhány tervezett műsor is adásba került ebben az
időszakban (pl.: Főmenü 2. évada).
Duna World csatorna gyártási költségei
Ezen a csatornán jellemzően a Duna Televízió műsorainak ismétlése látható, így ezek költsége nem itt
kerül elszámolásra. A Duna World-nek egy saját műsora van, Öt kontinens címmel, melynek 25,6 millió
forintos költsége jelent meg a könyvelésben. Ezen kívül a Szenes Iván emlékkoncert, mise és vallási
szertartás közvetítésének költsége került be 11,9 millió forint értékben az időszaki tény költségek közé.
Az M4 Sport+ csatorna 2020. szeptember 12 óta a hétvégén a Duna World csatorna helyén látható. Az
itt látható sportműsorok elsősorban sportközvetítések, melyeket az M4 Sport csatorna rendel meg és a
sport csatorna műsorfolyamának részét képezik, ezért ezek költségét az M4 Sport csatorna költségeivel
együtt mutatjuk be.
Rádió csatornák gyártási költségei
A rádiócsatornák műsorainak költsége bruttó 293 millió forinttal alakult kedvezőbben a tervezettnél 2021ben. Az összes rádióadó költsége bruttó 1 402 millió forint volt, melynek 54%-a, 759,5 millió forint a
Kossuth rádió műsorainak készítéséhez kapcsolódik. Ezen belül a Rádiószínház és a Kabaré című
műsort érdemes kiemelni, melyek külső költsége együtt 300,9 millió forint. A Kossuth Rádió esetében 97
millió forintos elmaradás látható a tervhez képest a kitelepülések költségeinek elmaradása miatt.
A rádiócsatornák tervtől való
elmaradása a Bartók Rádiónál
jelentkezik
legnagyobb
mértékben, meghaladja a 185
millió
forintot,
mert
a
járványhelyzet miatt a tervezett
külső, vásárolt és belső gyártású
koncertek
egy
részét
elhalasztották, illetve a felvett
koncertek nem kerültek adásba
az év során.

Rádióműsorok költségeinek megoszlása csatornánként
2021.
MR4,
Nemzetiségi
10%

MR3, Bartók
19%

MR6, Dankó
5%

MR1, Kossuth
54%

MR2, Petőfi
12%

A Petőfi rádió 2021. november 3ától megújult a Petőfi Projekt
keretében, mely nem szerepelt a rádió éves tervében. Az új műsorok és az új helyszínen, az A38 hajón
folytatott műsorgyártási tevékenység összesen 91 millió forinttal terhelte a rádióadót 2021 utolsó két
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hónapjában. A Petőfi rádió 170,2 millió forintos éves költsége a Petőfi Projekt költségeivel együtt 41 millió
forinttal haladta meg a tervet.
Promóció
A műsorgyártási költségek közé soroljuk a promóció költségét is. Ez az összeg tartalmazza a műsorok
napi ajánlóinak elkészítéséhez kapcsolható cash költségeket és a csatornahangokat. 2021-ben ezen a
soron bruttó 111 millió forint jelent meg, ami 9 millió forinttal alacsonyabb a tervnél.
Film- és szinkronköltség
A film- és szinkron költsége 450 millió forinttal alacsonyabb a tervnél, amit elsősorban az okoz, hogy a
járványhelyzet miatt kevesebb filmbeszerzés és ezáltal kevesebb szinkrongyártás történt.
Műsorinformatika és műszaki műsorkészítés
A műszaki műsorkészítés operációs költségei (242 millió forint) 8%-kal haladják meg a tervezett
költségeket (225 millió forint). A műsorinformatika költségei a tervezett 777 millió forinthoz képest a
vizsgált időszakban 787 millió forinton realizálódtak.
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5.2.1.2

Műsorterjesztés költségei
millió forint

Megnevezés
Műsorterjesztés
Műsorterjesztés költsége
Műszaki osztály (Adáslebonyolítás&TTK)
Műszaki üzemeltetés, karbantartás és fejlesztés HR költsége
Műszaki Iroda operációs költsége

2021.
Terv
13 316
12 562
754
730
24

2021.
Tény
12 961
12 192
769
723
46

Tény Terv
-355
-370
15
-7
22

Tény /
Terv
97%
97%
102%
99%
189%

A műsorterjesztési költségek az év során a tervhez képest 3%-os megtakarítással zártak. Ez a következő
tényezők miatt valósult meg. Egyrészt az éves infláció mértékét a 2019-es év tényadata alapján 2,1%-ra
terveztük, a fogyasztói árindex 2020-ra 3,3% lett, a termelői árindex pedig 4,2%, mely a digitális
földfelszíni műsorterjesztési szerződések díjait érinti. Másrészt 2021. második negyedévében új
műholdas műsorterjesztési szerződés megkötésére került sor, amely a korábbi szerződésekhez képest
kedvezőbb feltételekkel biztosította az MTVA számára a műholdas műsorterjesztést.
Az alábbi táblázatban a földfelszíni, valamint a műholdas műsorterjesztési költségek megoszlása látható:
millió forint

2021. I-XII. tény
FÖLDFELSZÍNI MŰSORTERJESZTÉSI KÖLTSÉGEK
Digitális műsorterjesztés (TV, Rádió)
Rádiós műsorterjesztés

Partner

11 264

Antenna Hungária Zrt.
Antenna Hungária Zrt.

6 910
4 354

MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI KÖLTSÉGEK
Európa
Tengeren túli (Amerika, Ausztrália)
Műhold feladás

924
Hungaro Digitel*

924

Egyéb
ÖSSZESEN

4
12 192

*= 2021. I-V. hóban több partner (MX1, Magyar Telekom, Hungaro Digitel); 2021.05.08-tól új műholdas szerződés

5.2.1.3

Online megjelenés költségei
millió forint

2021.
Terv
1 525
726
75
724

Megnevezés
Online megjelenés költségei
Online Igazgatóság HR költség
Online Igazgatóság operációs költsége
Online megjelenés műszaki háttér költségek

2021.
Tény
1 427
636
112
679

Tény Terv
-98
-91
37
-44

Tény /
Terv
94%
88%
149%
94%

Az online tevékenység költségeit aszerint különböztettük meg, hogy magához a konkrét tevékenységhez
(tartalmi költségek), vagy a tevékenység technikai hátterének biztosításához szükségesek-e (műszaki
háttér költségei).
2020. október 1-től – az MTVA szervezeti átalakulása során újonnan létrejött – az Online Igazgatóság
feladata lett az online portfolióelemek működtetése. 2021-ben 636 millió forint személyi jellegű (HR)
költség merült fel, amely 12%-kal alacsonyabb az időszaki tervértéknél. Ez elsősorban a tervezett, de be
nem töltött státuszoknak köszönhető.
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Az operációs költségek kétféle tevékenységhez köthetők: az online felületek tartalomszolgáltatásáért
felelős webszerkesztők tevékenységéhez, illetve a külső partnereknek fizetett gyártási költségekhez. A
tervezett költséghez viszonyítva a tényleges költségek 37 millió forinttal magasabbak.
Az online megjelenés technikai hátterét az MTVA biztosítja, aminek biztonsági, kapacitás optimalizálási
okai vannak, illetve az online és a műsorkészítés szoros, helyenként közös technikai háttere. Ezen
technikai eszközök működéséhez kapcsolódó, jellemzően IT költségek az Online megjelenés műszaki
háttér költségei soron jelennek meg. Ezek a költségek 2021 során 6%-kal (44 millió forinttal) kedvezőbben
alakultak a tervhez képest.
5.2.2

Archívum és digitalizálás
millió forint

2021.
Terv
1 600
1 146
4
156
298

Megnevezés
ARCHÍVUM, DIGITALIZÁSÁS ÉS SZCENIKA
Archívum és Szcenika HR költség
ebből közmunkások HR költsége
Archívum és Szcenika operációs költsége
MTVA Digitalizációs Műhely Kft. céltámogatás

2021.
Tény
1 860
1 186
3
163
511

Tény Terv
260
41
-1
7
213

Tény /
Terv
116%
104%
81%
104%
171%

Az Archívum és Szcenika operációs költsége az időszakra tervezettnél 7 millió forinttal lett magasabb. A
tervben számoltunk KDS forrásból fedezett dologi költségekkel, de mivel támogatás ilyen célra nem került
folyósításra, ennek terhére költség felhasználás sem történt. Ugyanakkor megjelentek olyan költségek,
melyekre más sorokon áll rendelkezésre a fedezet (pl. Hangarchívum költözésével kapcsolatos
költségek, ingatlan bérleti díj).
Az MTVA Digitalizációs Műhely Kft. céltámogatása a tervezettnél 213 millió forinttal magasabb lett. Az
eltérés döntő részét az magyarázza, hogy az MTVA tulajdonában álló, a Báthory u 24. szám alatt található
ingatlan felújítását a Kft. végzi, és a beruházási ráfordítás tervezett összege a társaság részére az MTVA
részéről átutalásra került 2021 végén. A tervezés 2021. évben megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzést a Kft. 2021 decemberében elindította.
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5.2.3

Létszám és a személyi jellegű ráfordítások alakulása

Létszám
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkavállalóinak 2021. évi létszám változását az
alábbi tábla mutatja be.

Összevont létszám adatok (fő)
Nyitó létszám*
Időszak alatt belépők száma**
ebből közfoglalkoztatott és KDS
Időszak alatt kilépők száma***
ebből közfoglalkoztatott és KDS
Záró létszám****

2021
2118
307
12
214
29
2211

* Január elsején belépők nélküli nyitó létszám
** Beleértve a január 1-jén belépőket
** Beleértve a december 31-án kilépőket
****Időszak utolsó munkanapján megszűnő jogviszonnyal korrigált záró létszám

Az MTVA 2021-es korrigált nyitó létszáma 2 118 fő volt, amely az év végére 2 211 főre nőtt. Az időszak
alatt 307 fő lépett be, és 214 fő távozott az MTVA állományából. A fluktuáció tekintetében érdemes külön
kiemelni a közfoglalkoztatottakat is, mert ebben a foglalkoztatási formában a be- és kilépések aránya
jellemzően magasabb, mint ami az MTVA átlagos működéséhez köthető.
Igazgatósági összesítésben a korrigált nyitó és záró létszám adatokat, továbbá az év során történt
fluktuáció alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:
Igazgatósági szint 2021.
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Igazgatóság
Online Igazgatóság
Operatív Vezérigazgató-helyettesi közvetlen területek
Produkciós Igazgatóság
Program Főigazgatóság
Üzemeltetési Igazgatóság
Vezérigazgatói Kabinet
Vezérigazgatói közvetlen területek
ÖSSZES létszám közfoglakoztatottak és KDS nélkül

Nyitó*

Belépők

Belső mozgás

Záró**

Záró-Nyitó

340
54
54
400
787
301
62
79
2 077

36
59
9
61
67
42
14
7
295

29
6
8
32
59
25
13
13
185

-2
-1
-2
4
3
-3
0
1
0

345
106
53
433
798
315
63
74
2 187

5
52
-1
33
11
14
1
-5
110

41

12

29

0

24

-17

2 118

307

214

0

2 211

93

Közmunka Program+KDS
ÖSSZES létszám közfoglalkoztatottakkal

Kilépők

* Időszak első munkanapján belépőkkel korrigált nyitó létszám (január elsején belépők nélküli nyitó létszám)
**Beleértve a december 31-én kilépőket

2021-ben tovább folytatódott a KDS program, a Közmunka Program pedig február 28-án zárult, így a
közfoglalkoztatottak nem szerepelnek az időszak végi záró létszámban, a KDS december végi záró
létszáma pedig 24 fő.
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A létszám tervhez képesti alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:
2021 (fő)

2020
TÉNY

2021
TERV

2021
TÉNY

TÉNYTÉNY

TÉNYTERV

Átlagos állományi létszám

2 075

2 228

2 085

10

-143

Az időszak alatt az átlagos állományi létszám a tervhez képest 143 fővel alacsonyabban alakult, amely
elsősorban a be nem töltött státuszokkal magyarázható.
A 2021-es munkajogviszonyok megszűnését a kilépési módok mentén az alábbi táblázat összesíti:

Munkaviszony megszűnés oka
Próbaidő alatt azonnali hatállyal
Közös megegyezéssel
Munkáltatói felmondás
Határozott idő lejárt
Munkavállaló halála
Munkavállalói felmondás
Összesen

fő
23
122
9
19
9
32
214

A 2020 márciusában, a COVID-19 vírus terjedése miatt Magyarország egész területére elrendelt
veszélyhelyzetben, a MTVA munkavállalóinak koronavírussal való fertőződésének megakadályozása,
valamint a munkavégzés folyamatosságának biztosítása érdekében megjelent a 4/2020. (III.27) számú
rendkívüli vezérigazgatói utasítás, amely szabályozta az otthoni munkavégzés és az állásidő
elrendelésének szabályozását. A kialakult helyzetben jelentősen megnövekedett az állásidőn lévő
munkavállalók száma 2020-ban. Ez mérséklődött 2020 második félévében, 2021-ben pedig már nem volt
számottevő.
Az állásidőben érintett munkavállalók létszámát és az állásidőn töltött idő Igazgatóságok szerinti bontását
a bázis évhez viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:
2020

Állásidő alakulása

Létszám (fő)

Gazdasági és Vagyongazdálkodási Igazgatóság
Operatív Vezérigazgató-helyettesi közvetlen területek
Produkciós Igazgatóság
Program Főigazgatóság
Üzemeltetési Igazgatóság
Vezérigazgatói Kabinet
Vezérigazgatói közvetlen területek
Összesen

58
1
333
151
149
2
16
710

2021
Órák száma Létszám (fő) Órák száma
12 246
11
524
40
1
160
109 317
6
2 136
30 745
2
73
35 017
19
1 553
86
0
0
887
0
0
188 336
39
4 446

2021-ben mindössze 39 fő volt érintett állásidő elrendelésében. Az állásidőn töltött órák száma 4 446
munkaórát tett ki ebben az időszakban.
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Személyi jellegű ráfordítások
A munkáltató döntése a 2021-es béremelésekről és béren kívüli juttatásokról az alábbi pontokat
tartalmazta:
- 4%-os alapbéremelés 2021. január elsejétől, illetve 3%-os alapbéremelés 2021. július elsejétől
- a béren kívüli juttatás (cafeteria) éves keretösszege 2021-ben bruttó 374 500 forint. Erre a juttatásra
– a napibéres rendszerben foglalkoztatott munkavállalókon túl - az jogosult, akinek a bére, alkotói
pótlékának és rendszeres pótlékainak együttes havi teljes munkaidőre számított bruttó összege nem
haladja meg a 663°500 forintot. A munkáltató a 24/2021. (VI.30.) számú vezérigazgatói utasításban
rendelkezik a béren kívüli juttatásokról, mely szerint 2021.12.31-ig meghosszabbított érvényben lévő
emelt keretösszegre nyilatkozhatnak a munkavállalók, ez esetben mindösszesen 15% közteher
(SZJA) fizetendő.
A bérek, bér jellegű kifizetések a 2020. évi bázis időszakhoz, illetve a 2021. évi tervhez képest az alábbiak
szerint alakultak:
millió forint

2020.
Tény

2021.
Terv

2021.
Tény

Tény/
Tény

Tény/
Terv

Állandó juttatások
12 308
15 012
14 007
14%
Változó pótlékok
738
972
874
18%
Személyi jellegű egyéb kifizetések
202
208
239
18%
Cafeteria
536
488
518
-3%
Kiküldetés
14
52
10
-29%
Kilépési költségek
255
192
193
-25%
Megbízási és tiszteletdíjak
106
88
138
31%
Prémium, jutalom, jutalék
289
346
342
18%
Bérjárulékok
2 453
2 898
2 560
4%
Személyi jellegű ráfordítások*
16 901
20 256
18 881
12%
* műsorokhoz, MTI és Napi ajánlókhoz közvetlenül kapcsolható költségeket nem tartalmaz
Szakalkalmazottak külső HR költsége**
(megbízási díjak+ bruttó vállalkozói költség)

1 320

1 293

-7%
-10%
15%
6%
-81%
0%
57%
-1%
-12%
-7%

-2%

** műsorok, MTI és Napi ajánlók közvetlen külső HR költsége és egyéb szakalkalmazotti ktg
HR költség összesen

18 221

20 174

11%

A Személyi jellegű ráfordítások 2021-ben 18 881 millió forintot tettek ki, ami a tervnél 7%-kal (1°375
millió forinttal) alacsonyabb, a bázis időszaki értéknél pedig 12%-kal (1 980 millió forinttal) magasabb. A
fenti költségek tartalmazzák a külső forrásból finanszírozott KDS projekt HR költségét (177 millió forint),
amely részben a projekt idejére felvett állomány alapbéréből, részben a már itt lévő dolgozók részére
kifizetésre kerülő munkaköri pótlékok költségéből adódik. Továbbá a Közmunka Program keretén belül
3 millió forint bérköltség került kifizetésre az év első három hónapja folyamán.
A MTVA személyi jellegű kifizetéseiben a tervhez képesti eltérés túlnyomó részét a be nem töltött
státuszoknak köszönhető megtakarítás okozza, mivel az időszak alatti átlagos létszám 143 fővel
alulmaradt a tervezetthez képest.
Az Állandó juttatások (alapbér és fix pótlékok) 14 007 millió forintot tettek ki, ami a tervhez képest 7%os megtakarítást jelentett (1°005 millió forint). Ez több okra vezethető vissza, egyrészt a tervezett, de
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jelenleg is betöltésre váró státuszok, másrészt pedig a Vezérigazgató által a munkaerőpiaci folyamatokra
reflektálva jóváhagyott további egyedi bérrendezési igények 2021.07.01-gyel történő megvalósulásából
adódik, ennek hatása csak a második félévtől jelent meg a költségek között.
Az állandó juttatások között kerül kimutatásra az Állásidő is. Állásidőről akkor beszélünk, ha a munkáltató
nem tud munkát biztosítani a munkavállaló számára. Az állásidőt egyoldalúan csak a munkáltató
kezdeményezheti, a munkavállalónak pedig rendelkezésre állási kötelezettsége van. Az állásidő alatt a
munkavállalónak alapbér jár, nem kapcsolódnak hozzá a nem rendszeres munkaköri pótlékok.
Az állásidő költsége 2021-ben 13 millió forintot tett ki, mely nem számottevő a bázisév azonos
időszakához viszonyítva. 2021-ben az állásidős kifizetés főként az Üzemeltetési és Produkciós
Igazgatóságon volt jellemző. A Produkciós Igazgatóságon ezt napibéres HSK vágói, az Üzemeltetési
Igazgatóságon pedig jellemzően senior eszközkarbantartói munkakörben dolgozók részére fizettük ki.
Az állásidőn töltött időt és az állásidős költségeket a lenti diagramm szemlélteti 2020-2021
viszonylatában.

Havi bontásban vizsgálva elmondható, hogy a bázisidőszakban fellépő állásidős költségek 96%-a
márciustól szeptember végéig merült fel a vírushelyzetnek köszönhetően. 2020 harmadik negyedévétől
kezdődően pedig mérséklődött mind az órák, mind a költség vonzatát illetően. Jól látható, hogy a
tárgyidőszakban is hasonló tendenciát mutat, mint a tavalyi év utolsó félévében.
A Változó pótlékok összege 874 millió forint volt a tárgyidőszak alatt, amely a bázis évhez képest
18%-kal magasabb, a tervhez viszonyítva pedig 10%-kal kedvezőbben alakult. Az alábbi táblázat ezen
pótlékok részletes alakulását mutatja be.
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millió forint

Változó pótlékok
Készenléti és ügyeleti pótlék
Műszakpótlék
Túlórapótlék
Fizetett ünnep
Alapbér korrekció
Gyártási prémium, nem rend.munkaköri pótlékok
Összesen

2020. 2021.
Tény Terv
443 553
153 191
78 129
43
60
12
31
10
8
738 972

2021.
Tény
536
181
76
53
16
12
874

Tény/
Tény
21%
19%
-1%
22%
40%
15%
18%

Tény/
Terv
-3%
-5%
-41%
-12%
-48%
36%
-10%

A változó pótlékok több mint felét (536 millió forintot) a készenléti és ügyeleti pótlék összege tett ki,
emellett a műszak pótlék 181 millió forint, a túlóra pótlék 76 millió forint volt a tárgyidőszak alatt. Ebbe a
kategóriába soroljuk továbbá a fizetett ünnep pótlékát (53 millió forint), valamint a napibér rendszerben,
a 10 órát meghaladó munkavégzés esetén fizetett 10%-os „napibér szorzót”, ami az alapbér korrekció
soron jelenik meg (16 millió forint). A tárgyév költségei között megjelenik a 2020 januárjától bevezetett
gyártási prémium, nem rendszeres munkaköri pótlék (12 millió forint).
A beosztáshoz kapcsolódó pótlékok tekintetében a túlórapótlék 1%-kal alul maradt a bázis év azonos
időszakához képest, ezzel szemben a készenléti és ügyeleti pótlék 21%-kal magasabb a bázis
időszakhoz képest. A tervhez viszonyítva ez egy 41% és 3%-os megtakarítást jelent. Az alapbér korrekció
48%-kal kedvezőbben alakult a tervhez képest.
Mivel a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok negyedéves keretben mozognak, ezért 1-1 teljes negyedévet
érdemes vizsgálni. A beosztáshoz kapcsolódó pótlékok alakulását a bázis évhez, valamint a 2021-es
tervszinthez viszonyítva a lenti grafikon szemlélteti.

A Cafeteria kifizetés 518 millió forintot tett ki 2021-ben. A munkáltató döntése alapján egyösszegben
kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások az érintett munkavállalók körében a korábbi jogosultsági
szabályoknak megfelelően. A Cafeteria esetében emelt nettó összegek kerültek kifizetésre a SZOCHO
mentesség miatt. Ez tényleges többletköltséget nem jelent vállalati szinten, mivel ez a bérjárulékok soron
megtakarításként jelenik meg.
Prémium, jutalom, jutalék soron 342 millió forint költség jelentkezett, amelynek 40%-a jubileumi
jutalom kifizetés volt.
A Személyi jellegű egyéb kifizetések összege 239 millió forint, amelynek legnagyobb részét az
utazáshoz kapcsolódó költségtérítések adják (112 millió forint), valamint ezen a soron kerülnek
összegzésre a szociális-, szülési-, és temetési segélyek, tanulmányi szerződések, illetve a
reprezentációhoz, üzleti ajándékhoz köthető kifizetések is.
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A Kiküldetés soron a nem műsoros kiküldetések (belföldi és külföldi napidíjak, valamint utazási és dologi
költségek) összege szerepel, ennek költsége a tárgyidőszak alatt 10 millió forint, melynek oka főként a
vírushelyzet miatt elmaradt külföldi utazások.
A Kilépési költségek 193 millió forintot tettek ki, melyek terv szinten alakultak, a bázis időszakhoz
képest pedig 25%-os csökkentést mutatnak.
A Megbízási és tiszteletdíjak együttes értéke 138 millió forint, melyből 28%-ot a felügyelő bizottság és
a KÜT tisztségviselők részére fizetett illetmények (38 millió forint) tesznek ki, 47%-ot pedig a nem
műsoros megbízási díjak (65 millió forint).
A Bérjárulékok összege 2 560 millió forint volt a tárgyidőszak alatt, melynek tervhez és tényhez képesti
alakulását a fent leírt hatások befolyásolták.
A Szakalkalmazottak külső HR költségének feltűntetését az indokolja, hogy a belsős munkavállalók
mellett - elsősorban műsoros területen (gyártás, tartalom, műszaki műsorkészítők) - változó mértékben
megjelennek megbízási szerződéssel rendelkező partnerek, akik a műsorgyártási igényeknek
megfelelően kiegészítik a belsős állományt. Ennek összege 2021-ben 1 293 millió forint (plusz
megbízási díjak esetén járulék vonzat), ami közel a bázisidőszakhoz hasonlóan alakult.
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5.2.4

Back Office, vállalati szintű és HQ költségek
millió forint

2021.
Terv

Megnevezés
BACK OFFICE ÉS HQ KÖLTSÉGEK
Back Office és HQ HR költségek
Back Office és HQ dologi költsége
IT, telekommunikáció
Ingatlanhoz kapcsolódó költségek
Gépjármű költségek
Szakértői díjak
Tagsági díjak
Reklám
Piackutatás
Rendezvények
Anyagok
Műszaki eszközök fenntartási ktsge, bérleti díjak
Ügynöki jutalék
Egyéb
Értékcsökkenés

-17 758
-4 690
-7 228
-1 351
-2 328
-333
-698
-213
-697
-407
-36
-105
-173
-436
-451
-5 840

2021.
Tény

Tény Terv

-16 813
-3 907
-6 607
-894
-2 392
-271
-700
-243
-628
-407
-8
-100
-113
-443
-409
-6 299

Tény /
Terv

945
783
621
457
-64
63
-1
-30
69
0
28
5
59
-7
42
-459

95%
83%
91%
66%
103%
81%
100%
114%
90%
100%
22%
95%
66%
102%
91%
108%

A Back Office és HQ költségek között az IT, Telekommunikáció költségei a háttértevékenységhez
kapcsolódó informatikai, telekommunikációs szolgáltatásokat, illetve a rendszerek zavartalan működését
biztosító support díjakat tartalmazzák. Az IT, Telekommunikáció tényadatai a tervtől 457 millió forinttal
(34%-kal) maradtak el, melynek jelentős része abból fakad, hogy koncepcióváltás következtében az IT
költségek ezen része átsorolásra került a beruházások közé.
Az ingatlanhoz kapcsolódó költségek a vizsgált időszakban 2 392 millió forinton zártak. Ez a tervet
3%-kal (64 millió forint) haladta meg. A főbb sorokat az alábbi táblázat szemlélteti:
millió forint

Ingatlanhoz kapcsolódó költségek

Terv 2021. I-XII.

Tény 2021. I-XII.

Eltérés

Ingatlanok fenntartási költsége
Közüzemi díjak, takarítás
Vagyonbiztosítás
Egyéb

-1 216
-1 047
-58
-6

-1 232
-1 113
-40
-7

-15
-66
18
-1

Mindösszesen:

-2 328

-2 392

-64

Ez az eltérés a következő részekből tevődik össze. Az ingatlanhoz kapcsolódó költségeken belül a
tényköltségek alapján a legnagyobb költségtömeget az év során az ingatlanok fenntartási költsége
képviseli 1 232 millió forinttal, mely 15 millió forinttal haladja meg a tervezettet, ennek oka főként az anyag
és munkadíjak jelentős emelkedésével magyarázható. Ezt követi a közüzemi díjak költsége, amely a
tervezetthez képest 66 millió forint többlettel zárult. A közüzemi díjak, takarítás költségei az alábbiak
szerint oszlanak meg:
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A gépjármű költségeken a vizsgált időszakban a tervhez (333 millió forint) képest 19%-os megtakarítás
(63 millió forint) jelentkezett, így 271 millió forinton zárt. A csökkenés oka elsősorban az üzemanyag
beszerzés-, valamint a taxi szolgáltatás alacsonyabb igénybevétele miatt jelentkezik, mely a koronavírus
járvánnyal magyarázható
A szakértői díjak tervszinten alakultak 2021-ben.
A tagsági díjak a tervhez képest (30 millió forint) 14%-os növekedés realizálódott. A költségnövekedés
oka egyrészt a tervhez képesti árfolyamváltozás, mivel az EBU tagdíj kifizetése negyedévente CHF-ban
történik, másrészt a 2021-es évben a tervtől eltérő módon történt a számlázás.
A reklám költségek 2021. évi 628 millió forintos tény összege 69 millió forinttal alacsonyabb az időszaki
tervértéknél.
PR és marketing területen a tárgyidőszakban mindössze 374 millió forint reklám cash költség merült fel,
ami 108 millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél. Az időszaki költségmegtakarítás oka, hogy a
jelentősebb aktivitások az év második negyedévében kezdődtek, míg a tervben a költségek egyenletes
ütemű felmerülésével számoltunk. Az egyéb költéseink is (pl.: Toldi közterületi kampány, Rozmaring
kunyhó közterületi kampány) az év későbbi szakaszában realizálódtak, az aktivitásuk függvényében.
Az egyéb területek reklám költése az időszakra a tervezettnek megfelelően alakult.
A barter költségek a tervezettnél összességében 39 millió forinttal nagyobb értékben realizálódtak. A
terv-tény eltérést az okozza, hogy a barter költségek (és bevételek) lineárisan kerülnek tervezésre, míg a
tény költség (és bevétel) a szerződéskötések és lehívások függvénye.
Piackutatási tevékenységre 2021 -ben 407 millió forintot költöttünk, melynek jelentős része, bruttó 311
millió forint a Nielsen Közönségmérés Kft. által biztosított adatokra és az azokat feldolgozó szoftverre
fordított összeg, ami megfelel a tervnek. További 922 millió forintot fordítottunk online kutatásra, rádiós
hallgatottság mérésre és az azt feldolgozó szoftverre. Az egyéb tervezett kutatások közül néhány nem
valósult meg az év első háromnegyed évében, de ez év végére kiegyenlítődött, és ennek hatására a teljes
piackutatási költség megfelelt az éves tervnek.
A reklám- és szponzorbevételekhez kapcsolódó médiaügynöki jutalék 443 millió forintos összege
7 millió forinttal magasabb a tervezettnél. Az alacsonyabb jutaléksávba tartozó állami bevételek
jelentősen elmaradtak a tervezettől, míg a szintén alacsony jutaléksávba tartozó buyout bevétel és a
magasabb jutaléksávba tartozó kereskedelmi bevételek meghaladták a tervértéket.
Az értékcsökkenés 459 millió forinttal magasabb a tervezettnél, melynek fő oka a 2021. évben a tervhez
képest jelentősen magasabb összegű beruházás.
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5.3 Egyéb eredmény
millió forint

2021.
Terv

Megnevezés
Egyéb eredmény
Egyéb bevétel
Értékvesztés visszaírás
Céltartalék feloldás
Hitelátadás hatása
Átvett vagyon halasztott bevétele
Egyéb
Egyéb ráfordítás
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. működési támogatás
Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása
Médiatanács, Médiatanács, hivatali szervezete, Közszolgálati Közalapítvány
Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány céltámogatás
Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány céltámogatás
Médiatanács Támogatási Program
Céltartalék képzés
Értékvesztés és követelés leírás
Ingatlanátadás hatása
Egyéb

-5 208
3 056
240
400
2 157
108
151
-8 264
-1 700
-1 131
-2 895
-184
-20
-1 440
-400
-240
0
-254

2021.
Tény
-5 280
4 446
146
0
2 145
2 012
143
-9 726
-1 700
-1 221
-2 895
-184
-14
-1 440
-75
-105
-1 847
-244

Tény Terv
-72
1 390
-94
-400
-12
1 904
-8
-1 462
0
-90
0
0
6
0
325
135
-1 847
10

Tény /
Terv
145%
61%
0%
99%
1860%
95%
118%
100%
108%
100%
100%
72%
100%
19%
44%
96%

A 2021. évi egyéb eredmény 72 millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél.
Céltartalék feloldás 2021-ben nem történt.
Céltartalékot 75 millió forint értékben képeztünk, amiből 4 millió forint peres ügyekre, 71 millió forint
pedig nyitott barterkövetelésekre képződött.
Az egyéb bevételek egyéb sora 8 millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél, amit elsősorban az okoz,
hogy a 120 millió forint értékre tervezett Báthory utcai ingatlan értékesítése nem valósult meg. Ezt
ellentételezi, hogy decemberben 56 millió forint értékben kerültek leselejtezett gépjárművek és
stúdiótechnikai eszközök értékesítésre. A Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya
2021. január 12-i keltezésű határozata alapján a Bródy Sándor utcai ingatlan a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia tulajdonába került, emiatt az egyéb ráfordítások között 1 847 millió forint értékben megjelenik
az ingatlan könyv szerinti értékének kivezetése. Ezzel párhuzamosan az egyéb bevételek között az átvett
vagyon halasztott bevétele soron megjelenik 2 012 millió forint, amiből 1 847 millió forint a Bródy Sándor
utcai ingatlan tulajdonjogának átadásához kapcsolódó halasztott bevétel.
A hitelátadás hatása soron számoljuk el az átvállalt hiteleknek a székház értékcsökkenésével
párhuzamosan kivezetett halasztott bevételének értékét.
Az egyéb ráfordítások között a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása a
tervezettnél 90 millió forinttal lett magasabb, mely a Jókai utcai költözéssel kapcsolatosan a 2021. évben
jelentkező tervezési feladatokra biztosított fedezetet.
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5.4 Pénzügyi eredmény
millió forint

2021.
Terv

Megnevezés
Pénzügyi eredmény
Pénzügyi bevétel
Kamatok és kamatjellegű bevételek
Egyéb pénzügyi bevétel (árfolyamnyereség)
Pénzügyi ráfordítás
Kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Pénzintézetnek fizetett jutalékok és kezelési költségek
Egyéb pénzügyi ráfordítás (árfolyamveszteség)

-175
328
8
320
-502
-2
-180
-320

2021.
Tény
-236
410
120
290
-646
-2
-315
-329

Tény Terv
-61
83
112
-30
-144
0
-135
-9

Tény /
Terv
135%
125%
1598%
91%
129%
109%
175%
103%

A pénzügyi eredmény 61 millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél.
Az 2017. október 31-én az OTP Bank Nyrt. – MKB Bank Nyrt. – KDB Bank Európa Zrt. bankok által
alkotott konzorciummal kötött hitel- és garancia keretszerződés 2020. szeptember 24-i módosítása után
új, ún. ancillary típusú, treasury keret áll az MTVA rendelkezésére, mely lehetővé teszi az, hogy a
konzorciumban részt vevő bankokkal bilaterális treasury-keretszerződések megkötését, mely az OTP és
MKB Bankokkal 2020 év végén megtörtént. Kiadásaink, több mint 20%-a devizában merül fel, így az
árfolyam változása jelentősen befolyásolja az üzleti terv teljesülését.
2021 év folyamán 16 db EUR és 12 db USD határidős ügyletet, valamint 2 db opciós ügyletet kötöttünk
mindösszesen 12 752 millió Ft értékben, ezzel USD kiadásaink 72%-át, EUR kiadásaink 45%-át fedeztük.
A 2021. évi üzleti tervben 356,6 HUF/EUR és 328,4 HUF/USD árfolyamon terveztük a devizás tételeket.
Az év során megkötött határidős és opciós devizaügyleteken átlagosan 359,7 HUF/EUR, illetve 295,4
HUF/USD árfolyamot értünk el, ami a tervhez viszonyítva 452 millió forint eredményjavulást
eredményezett, ami a költség felmerülésekor érvényes devizaárfolyam függvényében
költségcsökkenésként vagy pénzügyi bevételként jelentkezik.
A rendelkezésünkre álló átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötöttük, melyekből 2021-ben több mint
113 millió Ft bevételt értünk el.
A Pénzintézetnek fizetett jutalékok és kezelési költségek főként a banki jutalékokat, a ki nem használt
folyószámlahitel rendelkezésre tartási jutalékát, illetve a sportjog szerződések miatt kötött bankgaranciák
költségét tartalmazza. Ez a sor a 2021-ben megkötött nagy értékű sportjogszerződésekhez kapcsolódóan
kibocsátott új bankgaranciák miatt a tervezetthez képest 135 millió forinttal lett magasabb.
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5.5 Likviditási helyzet

2021. I-IV. negyedévben a pénzforgalmi számlákon a folyó kiadások 217 millió forinttal alacsonyabbak
voltak a folyó bevételeknél, a támogatási alszámla folyó egyenlege -10 millió forint, a lakásépítési számla
folyó egyenlege -63 millió forint volt.
A szállító állomány a január 1-ei nyitó állományhoz képest (2 410 millió forint) 4 204 millió forinttal
növekedett.
Az MTVA kiadásait az alábbiakban mutatjuk be részletesen:

Az időszak végére folyószámla hitelkeret kihasználásra nem volt szükség, rulírozó hitel állományunk sem
volt. A 2021. december 31-i záró pénzeszköz állomány 2 010 millió forint. A pénzeszköz változását az
alábbi táblázatban mutatjuk be:
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5.6 Mérleg
millió forint

2020.12.31. 2021.12.31
Tény
Tény

Megnevezés
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)

39 528
1 114
38 325
88
17 540
12 657
3 017
0
1 866
1 199
58 267

43 361
2 088
41 197
76
21 506
16 747
2 749
0
2 010
1 584
66 450

D. SAJÁT TŐKE
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Adózott eredmény
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSEGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)

18 461
0
0
0
-2 080
0
0
20 542
382
6 100
0
0
6 100
33 323
58 267

26 706
0
0
0
18 461
0
0
8 244
457
10 432
0
0
10 432
28 855
66 450

2021. tény 2021. tény
- 2020.
/ 2020.
bázis
bázis
3 833
110%
974
187%
2 871
107%
-13
86%
3 966
123%
4 090
132%
-268
91%
0
144
108%
385
132%
8 184
114%
8 244
0
0
0
20 542
0
0
-12 297
75
4 332
0
0
4 332
-4 468
8 184

145%
40%
120%
171%
171%
87%
114%

2021-ben az MTVA mérlegfőösszege 8 184 millió forinttal növekedett.
A befektetett eszközök értéke 3 833 millió forinttal növekedett, ami elsősorban az időszakban
megvalósított beruházások (nettó 12 019 millió forint), illetve az elszámolt értékcsökkenés (6 299 millió
forint) és a Bródy János utcai ingatlan tulajdonjogának átadása miatt kivezetett könyv szerinti érték (1 847
millió forint) különbözeteként adódik. Az értékcsökkenésből és a Bródy Sándor utcai ingatlan könyv
szerinti értékének kivezetéséből 4 609 millió forintra fedezetet nyújt a halasztott bevételek eredményként
történő elszámolása (vagyonátvétel: 2 012 millió forint, hitelkiváltás: 2 145 millió forint, egyéb fejlesztések:
452 millió forint). Ha a befektetett eszközök 3 833 millió forintos növekedését korrigáljuk a halasztott
bevételek által fedezett 4 609 millió forintos állománycsökkenéssel, 8 442 millió forintos
állománynövekedés adódik, amit eredményből, illetve a szállítóállomány növekedéséből finanszírozott az
MTVA. A beruházásokkal részletesen az 5.7. fejezet foglalkozik.
A forgóeszközök között a készletállomány – mely legnagyobb részét a befejezetlen, azaz adásba nem
került műsorok teszik ki – 4 090 millió forinttal növekedett. Adásba kerültek olyan események, amelynek
a jogdíjait a korábbi években már kifizettük (pl.: Tokiói Nyári Olimpia, Labdarúgó EB), emellett viszont
kifizetésre kerültek olyan nagy összegű sportesemények jogdíjrészletei (2022-es Labdarúgó VB, 2022es Pekingi Téli Olimpia, 2024-es Párizsi Nyári Olimpia, 2024-es Labdarúgó EB, 2028-as Labdarúgó EB),
amelyekhez tartozó műsorok a következő években fognak adásba kerülni.
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A pénzeszközök állománya 144 millió forinttal növekedett, míg a követelések állománya 268 millió forinttal
csökkent.
A saját tőke értéke a tárgyidőszak 8 244 millió forintos adózott eredményének hatására javult.
A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 4 332 millió forinttal növekedett, amit a szállítóállomány 4 205
millió forintos és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (vevőktől kapott előleggel együtt számolva) 127
millió forintos növekedése magyaráz.
A passzív időbeli elhatárolások értéke 4 468 millió forinttal csökkent, ami elsősorban öt esemény
hatásának eredője. Az 1711/2015 kormányhatározat szerinti hitelátvállalás miatt megképzett halasztott
bevétel időarányos feloldása 2 145 millió forintos csökkenést, az Mttv. alapján térítésmentesen átvett
vagyonelemek halasztott bevétele 2 012 millió forint csökkenést magyaráz, amiből a Bródy Sándor utcai
ingatlan tulajdonjogának átadása miatt 1 847 millió forint került elszámolásra. Ezen felül tervnek
megfelelően elszámolásra került a Toldi című rajzfilmsorozatra kapott támogatás (1066/2017. (II. 9.)
Korm. határozat az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról)
1 000 millió forint értékben.
Ezzel szemben a Magyar Rádió Hangarchívumának költözésére elszámolható támogatás 905 millió, míg
a kereskedelmi bónuszok 301 millió növekedést eredményeznek a halasztott bevételek között.

5.7 Beruházások
Az MTVA 2021-re vonatkozó beruházási terve 2 fő részből áll össze: saját beruházás valamint beruházás
céltámogatásból. Ez utóbbi esetében az MTVA kimondottan a megnevezett célra fordíthatja a támogatás
összegét.
A 2021. évi beruházás I-XII. havi tervezett összege bruttó 13 302 millió forint, melyből a tervezés során
bruttó 2 691 áthúzódó beruházással számoltunk, mely a 2020. évi tény alapján 2 838 millió forintot tett ki.
Az áthúzódó beruházások tervhez képesti különbsége abból fakad, hogy a 2020. évi tényadatok, amely
alapján pontosan számszerűsíthető az áthúzódó beruházások értéke, a 2021. év tervezés lezárásakor
még nem álltak rendelkezésre, sajnos az év utolsó hónapjában is keletkeztek szállítási késedelmek.
2020-ban már elindultak az MTVA megújulását szolgáló fejlesztések, azonban a beruházások közül a
pandémiás helyzet miatt számos eszköz – a tervvel ellentétben – nem került leszállításra a tárgyévben,
így nem történt meg a 2020. évi teljesülés. Ezekre a kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó
beruházásokra a Médiatanács 1 026 millió forint értékben közszolgálati tartalékot képzett a 316/2021. (IV.
27.) számú döntése alapján, melynek felhasználása az első negyedévben az alábbi tábla szerint valósult
meg:
millió forint

Közszolgálati tartalék felhasználás
Storage tartalék broadcast, office
Office és Broadcast tároló éles oldal
Mobil munkaállomás
Mindösszesen:

507
516
3
1 026

2021-ben bruttó 15 011 millió forint beruházás történt, az időszakra tervezett 13 302 millió forinthoz
képest. A megvalósított beruházások tervhez képest 13%-os növekedést eredményeztek, amelyek
elsősorban olyan egyéb terven felüli megvalósításoknak köszönhető, mely a tavaszi koronavírusjárvány
következtében kialakuló teljesítések csúszásával nem ütközött. Ezek között fontos kiemelni a
gyártóbázison található korábbi konferenciaterem átalakításával nagy produkciók, TV műsorok
forgatására is alkalmas új televízió stúdió kialakítását, melynek szükségessége az Alap elfogadott üzleti
tervének elfogadását követő igényként merült fel. Hasonlóképp került kialakításra a gyártóbázis területén
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található korábbi vetítőteremből egy zenei felvételek készítésére alkalmas, koncertteremként is
funkcionáló kisebb zenei stúdió, amely alkalmas kisebb zenei együttesek, valamint közönség előtt
rendezett koncertek magas szintű lebonyolítására, és élő közvetítésekre.
A megvalósult beruházások egyik jelentős tétele a műsorgyártáshoz kapcsolódó beszerzés- bruttó 3 989
millió forint, melynek jelentősebb tételei: Broadcast rendszertechnika, stúdió felújítás, kameraszett
beszerzés, műsorgyártó rendszer és rendszerbővítések. Itt szerepel az M4 Sport stúdió felújítása is.
A másik jelentős tétel az informatikai és hálózati beruházásokhoz kapcsolódik, összege bruttó 4 379 millió
forint. Ennek keretében több nagyértékű beruházás indult meg, amelyekre külön Médiatanácsi
jóváhagyás is született. 1,4 milliárd forint értékben a hálózati kapacitásbővítésekre vonatkozóan, valamint
az MTVA mentési rendszerének tárolókapacitás bővítésével kapcsolatban. A biztonsági területen szintén
ide kapcsolódik a székház beléptető rendszerének modernizálása és a tűzjelző rendszer tervezett
cseréjének elindítása.
A műszaki eszközök esetében jelentős elmaradás mutatkozott a tervhez képest, amely a szállítandó
eszközök szállítási idejének megsokszorozódásával valamint az alkatrészhiánnyal indokolható.
Céltámogatásból megvalósult beruházásaink egyike az Archívumi költözés volt, a másik céltámogatásból
megvalósuló beruházás a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) keretében 2020. évben kapott
beruházási támogatás terhére elszámolt azon beszerzések, melyek a koronavírus járvány miatt csak
2021-ben érkeztek meg.
2020. december 31-én aláírásra került az a megállapodás, mely alapján 2021. január 5-én a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia a Bródy Sándor utcai ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére kérelmet
nyújtott be a Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához. A Földhivatali Főosztály
2021. január 12-i keltezésű határozata alapján az ingatlan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tulajdonába került, emiatt az egyéb ráfordítások között 1 847 millió forint értékben megjelenik az ingatlan
könyv szerinti értékének kivezetése. Ezzel párhuzamosan az egyéb bevételek között az átvett vagyon
halaszott bevétele soron megjelenik 1 847 millió forint az ingatlanátadás hatásaként, így az ingatlan
tulajdonjogátadásának nincs eredményhatása. Az ingatlan birtokba adása 2021. december 30-án
megvalósult, de a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. elhelyezésének csúszása miatt
2022. augusztus 31-ig szóló haszonbérleti szerződést kötünk Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával.
A szerződés meghosszabbítható, a költözésig az üzemeltetést továbbra is az MTVA végzi.
Az „Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról” szóló 2021. évi CI. törvény 4. § (1) és (3)
bekezdései értelmében a Tv. 2. mellékletében szereplő, állami tulajdonban álló Budapest VI. kerület,
belterület, 29038/3/A/5 és 29038/2/A/4 helyrajzi számú ingatlanok az MRME elhelyezése érdekében
ingyenesen az MTVA tulajdonába kerülnek. Az ingatlan felújítása és a szomszédos ingatlan
megvásárlása érdekében az MTVA a „A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények
működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai
Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről” szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja
szerint 1 500 millió forint támogatásban részesül, a támogatás folyósításának ütemezése azonban még
nem ismert. A költözéssel kapcsolatos feladatok előkészítését az első félévben elkezdtük, a
Kormányhatározat szerinti 29038/3/A/7 helyrajzi számú ingatlant az 2021. évben MTVA megvásárolta.
A Báthory utcai ingatlan értékesítése az tervekkel ellentétben nem valósult meg, a sikertelen
értékesítéseket követően annak MTVA és leányvállalatai általi hosszabb távú hasznosítás mellett
döntöttünk.
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A beruházások 2021. évi részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Beruházás 2021
Broadcast rendszertechnika
Stúdió felújítás
Kameraszett beszerzése
Műsorgyártó rendszer
Műsorgyártás
Rendszerbővítés, -csere (AVID, VSM, BATON, EVS, WMT,
Transzkóder, …)
Világítástechnika, világítás korszerűsítése
Stúdiókba, adáslebonyolítókba monitorok, TV-k
Grafikai rendszerek
Műsorgyártás összesen:
Microsoft licence
Informatikai eszközök (KIFE, PC, VDI kliens, hálózat menedzsment
eszközök..)
Broadcast tároló rendszerek átalakítása
IT
Hálózat és telekommunikáció
Licencek, szoftverek
Rendszerfejlesztés (Nexon, Winner, SAB, Provys, AKR, Axapta)
IT összesen:
Bródy Sándor utcai archívum költözése
Céltámogatásból Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia - céltámogatás
Céltámogatásból összesen:
Online
Online
Műszaki eszközök Műszaki eszközök
Konferenciaterem
Vetítőterem
Építészet, gépészet
Főbejárat korszerűsítés
Ingatlan
MRME költözés
Ingatlan összesen:
Kunigunda útja 64. kamera és riasztó rendszer
GDPR (MDM, SIEM, automatizált adatvagyon felmérés)
Biztonság
Biztonsági rendszerek, eszközök
Wombat (biztonságtudatosságot fokozó képzési rendszer)
Biztonság összesen:
Szcenika
Szcenika
Gépjármű
Gépjármű
Egyéb
Egyéb
ÖSSZESEN:
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Terv 2021.I-XII
Tény 2021.I-XII
bruttó érték
bruttó érték
millió Ft
millió Ft
217
1 088
254
389
211
189
778
770

Tény/terv
502%
153%
89%
99%

543

1 333

246%

112
38
372
2 525
489

53
77
90
3 989
490

48%
202%
24%
158%
100%

32

168

528%

241
1 335
254
974
3 324
1 448
168
1 616
1 166
1 977
0
0
1 410
0
0
1 410
0
454
109
19
583
27
313
363
13 302

146
2 700
79
796
4 379
1 046
77
1 123
713
569
2 027
37
475
625
340
1 439
223
12
75
0
310
0
156
269
15 011

61%
202%
31%
82%
132%
72%
46%
69%
61%
29%
34%
102%
3%
69%
0%
53%
0%
50%
74%
113%
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6 KÖRNYEZETVÉDELEM
Az MTVA biztonsági szakterületének Környezet-, Egészség- és Munkavédelem Részlege (továbbiakban
KEM Részleg) alapvetően koordináló, adatszolgáltató és ellenőrző feladatokat lát el a Biztonsági Iroda
tevékenységén belül. Összehangolja és felügyeli az MTVA környezetvédelmi feladatainak
szakterületenként történő végrehajtását, ellenőrzi a környezetvédelmi jogszabályok betartását.
A KEM Részleg feladatai közé tartozik az előforduló veszélyes hulladékok útjának figyelemmel kísérése,
a veszélyes hulladékok összegyűjtése, tárolása és elszállíttatása, valamint a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos adatszolgáltatás.
Az MTVA telephelyein keletkezett veszélyes hulladékokról a 2022. év elején a 2021 évről elkészítettük
az éves kötelező bevallásokat, azokat határidőre megküldtük az illetékes területi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek felé.
Szelektíven gyűjtjük az MTVA működése során keletkezett elektronikus hulladékokat, elhasznált
elemeket, akkumulátorokat, fénycsöveket. Ezek elszállításáról szintén a KEM Részleg gondoskodik.
Az egyes szervezeti egységek által felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait, a meglétüket a
munkavédelmi szemlék alkalmával és szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Támogatva a biztonsági
adatlapok gyors hozzáférhetőségét a belső hálózatunkon (INTRANET) elektronikusan feltöltött formában
is biztosítjuk (alapvetően az MTVA-nál használt veszélyes anyagokra/készítményekre vonatkozó
biztonsági adatlapok) elérését.
A veszélyes anyagokat használó területektől havonta begyűjtjük a felhasznált veszélyes anyagokról
kiállított nyilatkozatokat.
Munkavédelmi oktatások keretében ismertetjük a munkavállalók környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatait, propagáljuk a követendő környezettudatos magatartást.
A telephelyeken keletkező veszélyes hulladékok (zsíriszap, konyhai hulladék) elszállításáról, bevallásáról
a konyhák, büfék bérlői, mint termelők felelnek, melyet folyamatosan ellenőrzünk.
A vízjogi és pontforrás engedélyek beszerzését a Létesítményüzemeltetés végzi el.
A 2021 évben veszélyes hulladékok:
- ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 150 kg
- ólomakkumulátor 100 kg
- betegellátási hulladék 50 kg
- elektronikai hulladék 5 kg
- fénycső 90 kg
- szárazelem 150 kg
- vegyszeres műanyag csomagolóanyag 50kg
- veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékká vált toner 50 kg

Készítette: Kontrolling Iroda

78

TV I RÁDIÓ I ONLINE

Az MTVA 2021. évi üzleti jelentése

7 MTVA TELEPHELYEI
Az MTVA saját és tulajdonosi joggyakorlás alatt álló, valamint bérelt vagy más jogcímen használt
ingatlanjait az alábbi táblázatban mutatjuk be 2021.12.31-ei állapotnak megfelelően. A felsorolt ingatlanok
állapota, kihasználtsága eltérő.

Irányítószám
1037
1037
1054
1066
1016
1088
2100
2801
3063

Telephely címe
Budapest, Kunigunda útja 64.
Budapest, Bojtár utca 49.
Budapest, Báthory utca 24., I.6.
Budapest, Jókai u. 4., I/1.
Budapest, Naphegy tér 8.
Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
Gödöllő, Perczel Mór u.34.
Tatabánya, Fő tér 4.
Jobbágyi
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Bérelt/Saját/tulajdonosi joggyakorló
saját
saját
saját
saját
tulajdonosi joggyakorló
haszonkölcsön
tulajdonosi joggyakorló
bérelt
bérelt
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Tevékenység
MTVA Gyártóbázis
MTVA vendégparkoló és eseti bérbeadás
üres
üres
MTVA / bérlői tevékenység
MTVA / MRME / bérlői hasznosítás
MTVA / bérlői tevékenység
MTVA tevékenység
MTVA tevékenység
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8 AZ MTVA LEÁNYVÁLLALATAINAK 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGE
8.1 Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft.
A 2021-es év nem kis kihívásokat tartogatott a Magyar Rádió Művészeti Együttesei számára, más
előadóművészeti intézményekhez hasonlóan. A koronavírus terhelte hónapok folytatódtak ebben az
esztendőben is, és noha egy kicsit enyhülni látszott a szorítás és a korlátozások is időről-időre feloldódtak,
de az év egy részét a programok folyamatos kontroll alatt tartása és újra tervezése jellemezte.
Az Újévi nyitány kezdeményezésünk nagy sikert aratott és remekül töltötte be hiánypótló jellegét
Magyarországon. Hogy igazán unikálissá tegyük, a külföldön megszokott sablontól eltérve a magyar
komolyzenei örökséget helyeztük az előtérbe és ezt a szándékot folytatni szeretnénk a következő
évadokban is.
Örömmel konstatáltuk, hogy Vásáry Tamás hangversenyeit egy kis átszervezéssel sikerült megrendezni
és a hálás közönség nem hagyott minket cserben a vírussal leginkább terhelt időkben sem.
A Magyar Rádió Énekkara 75. jubileumának koncertsorozatát érintette intenzíven a vírushelyzet. Igazán
annak tudtunk örülni, hogy az M5 által is rögzített és azóta le is adott ünnepi koncert, Liszt Koronázási
miséje az évad egyik ékköveként hatalmas sikert aratott.
A tavasz végére a korlátozások enyhülésével jó volt látni azt az örömöt, ahogy a zenészeinek belevetették
magukat a munkába.
Új koncert helyszínként fedeztük fel a gyönyörűen felújított Szilágyi Dezső Téri Református Templomot,
ahová két koncertünket is áthelyeztünk. A következő évadokban is szeretnék majd ennek a remek
templomnak az adottságait kihasználni.
A streamelési lehetőséget megszokva minden olyan alkalommal éltünk is vele, amikor valamilyen
korlátozás lépett érvénybe és a közönség távol kellett, hogy maradjon a hangversenyektől.
Szerencsénkre a streamelési lehetőséggel és a Bartók Rádió folyamatos élő közvetítésével a Magyar
Rádió Művészeti Együttesei továbbra is biztosította a komolyzene szerető hallgatóság számára a koncert
élményt, bár a taps egy-egy sikeres hangverseny végén pótolhatatlan maradt. A Wagner Napok állandó
közreműködőjeként, a Magyar Rádió Művészeti Együttesei ebben az évben csak a stream által juthattak
el a közönséghez, de remek és hálás visszajelzéseket kaptunk még ebben az extrém helyzetben is.
2021-ben sem maradt el az egy évvel korábbi kezdeményezés, hogy a Magyar Rádió Művészeti
Együttesei, a Zenélő Magyarország programmal ellátogassanak nyáron vidékre, megörvendeztetve
számos magyar vidéki város lakosságát. 32 koncerten, alkalmanként négy irányba egyszerre elindulva
járták a különböző zenekari formációk országunkat, kiemelt figyelmet fordítva a turisztikailag is frekventált
helyekre, növelve ezzel az adott térség vonzerejét a turisták számára.
Az ősz egy igen megtisztelő lehetőséget kínált a Magyar Rádió Művészeti Együttesei számára. A
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alatt lehetőségünk nyílt a Szent István Bazilikában egy olyan
különleges hangversenyt adni, ahol 120 fős kórus részvételével csendülhetett fel Alessandro Striggio két
unikális alkotása.
Ünnepi hangversenyekben nem volt az ősszel sem hiány. Szerzői esten ünnepeltük Malek Miklós
zeneszerzőt és ebben az évben ünnepeltük Kovács János, állandó karmesterünk 70. születésnapját is,
ahol a világhírű fuvolaművész, Emmanuel Pahud játéka emelte az est színvonalát. Itt jegyezzük meg,
hogy annak ellenére, hogy a koronavírus továbbra is riasztó fertőzés számokat produkált, mindkét őszi
Müpás hangversenyünket telt ház fogadta.
A Bajazzók főszerepében José Curát üdvözölhette a lelkes közönség, de igazán nagy érdeklődésre tartott
számot egy másik külföldi szólista, Dmitry Sinkovsky közreműködése is a Mátyás-templomban.
A Magyar Rádió Művészeti Együttesei nem felejtkeztek el a kortárs magyar zeneművekről sem 2021-ben.
A Magyar Rádió Énekkara egy teljes estés műsort szánva megemlékezett a 2021-ben sajnálatosan
elhunyt Soproni Józsefről és Balassa Sándorról is, de az új zeneszerző nemzedéket is célozva pályázatot
írtunk ki Pilinszky János születésének 100. évfordulójára.
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A Magyar Rádió Művészeti Együttesei alapfeladataihoz tartozó stúdiófelvételek az ősszel a magyar
rajzfilmgyártás remekeihez kapcsolódó felvételekkel gazdagodtak.
Egy korábban elmaradt spanyolországi turnét is sikerült még az év vége előtt bepótolnunk, ami az adott
lehetőségek közepette igazán örömteli volt.
Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a jövőben is a két éve indult Variációk kamarazenére sorozatunknak,
amely sorozat az alapjául szolgál és szolgálni fog a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kimagasló
művészi színvonalának megőrzésében. Ezeket a hangversenyeket az érdeklődő közönség 2021-ben,
egész évben élvezhette, havi rendszerességgel.
Nagyon bízunk benne, hogy a vírushelyzet remélt enyhülése hamarosan meghozza majd a nyugodt
hétköznapokat, amikor is minden átszervezés nélkül nyújthatnak majd örömöt és feltöltődést a Magyar
Rádió Művészeti Együttesei hangversenyei a szerető közönségüknek és a Bartók Rádión keresztül az
egész magyar lakosságnak.
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8.2 MTVA Digitalizációs Műhely Kft.
A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) egyik kiemelkedő feladata a magyar médiában hallható
(audio) és látható (vizuális) médiatartalom megőrzése (archiválása). A megőrzés a mai kor elvárásaihoz
igazodva a digitális archiválást jelenti egy összetett információtechnológiai rendszer segítségével.
A 2021. évben a 2020-as fejlesztési hangsúlyos évet folytatva erősítettünk a fejlesztéseken, bővítettük a
sajátrezsis fejlesztéseket. A vírushelyzet miatt ez a munka még inkább előtérbe került, végül az eddigi
évek közül a legnagyobb fejlesztési évet zárta a társaság.
Fejlesztés és üzemeltetés jellegű események:
2018-ban az MTVA-val szorosabb együttműködés jött létre IT fejlesztések területén, mivel az MTVA
Archívum a NAVA IT-val oldotta meg a hiányzó archívumi fejlesztési kapacitásának 80%-át. Az
együttműködés 2021-ben is markánsan éreztette hatását a NAVA IT tevékenységére.
Ezek a fejlesztések az alábbiak voltak:
 archivum.mtva.hu
 explorer.archivum.mtva.hu
 tamogatas.mtva.hu
 metaform.archivum.mtva.hu
 Teams.mtva.hu
Az MTVA-nak fejlesztett 4 rendszer közül az explorer.archivum.mtva.hu az eddig inhomogén és az MTVA
archívumi részegységeinél szórványosan fellelhető adatbázisokat hivatott egy rendszerbe foglalni, legyen
szó bármilyen technológiával is készített adatbázisról (ISIS, DB2, MYSQL, MSSQL, excel, access). A
felület lényege, hogy a karton alapú hordozók leírásait is ebben a rendszerben lehet megtalálni, így a
különböző zenei, prózai és videós katalógusokért már nem kell fizikailag sehova sem elmenni, azokat az
oldalon keresztül lehet elérni INTRA jogosultsággal. Ebbe a rendszerbe került be 2021-ben a szcenikai
tárak és a szerződés és irattári terület anyagai is. 2022-re tolódik a mikrofilmtár publikálása.
A másik rendszer egy publikus szolgáltatás, ami az MTVA archívumának a publikus térben történő
megjelenését biztosítja. A felület alkalmas arra, hogy az archívum összes területe az általa gyűjtött és
gondozott tartalmakat publikálhassa, és bármilyen üzleti modell mögé fel tudja húzni. Két szolgáltatás
indult el 2018-ban, az egyik a fotótár, amin keresztül 315 000 képet tettünk közzé, mindemellett az üzleti
modellje is elérhetővé vált letölthető, vászonkép és papírkép megrendeléssel, mint kényelmi funkcióval.
2021-ben a COVID miatti veszélyhelyzetre reagálva elindult a Rádióarchívum és Mozgóképarchívum
oktatással összefüggő nyitása, ennek tartalomfejlesztése zajlott az év során.
A metaform.archivum.mtva.hu oldal a hírarchívum metaadat rendszere. Ebbe a rendszerbe érkeznek az
INEWS adásmenetek és szerkesztők által előkészített és adásba került hírei. Az adásmenet alapján az
MTVA Archívum kollégái korrigálják és archiválják a tartalmakat. 2017. márciustól került átadásra a
rendszer, mely 2020-ban egy nagy átalakításon esett át, mivel az a döntés született, hogy
meghosszabbítjuk az életciklusát. Ezt 2021-ben folytattuk, és összekötöttük közvetett módon a
hírszerkesztőségi rendszerrel (INEWS2).
A tamogatas.mtva.hu a támogatási terület mozi feltöltő oldala, mely az MTVA egyik feladata. Az oldalt
azon szerződő partnerek használják, akiknek támogatásuk miatt adatszolgáltatási kötelezettségük
jelentkezik. A rendszer a fizikai hordozó kiiktatását célozta meg, melyet 100%-osan teljesít is. Minden
feltöltött anyag mélyarchívumba kerül és betekintőpéldány transzkódolódik hozzá. Ezzel vált elérhetővé,
hogy a feltöltő maga szolgáltasson adatot, és ne utólag az MTVA-ban kelljen rögzíteni.
A teamsApp fejlesztés az állandósuló otthoni munkavégzés adminisztratív könnyítését hivatott
megoldani, mind a kliensek részéről, mind pedig az adminisztrátorok és irodavezetők részéről. A
munkavállalók kaptak egy a teams szoftverben futtatott applikációt, melyen keresztül tudják
dokumentálni, hogy mikor jelentkeztek be az MTVA-ba munkavégzés céljából, meddig tartott a
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munkavégzés, és milyen jellegű feladatot végeztek ezidő alatt. Ezekből kimutatásokat lehet lekérni a
http://teamsappdb.intra.mtv.hu oldalon keresztül.
Üzemeltetés jellegű tevékenység:
A NAVA általános belső IT infrastruktúrájának üzemeltetéséhez az alábbi alrendszerek üzemeltetése
valósult meg:
 Irodai alhálózat és eszközpark üzemeltetés, mely a mindennapi munka kiszolgálását látja el,
amibe beletartozik az irodai PC-k és az azon futó OS és szoftvercsomagok üzemeltetése.
 IBM V7000 diszkes tároló (HDD alapú, központi adattároló a hálózaton elérhető NAS diszkek
gyors adatmozgatásához, illetve az összes szerver SAN protokollon elérhető diszkjének központi
tárolója) cseréje Dell Unity 200 rendszerre, mellyel optimalizáltuk a működést és
meghosszabbítottuk a diszkes tárolórendszerünk életciklusát és lebonthatjuk 2022-ben az IBMet.
 IBM TS3500 szalagrobot, amely LTO6 és LTO4 szalagokon valósítja meg a hosszútávú tárolást
a mesterpéldányok (rögzített adás), valamint a szolgáltatott példányok (streaming verzió)
esetében.
 Virtual Szerver park, mely felelős az összes virtuális gépünk üzemeltetéséért, ami az alábbi
szolgáltatásokat szolgálja ki:
- indexer.nava.hu (MTVA központi kereső)
- metaform.nava.hu (MTVA hírarchívum feldolgozó rendszer)
- editor.nava.hu (NAVA feldolgozó rendszere)
- metadata.nava.hu (NAVA és MTVA statikus XML metaadatainak átjárója)
- nava.hu (NAVA frontend és közösségi tér)
 Fizikai szerverpark, amely felelős a fizikai rendszerek üzemeltetéséért:
- streaming.nava.hu (cluster rendszer a kijátszásért)
- IBM S814 Tape library Power szerver
- HPDL 360 rekorder (cluster a rögzítésért)
 Tűzfal rendszer (a NAVA hálózatának védelmét valósítja meg - Sophos).
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9 MELLÉKLETEK
1. Médiakutatás
I. A televíziós reklámpiac
I/1. A sugárzott reklámidő mennyisége

Az eladott reklámperceket vizsgálva az látható, hogy 2022-ben 16,1%-kal több reklámidőt értékesítettek
a tévécsatornák, mint egy évvel korábban. A 2 új, vagy a mérésben új csatorna (TeenNick, Viasat Explore)
részesedése ebben a mutatóban 1,1 százalék, nélkülük 14,8 százalékos növekedést tapasztalnánk.
Ebben az időszakban az RTL Klub lett a legtöbb reklámot sugárzó csatorna, azt követte az RTL II és a
Sorozat+.
A TV2 Kids reklámideje 26,2 százalékkal csökkent, míg ebben a mutatóban jelentősebb zsugorodást a
Duna World (-11,9%) könyvelhetett még el.
A közszolgálati csatornák (M1+M2+M4 Sport+M5+Duna TV+Duna World és M4 Sport+) összes
reklámideje 9,5%-kal nőtt – ebben a mutatóban az M5 42,5%-os növekedést mutatott. Együttes
piacrészük összességében 0,2 százalékponttal (3,3%-ról 3,1%-ra) csökkent.

A sugárzott reklámidő mennyisége (mp) és megoszlása, 2020. és 2021. I-XII. hó
2020. I-XII. hó
10 142 322
2 402 455
706 338
1 923 775
1 562 056
1 560 162
1 912 713
74 823
4 871 953
5 131 320
288 390 406

3,3%
0,8%
0,2%
0,6%
0,5%
0,5%
0,6%
0,0%
1,6%
1,7%
93,5%

11 107 210
2 653 931
777 426
2 054 530
2 225 389
1 527 933
1 684 187
183 814
6 538 165
5 455 671
335 059 362

3,1%
0,7%
0,2%
0,6%
0,6%
0,4%
0,5%
0,1%
1,8%
1,5%
93,6%

2021 / 2020
I-XII. hó
109,5%
110,5%
110,1%
106,8%
142,5%
97,9%
88,1%
245,7%
134,2%
106,3%
116,2%

308 536 001

100,0%

358 160 408

100,0%

116,1%

Hossz (mp)
A közszolgálati adók együtt
M1
Az M2-n belül: Petőfi TV
M4 Sport
M5
DUNA TV
DUNA WORLD
M4 SPORT+
RTL KLUB
TV2
A többi csatorna összesen
Összesen
Forrás: Nielsen Közönségmérés
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I/2. A sugárzott reklámok által elért nézettségtömeg alakulása

(A reklámok nézettségét a 18-49 éves korosztály körében vizsgáljuk.)
A reklámok által „szállított” összes nézettségtömeg (Eq GRP) 2022-ben 7,2%-kal volt több mint egy évvel
korábban. A 2 új csatornának ebben a mutatóban 0,2 százalékos a piacrésze, nélkülük 6,9 százalékos
lenne a növekedés.
Az elért GRP-k tekintetében vezető RTL Klub (13,9%-os piacrész) és a második TV2 (11,8%-os piacrész)
között a sorrend nem változott, azonban az RTL Klub jelentősebb növekedése miatt a kettejük közt mért
különbség 2,1 százalékpontra nőtt.
A közszolgálati csatornák piaci részaránya összességében 0,2 százalékponttal nőtt. Az M4 Sport (a foci
Eb-nek köszönhetően) több mint kétszeresére (+101,9%) nőtt, de az M5 is jelentősen növelte
nézettségtömegét (+39,6%), a többi adónk ebben a mutatóban csökkent.
Mind nominálisan, mind arányaiban is jelentős növekedést ért el: az RTL Klub (+18,0%), a TV2 (+9,7%)
és a Film+ (+16,4%). Valamint: a Comedy Central (+24,8%), a JimJam (+148,8%), az M4 Sport
(+101,9%), az Izaura (+27,1%) és az RTL II (+15,3%) - a csatornák sorrendje a nominális növekmény
nagysága szerinti.

A reklámok által elért nézettségtömeg mennyisége és megoszlása,
2020. és 2021. I-XII. hó (18-49)

2020. I-XII. hó
54 701
25 716
1 741
12 484
1 287
8 946
4 245
282
265 251
242 705
1 537 447

2,6%
1,2%
0,1%
0,6%
0,1%
0,4%
0,2%
0,0%
12,6%
11,6%
73,2%

62 232
22 858
1 679
25 202
1 797
6 811
2 688
1 197
312 976
266 151
1 609 046

2,8%
1,0%
0,1%
1,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
13,9%
11,8%
71,5%

2021 / 2020
I-XII. hó
113,8%
88,9%
96,4%
201,9%
139,6%
76,1%
63,3%
423,9%
118,0%
109,7%
104,7%

2 100 104

100,0%

2 250 405

100,0%

107,2%

Eq GRP (18-49)
A közszolgálati adók együtt
M1
Az M2-n belül: Petőfi TV
M4 Sport
M5
DUNA TV
DUNA WORLD
M4 SPORT+
RTL KLUB
TV2
A többi csatorna összesen
Összesen
Forrás: Nielsen Közönségmérés

2021. I-XII. hó

Megoszlás

Eq GRP (18-49)

Megoszlás

Ha együttesen vizsgáljuk a reklámértékesítésre jellemző két dimenziót (sugárzott reklámidő és az általuk
szállított nézettségtömeg), akkor a 2020-ról 2021-re a változásokat tekintve az alábbi kategóriákat
találjuk:
(a) Mindkét dimenzióban nőtt: az AMC, az Arena4, az ATV Spirit, a Boomerang, a Comedy Central, a
Comedy Central Family, a Cool, a Dikh TV, az Eurosport, a Film Café. Továbbá: a Film Mánia, a Film+,
a History, az Izaura, a JimJam, a Jocky TV, a LifeTv, az M4 Sport, az M4 Sport+, az M5. Valamint: a
Mozi+, a Moziverzum, a Muzsika TV, a Nick JR, a Nicktoons, az OzoneTv, a Paramount Network, a Pesti
TV az RTL II, az RTL Klub. Illetve: a Sony Max, a Sony Movie Channel, a Sorozat+, a Spíler1 TV, a
Sport1, a Sport2, a TV Paprika, a TV2, a TV2 Séf és a Viasat History.
(b) Reklámideje csökkenése ellenére több GRP-t termelt: a Galaxy4 és a Story4.
(c) Reklámideje növelése ellenére kevesebb GRP-t termelt: az ATV, az AXN, az M2 (Petőfi TV), a Cartoon
Network, a Discovery Channel, a Disney Channel, a Fem3, a Film4, a Hír TV, az ID. Továbbá: az M1, a
Minimax, az MTV Hungary, a Music Channel, a Nat Geo Wild, a National Geographic, a Nickelodeon, a
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Prime, az RTL Gold, az RTL+. Valamint: a Sláger TV, a Spektrum, a Spektrum Home, a Spíler2 TV, a
Super TV2, a TLC, a TRAVEL Channel, a TV2 Comedy, a Viasat3, a Viasat6 és a Zenebutik.
(d) Mindkét dimenzióban csökkent: a Duna TV, a Duna World, a TV2 Kids és a TV4.
(e) Új csatorna: és a TeenNick és a Viasat Explore.
(f) Megszűnő csatorna: a D1 (2020. júliusig) és az RTL Spike (2020. decemberig).

II. A televíziós piac alakulása

2021 év átlagát tekintve, a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 perc 47 másodpercet töltött a
tévékészülékek előtt, hasonlóan az előző év azonos időszakához. A 4-17 évesek tévénézéssel töltött
ideje az előző évi magasabb értékekhez képest visszaesett 2 óra 50 percre, a csökkenés 13 perc volt. A
18-49 évesek 3 óra 46 percet tévéztek, 3 perccel kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az 50 évnél
idősebbek naponta átlagosan 6 óra 47 percet töltöttek a tévékészülék előtt, 2 perccel kevesebbet, mint
2020-ban. Összességében - a Covid helyzet enyhülése mellett – idén is több időt töltöttünk tévézéssel,
mint a járvány előtti 2019-es évben. Kivételt képeznek a 4-17 évesek, akik az idei évben 5 perccel
kevesebbet fordítottak tévézésre, mint 2019-ben.
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 118 magyar nyelvű adóból 2021 átlaga
alapján, a Nielsen Közönségmérés 97 adónál mért 1% alatti közönségarányt teljes napra (4+).
A hagyományos módon történő tévés tartalomfogyasztás mellett egyre többen választanak új utakat a
tévénézéshez és térnek át a digitalis platformokra. A napjainkban jellemző, széleskörű eszközhasználat
miatt ezek egyértelmű elkülönítése rendkívül bonyolult. Ezért a Nielsen nézettségi adatbázisában 2021től a DVD/Videó tartalom bekerült az Other „gyüjtőcsatorna” alá. Az Other összevont csoport az idegen
nyelvű csatornák, helyi/városi tévék, DVD/Video használat mellett tartalmazza a SMART TV–n és az
USB-ről lejátszott, nem a tévécsatornákhoz köthető tartalmak nézését, beleértve az OTT szolgáltatásokat
(Netflix, HBO GO) és a videójátékokat is.
Az Other csoport jelenleg teljes napra a tévézésre fordított idő 12,9%-át teszi ki, ez az érték a járvány
kitörését megelőzően, 2019-ben 9,9% volt (4+). A fiatalok körében ez az érték 20,4% (18-49 évesek), a
gyerekeknél 27,8% (4-12 évesek).
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 1,9%-át, azaz átlagosan 5 perc 42 másodpercet fordított televíziós tartalmak nem valós
idejű fogyasztására 2021-ben, ami 0,3 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához
képest. A TSV aránya a 4-17 éves korosztályban volt a legmagasabb, az idősebbeknél ez az arány
alacsonyabb.
Annak ellenére, hogy a késleltetett tévénézés a népesség napi tévézési idejének alig 2-3%-át teszi ki, a
televíziós médiapiac érdeklődése az eszközhasználat bővülésével, a TSV adatok iránt megnövekedett.
Ezért egyes összehasonlításokban, a médiapiaci trendek vizsgálatánál mi is használjuk a TSV
adatbázist, amit külön paraméterként feltüntetünk. A késleltetett tévénézés által felkínált lehetőségek
közül elemzésünkben a Live adatok mellett, a Live+Playback adatokat is használjuk, ami azt jelenti,
hogy a valós idejű adatok kiegészülnek a csatorna adásideje alatt a csatorna bármely műsorát
visszajátszó közönséggel. A különböző adatok használata a nézettségi számokban 1-2 tizedespontos
eltérést is eredményezhet.
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További lehetőségként a Nielsen 2019-től bevezette az úgynevezett vendégnézési adatokat is (Guest
viewing) a magyar tévés piac számára. Ennek lényege, hogy ha valamely panelháztartáshoz vendég
érkezik, és ott tévét is néz oly módon, hogy a háztartásnál kihelyezett műszer távirányítója segítségével
regisztrálja magát a nézőmérő rendszerbe a neme és életkora megadásával, akkor a vendég egy-egy
célcsoport nézettségi adatát további nézőszámokkal egészítheti ki. Mivel 2021 adatai alapján a vendégek
átlagosan alig 2 percet tettek hozzá a napi átlagos tévénézési időhöz, így ezzel az adattal az elemzésben
nem számoltunk.
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. A továbbiakban az M4 Sport+
nézettségi adatait idősávosan és műsoronként külön is vizsgáljuk, de az éves adatokban és
összehasonlításokban a Duna World részeként, mint Duna World/M4 Sport+ csatornát egyben kezeljük.
2021. január elején a tinédzsereknek szóló TeenNick adóval bővült a csatornák köre, 2021.
szeptembertől pedig a Viasat Explore is bekerült a nézettségi adatbázisba.

II/1. A közszolgálati csatornák eredményei (4+)

2021-ben az hat közszolgálati tévéadó együtt, teljes napra a tévézésre fordított idő 10,8%-át tudhatta
magáénak, ami 0,5 százalékpontos növekedést jelent az előző év 10,3%-os eredményéhez képest
(Live+Playback adat). A valós idejű tévézésen belül a közszolgálati adók együttes részesedése 11,0%
volt 2021-ben (Live adat).
Ezzel az eredménnyel az MTVA portfólió továbbra is a harmadik a magyar tévés piacon, a TV2 csoport
és az RTL csoport mögött. Az idei növekedésben a tavaszi-nyári-őszi műsorkínálat mellett jelentős
szerepet játszott a labdarúgó EB és a nyári tokiói olimpia is, amely jelentősen növelte az M4 Sport
részesedését.
Teljes napra vonatkozóan, az M1 aktuális 2,8%-os eredménye 0,3 százalékponttal alacsonyabb a
tavalyinál. Az M1 csatorna előző évi nézettségi eredményeit a veszélyhelyzet alatti magas nézőszámok
(2020. márciusban 4,7%-ra nőtt a csatorna részesedése) és a járvány utáni időszak eredményei együtt
alakították. A Duna TV 3,1%-os közönségaránya 0,1 százalékponttal alacsonyabb, mint tavaly. Az M4
Sport 2,5%-os idei eredménye jelentős növekedést jelent az előző év átlagához képest. A Duna
World/M4 Sport+ a tavalyihoz hasonló 1,0%-os átlagot ért el, az M5 0,6% százalékponttal járult hozzá a
portfólióhoz. Az M2 átlaga 0,9% volt a teljes népesség körében.

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.
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Főműsoridőben a közszolgálati csoport együttes eredménye 10,5% volt, növekedése 0,9 százalékpont.
2021. éves átlaga alapján a Duna TV 3.6%-os részesedése 0,1 százalékponttal magasabb a tavalyinál.
Az M1 aktuális közönségaránya 2,0% volt a kiemelt idősávban, csökkenése az előző év azonos
időszakához képest 0,2 százalékpont. Az M4 Sport jelentősen növelte részesedését a kiemelt idősávban,
2,8%-os idei átlaga 1,1 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A
Duna World/M4 Sport+ adó 1,0%-os eredményt ért el főműsoridőben, az M5 eredménye 0,5%, az M2
eredménye 0,5% volt a teljes népesség körében.

II/2. A közszolgálati adók helye a televíziós nézettségi piacon

2021 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 78 mért adó között, az M5 pedig oktatási - kulturális - ismeretterjesztő tartalmak
közvetítőjeként 0,6%-os közönségaránnyal teljes napra az 44. a nézettségi rangsorban.
Az alábbi táblázat a legnézettebb adók átlagos közönségarány adatait tartalmazza 2021. januárdecember időszakában, teljes napra és főműsoridőben, a teljes népesség körében, összehasonlítva az
előző év azonos időszakával.
Ami a teljes napot illeti, a legnézettebb adó a TV2, 11,2%-os eredménye 0,2 százalékponttal magasabb
a tavalyinál. A második a nézettségi rangsorban az RTL Klub 8,7%-os eredménnyel, csökkenése az előző
év azonos időszakához képest 0,5 százalékpont. A negyedik legnézettebb adó a Duna TV 3,1%-kal,
csökkenése előző évhez képest 0,1 százalékpont. Az M1 a lista 5. helyén áll 2,8%-kal, csökkenése 0,3
százalékpont (-10%). Az M4 Sport 2,5%-os részesedéssel a 8., növekedése az előző évhez képest 1
százalékpont (+67%). A Duna World/M4 Sport+ 1,0%-al a 20., az M2 0,9%-os részesedéssel a 24., az
M5 0,6%-os átlaga alapján a 44. a mért adók között.
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Főműsoridőben az RTL Klub 14,3%-os közönségaránnyal a legnézettebb adó, csökkenése az előző év
azonos időszakához képest 0,6 százalékpont. Második a TV2, 13,0%-os eredménnyel, csökkenése 0,6
százalékpont (4+). A negyedik legnézettebb adó a Duna TV 3,6%-os eredménnyel, növekedése az esti
kiemelt idősávban 0,1 százalékpontos (+3%-os). Az M4 Sport 2,8%-al az ötödik, növekedése 1,1
százalékpont (+65%). Az M1 aktuális 2,0%-os részesedéssel főműsoridőben a 12., csökkenése előző év
azonos időszakához képest 0,2 százalékpont. A Duna World/M4 Sport+ 1,0%-os eredményével a 18.
helyen szerepel, az M2 0,5%-os átlaggal a 32. (4+). Az M5 0,5%-al a 37. 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 21 legnagyobb elérésű adó között.
2021-ben a közszolgálati tévéadók együtt naponta 2,8 millió nézőt értek el. Az M1 aktuális 1,3 millió fős
közönséggel a harmadik legnagyobb elérésű csatorna. Mögötte a Duna TV közel 1,2 millió fővel a
negyedik. Az M4 Sport 974 ezer fős közönségével a 10. legnagyobb elérésű adó, a Duna World/M4
Sport+ 841 ezer fős napi közönségével jelenleg a tizenkettedik. Az M5 napi elért közönsége 609 ezer fő
volt, amivel a 16. legnagyobb elérésű adó. Az M2 napi közönsége 530 ezer fő volt, ezzel a csatorna a 21.
a rangsorban.
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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 87-94% között található, a Hír TV lefedettsége 91,9%. A közszolgálati
tematikus adók közül az M4 Sport és az M2 lefedettsége szintén 100% körüli, a Duna World lefedettsége
99,2%, az M5 lefedettsége pedig 98,6%.
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III/1. A csatornák helyzete részletesen
M1
Az M1 aktuális teljes napra 2,8%-os, főműsoridőben pedig 2,0%-os részesedést el. A csökkenés az előző
év azonos időszakához képest teljes napra 12%, főműsoridőben 13% volt. Az előző évi magasabb
közönségarány átlaghoz hozzájárult az is, hogy a járvány első hullámának kitörését követően az M1
megduplázta nézettségét március utolsó két hetében, ami jelentős növekedést eredményezett az előző
évi átlagban.

A korábbi időszakhoz hasonlóan a legnagyobb közönségrészesedéssel az M1 a reggeli és a déli
híradások alatt rendelkezett.
A részletes havi közönségarány adatok szerint a január-február az előző év azonos időszakához
hasonlóan alakult, március-április 3% körüli eredménye magasabb a járvány előtti időszak átlagánál.
Májustól szeptemberig az M1 aktuális 3% alatti közönségarányt ért el, kis eltérésekkel a görbe alakja a
tavalyihoz hasonló. Az előző évi március-áprilisi csúcs a koronavírus járvány első hullámának idején
megnövekedett nézettség eredménye.
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M2
Az M2 közönségaránya teljes napra 0,9% volt, főműsoridőben pedig 0,5%-ot ért el az adó, a teljes
népesség körében. Az M2 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 második
legnézettebb gyerekadó 6,2%-os eredménnyel, a Nick Junior mögött, 0,5 százalékponttal megelőzve a
Nickelodeon gyerekcsatornát. Az előző év azonos időszakához képest az M2 csökkenése 0,6
százalékpont. Összességében gyerekcsatornák együttes részesedése 9,6 százalékponttal csökkent az
utóbbi 1 évben. Részben a pandémia idején kialakult szokások miatt ez a korcsoport fordult leginkább az
egyéb módon való videós tartalomfogyasztás felé.

A reggel 5-tól 10-ig tartó kiemelt reggeli gyerekműsor sávban az M2 közönségrészesedése 9,4%-os volt
a 4-12 évesek körében, amellyel az M2 a reggeli sávban a második legnézettebb gyerekcsatorna volt a
Nick JR mögött.
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 9,4%-os átlaggal.
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A 4-12 évesek havi közönségarány adataiból az látszik, hogy a január-február 6,6%-os
közönségarány értékei után, márciustól májusig a tavalyihoz hasonló eredmény született, júniusban az
előző két évhez képest is magasabb 7,6%-os részesedést ért el az M2. Az év végi alacsonyabb
eredmények kivételével július - október átlaga magasabb volt az előző év azonos időszakának

átlagánál.
A gyerekek körében a nemlineáris tv-s tartalomfogyasztást mutató Other+DVD/Video kategória
részesedése 2021 éves átlagát tekintve 30,0% volt a gyerekműsorok sávjában, egy évvel korábban ez
az érték még 22,7% volt (4-12 évesek).
M4 Sport
Az M4 Sport csatorna első kilenc hónapjának idei átlagát a labdarúgó EB, a tokiói olimpia és az azt
megelőző időszak nézettségi eredményei együtt alakították.
Az M4 Sport január-szeptember időszakának átlagos közönségaránya a teljes napot tekintve 2,8% volt a
teljes népesség körében, főműsoridőben ennél is magasabb, 3,1%-os közönségarányt ért el az adó.
Ezzel az eredménnyel az M4 Sport a duplájára növelte részesedését a tévézésre fordított időből, mindkét
vizsgált idősávban.
A Labdarúgó EB alatt, vagyis a június 11-től július 11-ig tartó időszakban az M4 Sport közönségaránya
több mint ötszörösére, 8,3%-ra nőtt teljes napra, főműsoridőben pedig 11,6%-os részesedést ért el az
adó, ami a korábbi érték hatszorosa (4+). Ezzel az eredménnyel az M4 Sport teljes napra a második,
míg az esti kiemelt idősávban a legnézettebb adó volt a televíziós piacon.
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Az Olimpia alatt - a várakozásoknak megfelelően – szintén jelentősen növekedtek az M4 Sport
nézettségi eredményei. Az Olimpia alatti teljes időszakra vonatkozóan (július 23 - augusztus 8. között) az
M4 Sport közönségaránya 7,2%-ra nőtt teljes napra (4+), amivel a második legnézettebb csatorna lett.
Amint az idősávos adatokból is kiolvasható, a sportesemények jelentős része a hajnali és reggeli órákban
zajlott, az időeltolódásból adódóan a sportműsorok átlagos nézettsége a déli és a kora délutáni órákban
volt a legmagasabb. Ebben az idősávban, vagyis hajnali 2 óra és délután 16 óra között az M4 Sport
12,2%-os közönségrészesedéssel piacvezető volt.
A labdarúgó EB és az Olimpia nézettségi eredményeiről a kiemelt műsorok fejezetben részletesen is
beszámoltunk.
A nyári hónapok kiemelkedő havi közönségarány értékei a labdarúgó eb és a nyári olimpia magas
nézettségi eredményeit jelzik. Szeptember átlaga az előző év azonos időszakához hasonlóan alakult.

Az M4 Sport továbbra is a legnézettebb sportcsatorna a piacon. Közönségaránya a férfiak körében 4,4%
volt 2021. első kilenc hónapjában, magasabb a teljes népesség körében mért értéknél (teljes nap).
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Sportcsatornák közönségaránya (SHR%)
2021.
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M5
Az M5 közönségaránya teljes napra és főműsoridőben is 0,5% volt a teljes népesség körében. A délelőtti
sáv és a főműsoridő sávjának minimális erősödése teljes napra 0,1 százalékpontos növekedést
eredményezett az M5 idei átlagában.

A havi közönségarány adatokból látszik, hogy 2021-ben az M5 közönségaránya a januári magasabb
0,6%-ról márciusban 0,4%-ra csökkent, hasonlóan az előző év azonos időszakához. Áprilistól az M5
stabilan 0,5%-os eredményt ért el, júliustól 0,6%-ra nőtt a csatorna részesedése, mindkét eredmény
fölötte van az előző két év, hasonló időszakának átlagánál.
Az M5 közönségaránya teljes napra 0,6%-os, főműsoridőben 0,5%-os eredményt ért el. A főműsoridő és a
napközbeni sáv 20-30%-os erősödése teljes napra 0,1 százalékpontos (20%-os) növekedést eredményezett az
M5 idei átlagában.
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A havi közönségarány adatokból látszik, hogy 2021-ben az M5 közönségaránya a januári magasabb 0,6%-ról
márciusban 0,4%-ra csökkent, hasonlóan az előző év azonos időszakához. Áprilistól az M5 stabilan 0,5%-os
eredményt ért el, júliustól 0,6%-ra nőtt a csatorna részesedése, decemberben elérte a 0,7%-ot, vagyis végig fölötte
volt az előző két év, hasonló időszakának átlagánál.

Duna TV
A Duna TV közönségaránya teljes napra 3,1% volt, főműsoridőben pedig ennél magasabb, 3,7%-os
közönségarányt ért el az adó. Az előző év azonos időszakához képest főműsoridőben 0,2 százalékpontos
növekedést könyvelhet el az adó, kompenzálva a délutáni sáv alacsonyabb eredményeit. Teljes napra a
Duna TV csökkenése 0,1 százalékpont (4+).
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A havi közönségarány adatok alapján a Duna TV idei eredményei a tavaszi hónapok kivételével
alacsonyabbak a tavalyinál.

Duna World/M4 Sport+
A Duna World/M4 Sport+ teljes napra 1,0%-os, főműsoridőben 1,1%-os eredményt ért el, hasonlóan az
előző év azonos időszakához. A délelőtti-délutáni sáv minimális növekedése kompenzálta a főműsoridő
és a késő esti idősáv hasonló veszteségét, így a Duna World/M4 Sport+ megtartotta előző évi 1% körüli
részesedését a tévézésre fordított időből (4+).

A Duna World/M4 Sport+ 1,1%-os havi átlagai az év első felében magasabbak a tavalyi eredményeknél,
a nyári hónapokban és szeptemberben mért 0,9%-os átlagok azonban alacsonyabbak a tavalyi
értékeknél.
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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 2021. januárdecember időszakban 1,1% volt, amivel a második legnézettebb sportcsatorna az M4 Sport mögött, megelőzve a
Sport1 adót és a többi sportcsatornát. A férfiak körében ennél magasabb, 1,7%-os részesedést ért el az adó, amivel
a saját műsorsávjában szintén a második legnézettebb sportcsatorna volt ebben az időszakban (férfiak, 4+).
(Hétvége, 14.0-22.0, idősávos adat.)

Január 23-tól, az OTP Bank Liga élő mérkőzései jelentősen javítottak az M4 Sport+ idei nézettségi eredményein.
Az M4 Sport+ adónak köszönhetően az idei OTP Bank Liga szezon összes mérkőzését élőben közvetítette a
közmédia, továbbá az egyéb magyar sportesemények közvetítése is jelentősen bővült az előző év azonos
időszakához képest

III/2. A közszolgálati adók kiemelt műsorai 2021-ben
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest
Vizsgált időszak: 2021. szeptember 5-12 között
A nyolc nap alatt, a négy csatorna valamelyikén, a NEK-kel kapcsolatos közvetítésekbe, műsorokba
ajánlókba a népesség harmada, 2 millió 840 ezer néző kapcsolódott bele legalább egy rövid időre
(kumulált elérés).
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A négy élőben közvetített kiemelt esemény nézettségi eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Szeptember 5-én hivatalosan a nyitómisével kezdődött a kongresszus, melyet a Duna TV élőben
közvetített. A vallási szertartás közvetítése 206 ezer fős nézettséget és 8%-os közönségarányt ért el.
A szeptember 11-i közvetítéssorozat kiemelt eseményei a szombat délutáni Szentmise és az
eucharisztikus, gyertyás körmenet voltak: a több mint két órás Körmenet 508 ezer nézőt ért el, a
közvetítés nézettsége 147 ezer fő volt.
Vasárnap az eseménysorozat zárónapján a Ferenc pápa által celebrált zárómise iránt volt a legnagyobb
az érdeklődés: az élő közvetítés egy percre jutó átlagos nézettsége 435 ezer fő volt, de a legnézettebb
időszakában, az utolsó félórában, bőven 500 ezer fölötti nézője volt. A zárómise részesedése 21,3% volt,
vagyis minden ötödik tévénéző a Duna TV-t választotta a pápai mise idejében.
A közszolgálati adók a helyszíni közvetítések mellett új műsorokkal, ismeretterjesztő és kulturális
tartalmakkal is készültek: hétköznap esténként a Duna TV MindekiNEK címmel összefoglalta a nap
eseményeit (különböző kezdési időpontok), melyet a Duna World másnap reggel ismételt. A 10 darab
összefoglalóba 408 ezer fő kapcsolódott be legalább egy percre. A Misztérium egy rövidebb, 7-8 perces
epizódokból álló sorozat, amely hétköznap az összefoglaló után volt műsoron és szintén reggel ismételte
a Duna World.
A Toldi animációs filmsorozat szeptemberi epizódjainak átlagos nézettsége 153 ezer fő volt,
közönségaránya 3,5% (4+). Az első négy epizód, az előhanggal együtt összesen 379 ezer nézőt ért el
hosszabb-rövidebb időre, egy néző átlagosan 16 percet látott a sorozatból (COV).
A Nyár 21 a Duna TV nyári magazin műsora délelőttönként 46 ezer fős nézettséget és 4,2%-os
közönségarányt ért el, az egyes adások elért közönsége 156 ezer fő volt.
A Családi kör vasárnap 18.45-től vetített műsor 103 ezer fős nézettséget és 2,6%-os közönségarányt ért
el, az egyes adások elért közönsége 299 ezer fő volt (4+).
Almárium, a Duna TV nyugdíjasoknak szóló szolgáltató magazinja: hétköznap délutánonként 43 ezer fős
nézettséget és 2,7%-os közönségarányt ért el a teljes népesség körében és 4,6%-ot a fő célcsoport, a
nyugdíjasok körében. Az egyes adások elért közönsége 108 ezer fő (4+).
Borbás Marcsi szakácskönyve című műsor a Duna TV-n vasárnap délután 185 ezer fős nézettséget és
6,0%-os közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 287 ezer fő volt (RCH).
Főmenü: a Duna TV gasztroműsora szombat délután 142 ezer fős nézettséget és 5,4%-os
közönségarányt ért el, az egyes adások elért közönsége 292 ezer fő (4+).
Fábry szórakoztató műsora a Duna TV-n főműsoridőben 93 ezer fős nézettséget és 2,3%-os
közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 307 ezer fő volt (RCH).
A Bagi-Nacsa Orfeuma: a műsor átlagos nézettsége 97 ezer fő volt, közönségaránya pedig 2,3%-os lett
a teljes népesség körében. Az egyes adások elért közönsége, vagyis azok száma, akik legalább egy
percre odakapcsoltak a műsorra, 266 ezer fő volt (4+).
Hogy volt?! a Duna TV-n vasárnap délután vetített műsor 108 ezer fős nézettséget és 3,9%-os
közönségarányt ért el (4+), az egyes adások elért közönsége 277 ezer fő volt (RCH).
Íz-őrzők: Hétköznap délutánonként a „hazai érték” sávban vetített műsor jelenleg a Duna World adó egyik
legnézettebb műsora, 109 ezer fős nézettséggel és 4,1%-os közönségaránnyal, az egyes adások elért
közönsége 195 ezer fő volt.
Tűzijáték: Az augusztus 20-i Ünnepi tűzijáték évről évre a közmédia egyik legnézettebb műsora. A 36
perces közvetítés a Duna TV-n 1 millió 109 ezer fős nézettséget ért el (SHR4+ 31,0%). A Duna TV
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legnézettebb műsorai kőzött szerepel az ünnepi műsorok közül a Magyar Honvédségi Légi parádé
közvetítése 320 ezer fős nézettséggel (SHR4+ 21,1%) és a Budavári Palotakoncert: Operettünnep 2.
része 391 ezer fős nézettséggel (SHR4+ 12,4%).
Sportműsorok
A Labdarúgó Európa-bajnokság nézettségi eredményei az M4 Sport adón
Vizsgált időszak: 2021. június 11-július 11.
Az Eb alatt az M4 Sport és a Duna TV összesen 304 órában sugárzott mérkőzéseket. Ebből 51 élő
közvetítést, több mint 108 óra időtartamban (ebből 6-ot a Duna TV-n), és 116 ismétlést. Az 51 élő
mérkőzés a lakosság 57%-át érte el. Az Eb ideje alatt sugárzott 167 mérkőzés (élő, felvételről vagy
ismétlés) valamelyikébe a magyar lakosság közel 60%-a (5 millió 68 ezer fő) kapcsolódott be hosszabbrövidebb időre
Az Eb legnézettebb mérkőzései
Az idei Labdarúgó Eb legnézettebb közvetítései a döntő mellett a magyar vonatkozású mérkőzések
voltak. Az EB legnézettebb mérkőzése a Németország – Magyarország összecsapás volt 1,75 millió fős
nézettséggel, a meccs idejében tévézők 45,0%-a, a férfi nézők 55%-a az otthoni tévékészülékek előtt
szurkolt a magyar csapatnak, de a 18-49 éveseknél mért 53,3%-os közönségarány érték is jóval
magasabb volt az átlagnál. A továbbjutást eldöntő, utolsó csoportmeccsünkön a mérkőzés alatt összesen
2,7 millióan kapcsoltak az M4 Sport adóra, ők átlagosan a 78 percet láttak belőle. Azok száma, akik a
három magyar mérkőzésből legalább 1 percre odakapcsoltak az M4 Sport adóra, 3,6 millió fő volt.
Az Olaszország – Anglia döntő az Eb második legnézettebb mérkőzése lett 1 millió 342 ezer fős
nézettséggel és 42,2%-os közönségaránnyal. A 3 óra 20 percig tartó mérkőzésből (benne van a díjátadó
is) egy átlagos néző 120 percet látott. A 18-49 évesek körében hasonlóan népszerű volt ez a program: a
tévé előtt ülő, kereskedelmi szempontból kiemelt korcsoport 43,4 százaléka a mindent eldöntő meccset
választotta. Kiemelkedően magas volt a műsor közönségaránya a férfiak körében, átlagosan 52,8
százalék, de a világ egyik legnagyobb televíziós, illetve sporteseménye a tévéző nők figyelmét is
lekötötte, 32,1 százalékuk csatlakozott a tévé előtt szurkolók táborához.

Az EB hatása az M4 Sport nézettségére
A magas nézőszámoknak köszönhetően a Labdarúgó Eb alatti teljes időszakra vonatkozóan az M4 Sport
közönségaránya több mint ötszörösére, 8,3%-ra nőtt, a teljes napra vonatkozóan, főműsoridőben pedig
11,7%-os részesedést, a korábbi érték hatszorosát érte el az adó (4+).
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Ezzel az eredménnyel, az M4 Sport teljes napra a második, az esti kiemelt idősávban pedig a
legnézettebb adó volt az Eb alatt. Az Eb alatti időszakban naponta 1 millió 808 ezren kapcsoltak a
sportcsatornára, vagyis a teljes népesség 21%-a, ami több mint duplája a korábbi időszak átlagának.

A Labdarúgó Eb alatt a kereskedelmi szempontból kiemelt 18-49 éves korcsoportban is jelentősen
átrendeződtek az erőviszonyok, mivel a kereskedelmi adók közönségének jelentős része is az M4 Sport
csatornát választotta. Az M4 Sport közönségaránya az Eb idején a 18-49 évesek körében a korábbi érték
többszörösére nőtt, 10,4% volt teljes napon és 15,3% főműsoridőben, amivel mindkét napszakban a
legnézettebb csatorna lett (előtte 1,5% volt teljes napon és 1,8% főműsoridőben). A sport iránt
kiemelkedően érdeklődő férfiak körében még ennél is jelentősebb volt az M4 Sport előnye, teljes napra
12,6%-os, főműsoridőben pedig 17,8%-os részesedést ért el (előtte 2,7% teljes napon és 3,2%
főműsoridőben).
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A mérkőzések nézettsége az EB egyes szakaszaiban
A mérkőzések nézettségére hatással volt az, hogy a bajnokság mely szakaszáról volt szó, illetve az, hogy
milyen idősávban kerültek sugárzásra.
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A csoportkör 36 mérkőzésének közel félmillió volt az átlagos nézettsége. Közülük kiemelkednek a
magyar vonatkozású meccsek.
.

A nyolcad és negyeddöntők átlagos nézettsége a 650 ezerhez közelített, míg a két elődöntő ezt
jelentősen meghaladta, a 900 ezer fő körüli nézőszámmal.

Az M4 Sport csatornán sugárzott 45 élő mérkőzés közül 38 esetében piacvezető volt az M4 Sport a
mérkőzés idejében.
XXXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTEKOK – TOKYO 2020
A XXXII. nyári olimpiai játékokat eredetileg 2020-ra tervezték, de a koronavírus világjárvány miatt végül
2021. július 23. és augusztus 8. között rendezték meg Tokióban, Japán fővárosában.
Az Olimpia eseményeit a közmédia csatornái közül az M4 Sport és a Duna TV is közvetítette, a két
csatornán együtt, összesen 556 órányi műsoridőben (több mint 23 nap). Az M4 Sporton már július 21től sugároztunk olimpiai labdarúgó csoportmérkőzéseket, ezeket a fenti adásidőbe beszámítottuk.
Az sportesemények jelentős része a hajnali és reggeli órákban zajlott, az időeltolódásból adódóan a
sportműsorok átlagos nézettsége a déli és a kora délutáni órákban volt a legmagasabb, 16 óra után már
nagyon kevés közvetítést nézhettünk élőben.
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A lineáris tévézés mellett sokan az online felületeken keresztül követték az eseményeket, amely a
jelentős időeltolódás miatt különösen nagy hangsúlyt kapott. A várható érdeklődés kiszolgálására a
közmédia az öt új webcsatornát indított, melyen élőben nézhetőek voltak a magyar vonatkozású illetve
érdekesebb események.
Az Olimpia alatt - a várakozásoknak megfelelően - jelentősen növekedtek az M4 Sport csatorna
nézettségi eredményei. Naponta több mint kétszer annyian kapcsoltak az M4 Sport csatornára, mint az
év első öt hónapjában (január-május). Az egy nézőre jutó napi átlagos tévénézési idő (ATS) a 2021.
január-májusi időszak 42 percéről az Olimpia 17 versenynapja alatt 105 percre növekedett, ami 119
százalékos bővülést jelentett. A Duna TV esetében a bekapcsolódok száma lett magasabb, a januármájus időszakhoz képest 15%-kal. Az Olimpia eseményeibe, a két adó valamelyikén, a lakosság 53%a,vagyis 4 millió 539 ezer fő kapcsolódott bele hosszabb, rövidebb időre.
A nagy érdeklődésnek és a magas nézőszámoknak köszönhetően az Olimpia alatti teljes időszakra
vonatkozóan (július 23 - augusztus 8. között) az M4 Sport közönségaránya 7,2%-ra nőtt teljes napra (4+),
amivel a második legnézettebb csatorna lett, míg a Duna a 3,6% -os értékkel a negyedik legnézettebb
csatorna ugyanezen időszakban.
Az Olimpia magyar vonatkozású –a legnagyobb érdeklődést kiváltó - eseményei, mint például az úszás
előfutamok, kajak-kenu előfutamok, vízilabda mérkőzések, stb. magyar idő szerint hajnalban vagy a
délelőtti órákban zajlottak. Összességében az élő események általában 16 óráig lezajlottak, ezért
érdemes ezt a napszakokat külön is megvizsgálni. Ebben az idősávban, vagyis hajnali 2 óra és délután
16 óra között az M4 Sport 12,2%-os közönségrészesedéssel a legnézettebb csatorna volt, míg a Duna
TV 4,1%-kal a harmadik.

Az Olimpia alatt a kereskedelmi szempontból kiemelt 18-49 éves korcsoportban is jelentősen
átrendeződtek az erőviszonyok, mivel a kereskedelmi adók közönségének jelentős része is az M4 Sport
tartalmait választotta. Az M4 Sport közönségaránya a 18-49 évesek körében, az Olimpia élő
közvetítéseinek idősávjában,16-óráig, 10,5%-ra nőtt, amivel a legnézettebb volt ebben a célcsoportban
is. A fiatal felnőtt férfiak körében még ennél is jelentősebb volt az M4 Sport előnye, a kiemelt idősávban
13,3%-os részesedést ért el az adó.
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A legnézettebb események természetesen a magyar vonatkozásúak voltak, illetve a „magyar döntők”
környezetében sugárzott közvetítések.
Az öt legnézettebb sportesemény az M4 Sport csatornán: a férfi párbajtőr egyéni döntő (Siklósi
Gergely) 568 ezer fővel, a Magyarország – Franciaország női kézilabda csoportmérkőzés 511 ezer
fővel, a férfi kard egyéni eredményhirdetés (Szilágyi Áron) 455 ezer fővel, a férfi kard egyéni döntő
(Szilágyi Áron) 441 ezer fővel, a női tőr egyéni döntő (nincs magyar) 439 ezer fővel.
Az M4 Sporton az olimpiai közvetítések közül a legnézettebbek 500 ezer fő fölötti nézettséget értek el,
3 esemény nézettsége meghaladta a 400 ezer főt, további 18 közvetítés ért el 300 ezer fölötti nézettséget.

A Duna TV közvetítéseiből az atlétika lett a legnézettebb, az első tíz helyen ez a sportág szerepel. A
nézettségi rangsorban a 14 atlétikai esemény mellett úszás, birkózás és torna is szerepel. Az olimpiai
események közül 16 közvetítés nézettsége meghaladta 150 ezer fő fölött, a három legnézettebb, pedig a
300 ezer fő fölötti nézettséget ért el.
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Forma-1
A Forma-1 2021-ban a Bahreini Nagydíjjal vette kezdetét. A szeptember végéig megrendezett 15 futam
átlagos nézettsége 492 ezer fő volt, közönségaránya a teljes népesség körében 18,5%, a férfiak körében
ennél is magasabb, 26,1%-os eredmény született (M4 Sport, Duna TV).
Az legnézettebb futam - amelyet idén a Duna TV közvetített - a Magyar Nagydíj volt 677 ezer fős
nézettséggel. A vasárnap délutáni futam alatt a tévézők közel 25%-a a Duna TV-t választotta, a
motorsport iránt leginkább érdeklődő férfinézők körében még ennél is magasabb, 34,1%-os részesedést
ért el az adó. A Magyar Nagydíj közvetítéseinek és ismétléseinek valamelyikébe 1 millió 750 ezren néztek
bele legalább egy percre, ez a teljes népesség 20,3 százaléka.

Készítette: Kontrolling Iroda

106

TV I RÁDIÓ I ONLINE

Az MTVA 2021. évi üzleti jelentése

Világbajnoki-selejtező mérkőzések
Az M4 Sport 2021-ben hat Vb selejtező labdarúgó mérkőzést közvetített, közülük a Magyarország –
Anglia találkozó bekerült a sportcsatorna idei legnézettebb mérkőzései közé 661 ezer fős nézettséggel
(SHR4+ 18,2%, SHR férfi 27,8%).

Bajnokok Ligája mérkőzések
2021/22-es szezon
A júliusban induló új szezon mérkőzéseinek átlaga 248 ezer fő volt, közönségaránya 7,5% (4+). A
legnézettebb a Ferencváros – BSC Young Boys visszavágó volt 475 ezer fős nézettséggel (SHR4+
13,8%, SHR férfi 22,2%).

OTP Bank Liga (NB1-foci) mérkőzések
2021/22-es szezon
A 2021/2022 szezon mérkőzései, amelyeket az közmédia az M4 Sport és az M4 Sport+ adókon
közvetített, 115 ezer fős nézettséget és 3,7%-os közönségarányt értek el a teljes népesség körében.
Ebből az M4 Sport közvetítései 124 ezer fős nézettséget és 3,8%-os közönségarányt értek el, az M4
Sport+ csatornán sugárzott mérkőzések átlagos nézettsége 104 ezer fő volt, közönségaránya 3,7%-os
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(4+). A III. negyedév legnézettebbje az M4 Sport-on közvetített Ferencváros – Újpest FC mérkőzés volt
252 ezer fős nézettséggel és 8,7%-os közönségaránnyal (4+).
MOL Magyar Kupa labdarúgó mérkőzések
2021/22-es szezon
A 2021. szeptemberben sugárzott mérkőzések átlagos nézettsége 82 ezer fő volt, közönségaránya 2,9%
(4+).
Ezek közül a legnézettebb az FC Hatvan – Ferencvárosi TC mérkőzés volt, 120 ezer fős nézettséggel
és 4,9%-os közönségaránnyal (4+).

Európa Liga labdarúgó-mérkőzések
A 2021/22-es szezon mérkőzéseinek átlagos nézettsége 355 ezer fő volt, közönségaránya a teljes
népesség körében 10,3%. A legnézettebb a FERENCVÁROSI TC-REAL BETIS BALOMPIE mérkőzés
volt 379 ezer fős nézettséggel és 11,2%-os közönségaránnyal (4+).
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III/3. Toplisták 2021-ben
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IV. A közszolgálati rádióadók hallgatottsága 2021.
A közszolgálati rádiók napi hatóköre és közönségaránya, 2021
A rádiók napi hatóköre alapján kialakult rangsorban, 2021. január-decemberben a Kossuth Rádió a
harmadik, a Petőfi Rádió a negyedik, a Dankó Rádió a hetedik, míg a Bartók Rádió a nyolcadik helyet
foglalja el a piacon – a mért rádiók között.
A Retro Rádió az első, a Rádió1 a piac másodikja, a Sláger FM az ötödik, míg a mérés utolsó két
hullámában új adóként jelentkező Best FM a hatodik.
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Napi hallgatottság és közönségarány, (15+)
2021. január - december, átlagnap
Napi hallgatottság (ezer főben)

1200
1000

Közönségarány
(SHR%)
Közönségarány
(SHR%)

15.0%

1 119

13.2%
975

800
600
400
2.7%
200
187

1.6%
139

0

Kossuth Rádió

Petőfi Rádió

Dankó Rádió

Bartók Rádió

Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - M-Meter - ©Kantar-Hoffmann

A Kossuth Rádiónak 2021. január-decemberben 1,119 millió fős napi közönsége volt és
közönségrészesedése 15,0% a 15 évesek és idősebbek körében, ezzel harmadik helyezett volt a rádiók
hallgatottság szerinti rangsorában. Ezzel a napi hallgatótáborral a Kossuth a legnagyobb a „Talk rádiók”
körében, a mérési adatok alapján a közeljövőben még megközelíteni sem fogják tudni.
Legerősebb műsorsávjai továbbra is a reggeli órákra és a Déli Krónika (itt egész héten félmillió feletti a
csatorna hallgatótábora) idejére esnek. A hajnali idősávban (0-6 óra) egy átlagos napon a rádiózással
töltött idő 23,7 százaléka-, a reggeli (6-10 óra) és a déli időszakban (10-14 óra) pedig 16-17 százaléka
tartozik a Kossuth Rádióhoz, ami szintén jelentősen magasabb a csatorna napi átlagánál.
A Petőfi Rádió 2021. I-XII. hónapban 975 ezer fős közönségével a negyedik leghallgatottabb rádió – az
első negyedévben még 1,152 milliós volt a napi hallgatótábora (ekkor még a Kossuthnál jobb volt), de a
második negyedéves kerek 1 milliós adat után a harmadik negyedévre ez 868 ezer főre-, a negyedikben
878 ezer főre csökkent . Hallgatottsága a reggeli és a délelőtti idősáv mellett a délutáni idősávban is
jelentős. Részesedése a hallgatási időből a 15 évesek és idősebbek körében 13,2%, de a fiatalok (18-49
évesek) körében ennél jóval magasabb, 18,1%.
A Dankó Rádió napi hallgatóinak száma 2021-ben 187 ezer fő volt, amivel a mért csatornák rangsorában
a 7. helyen áll. A Dankó Rádió részesedése a hallgatási időből 2,7% volt.
A Bartók Rádiót 2021. I-XII. hóban naponta átlagosan 139 ezren hallgatták, ezzel a mért csatornák
rangsorában a 8. helyen áll, míg részesedése a hallgatási időből 1,6% volt (15+). Iskolai végzettség
szerint tekintve a Bartók hallgatói köre a legiskolázottabb, hallgatóinak 41,9%-a felsőfokú végzettségű ami kiemelkedően magasnak számít.
A közszolgálati rádióadók együttes részesedése 2021-ben összesen 32,5% volt teljes napra, de bizonyos
kiemelt idősávokban (így pl. a kora reggeli órákban és dél körül, valamint az esti órákban) a hallgatott
percek 34-37 százalékáról mondható el, hogy valamelyik közszolgálati rádióadóhoz tartoztak.
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A négy közszolgálati adó együttes részesedése
2021. január-december időszakban
(SHR%, Átlagnap, 15+)

Négy adó együtt:
32,5%
Petőfi Rádió;
13.2
Kossuth Rádió;
15.0
Dankó Rádió;
2.7
Bartók Rádió;
1.6

Egyéb adók;
67.5

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

A Kossuth Rádiónak 13,4%, a Petőfi Rádiónak 11,7% a napi gyakoriságú hallgatója, de heti szinten utóbbi
megközelíti a 15 év feletti népesség negyedét (23,4%), míg a Kossuth annak ötödét (19,2%). A Dankó
és a Bartók Rádió célközönsége kisebb, a Dankó naponta a népesség 2,2%-át éri el, a Bartók pedig
1,7%-ukat.
A négy adó együttes elérése napi szinten 26,4 százalék, heti szinten pedig 41,3 százalék a 15 év feletti
népesség körében.
A Kossuth, a Petőfi, a Dankó és a Bartók Rádió elérési adatai,
2021. január-december
(átlagnap, 15+)

41.3%

Napi elérés

Heti elérés

26.4%

23.4%
19.2%
13.4%

11.7%

2.2%

4 adó együtt

Kossuth Rádió

Petőfi Rádió

4.3%

Dankó Rádió

1.7%

3.7%

Bartók Rádió

Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - M-Meter - ©Kantar-Hoffmann
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Hallgatói összetétel

A négy közszolgálati rádióadó közönség-összetétele a tematikájuknak megfelelően alakul: a legidősebb
közönsége a Kossuth Rádiónak van, hallgatóinak 82,8 százaléka 50 évesnél idősebb. Nem tér el ettől
lényegesen a Bartók hallgatótábora sem, hiszen ennél az adónál az 50 év alatti hallgatók aránya 18,6%
(a Kossuthnál 17,2%).
A Petőfi Rádió hallgatói összetétele a korcsoportos bontásban gyakorlatilag megegyezik a teljes
népesség megoszlásával. (A 70+ évesek és aránya kevéssel alacsonyabb, a 30-49 éveseké kissé
magasabb.)
A közszolgálati rádiók közönségösszetétele – 2021. január - december
korcsoportok szerinti bontásban
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Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - M-Meter - ©Kantar-Hoffmann

Iskolai végzettség szerint tekintve a Bartók hallgatói köre a legiskolázottabb, hallgatóinak 41,9%-a
felsőfokú végzettségű - ami kiemelkedően magasnak számít, de a Petőfi és a Kossuth Rádió diplomás
hallgatói aránya is – kisebb-nagyobb mértékben – meghaladja az összes rádiózónál látható értéket
(20,9%). A Petőfit hallgatók ebben a felosztásban is a teljes népesség megoszlása körüli számokat
hoznak. Szembetűnő még a Dankó Rádió hallgatói körében az alapfokú végzettséggel rendelkezők
magas (56,0%-os) aránya.
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A közszolgálati rádiók közönségösszetétele – 2021. január - december
iskolai végzettség szerinti bontásban
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Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - M-Meter - ©Kantar-Hoffmann

Lakóhely szempontjából a közszolgálati rádiók hallgatótábora közül a Kossuthé közelít legjobban az
országos átlaghoz. A Bartók esetében a fővárosiak aránya 22,3%, ez kissé magasabb összes rádiózónál
tapasztalható 18,5 százalékhoz képest. A Dankó esetében a községekben és kisvárosban élők-, a Petőfi
esetében pedig a kisvárosban élők aránya haladja meg jelentősen az összes rádiózó szintjét.
A közszolgálati rádiók közönségösszetétele – 2021. január - december
lakóhely szerinti bontásban
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Forrás: Rádiós közönségmérés – NMHH - M-Meter - ©Kantar-Hoffmann
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V. Online adatok a közszolgálati weboldalakon
A közszolgálati weboldalak látogatószáma, 2021.
A havi összes látogatószám – a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva – 2021-ben 2,2 millió
volt, ez 16 százalékos növekedést jelent a 2020. évi átlaghoz képest. Ez a mutató 2021-ben júliusban volt a
legmagasabb, ekkor a havi látogatószám megközelítette a 2,5 milliót.
Május közepétől az M4 Sport és M4 Sport+ tévécsatornák élő online nézése átkerült a mediaklikk.hu
oldalról az m4sport.hu oldalra, ez jelentősen átalakította – főleg utóbbi esetében – az azóta eltelt hónapok
látogatottsági adatait.
A weboldalak közül kiemelkedik a hirado.hu (amely az év minden hónapjában milliós számokat ért el októberben 1,783 millióval volt a csúcson), éves összehasonlításban 35 százalékos növekedést érve el – a
közmédia növekedésének több mint kétszeresét. A mediaklikk.hu látogatószámában (a fent említett változás miatt)
2020-hoz képest idén csak 5 százalék a növekmény, ez most csak a harmadik helyet jelentette, míg az m4sport.hu
a fenti időszakok összehasonlításában 61 százalékos a növekménnyel a második. Az m4sport.hu júniusban közel
1,3 milliós havi csúcsával a weboldalak közül az első is volt, míg az év második felében stabilan a második pozíciót
foglalja el.

A napi egyedi látogatószámok a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva 53 százalékos
növekedést mutatnak 2021-ben 2020-hoz képest - az éves adatokat tekintve. 2021-ben a júliusi adat volt a
legerősebb, ekkor a napi egyedi látogatószámok meghaladták a 294 ezret, ez a mutató az év további hónapjaiban
is ezen a szinten mozgott.
A weboldalak közül a 2021. évi átlagokat vizsgálva a hirado.hu van az élen, míg az m4sport.hu a második
– utóbbi az év négy hónapjában tudta megelőzni a hírportált. A 2020. éves átlaghoz képest az m4sport.hu 2021ben 103%-os-, míg a hirado.hu 67%-os növekményt mutat. A mediaklikk.hu oldalnál az éves átlagokat vizsgálva
5%-os csökkenés látszik – ez a korábban leírt változások hatásával magyarázható.
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A közszolgálati weboldalak havi oldalletöltése, 2021. I-XII. hó
A havi összes oldalletöltés a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva 2021-ben 80 százalékos
növekedést mutat 2020-hoz képest. A fenti növekményt a júniustól augusztusig mért 30 milliót meghaladó adatok
eredményezték, bár szeptembertől kisebb visszaesés mutatkozik.
A weboldalak közül 2021-ben az m4sport.hu az év eleji harmadik pozíciójából indulva májustól (október kivételével)
magasan a legmagasabb számokat hozta, így összességében 2021-ben az első lett - az 5,93 milliós havi átlagos
oldalletöltése 115 százalékkal magasabb a 2020-as átlagához képest. A mediaklikk.hu – a korábban jelzett okok
miatt – az éves összevetésben 10 százalékos csökkenést szenvedett el, így a tavalyi (és év eleji) vezető
pozíciójából a harmadik helyre csúszott vissza. A hirado.hu – a 3. negyedévi 5,75 milliós és a 4. negyedévi 6,2
milliós átlagának köszönhetően – megtartotta második helyét, éves összehasonlításában 2021-ben 56 százalékkal
nőtt 2020-hoz képest.

A napi oldalletöltések átlagos száma a Magyar Közmédia weblapjait együttesen vizsgálva 2021-ben 77 százalékos
növekedést mutat 2020-hoz képest. A negyedéves adatokban 2021. harmadik negyedévében volt az eddigi
legmagasabb mért érték (940 ezer).
A weboldalak napi oldalletöltésénél hasonló pozícióváltások történtek, mint az összes oldalletöltés esetén, így itt is
az m4sport.hu az első, a hirado.hu a második és a mediaklikk.hu a harmadik. Az éves átlagokat tekintve 2021-ben
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2020-hoz képest az m4sport.hu 111%-kal-, a hirado.hu 55%-kal növekedett, míg a mediaklikk.hu 11%-kal csökkent
ebben a mutatóban.

Élő és VOD tévés tartalom a mediaklikk.hu weboldalon
2021-ben a weboldalainkon élőben nézett tévés tartalom videó-megtekintéseinek száma a nyári hónapokban a
Labdarúgó EB-nek és az Olimpiának köszönhetően júniusban és júliusban a korábbi havi átlag több mint a
duplájára nőtt, augusztusban a növekmény az év első 5 hónapjához képest 80%-os.
A tavaszi időszakot tekintve, januárban a tavalyinál magasabb, februártól májusig pedig az előző évhez képest
alacsonyabb volt a videó-megtekintések száma. Az előző év kiemelkedő márciusi és áprilisi adatai a koronavírussal
kapcsolatos intézkedések hatásai. Az őszi hónapokban a havi élő video-megtekintések száma alacsonyabb a
tavalyi értékeknél, a decemberi érték magasabb volt a tavalyinál.
Változás az idei évben az, hogy május közepétől az M4 Sport tv és az M4Sport+ csatorna, élő online nézése a
mediaklikk.hu oldalról átkerült az m4sport.hu-ra.
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A sporttartalmak iránti megnövekedett érdeklődés a júniustól augusztusig az utólagosan megtekintett videós
tartalmak (VOD) számában is jelentős növekedést eredményezett a mediaklikk.hu oldalon. Az utólagos videómegtekintések száma augusztusban volt a legmagasabb, ami a korábbi időszak (január-május) több mint a duplája,
júliusban a növekedés 96%-os volt. Az utólagos videó-megtekintések száma az őszi hónapokban is jóval fölötte
volt a tavalyi értékeknek, az októberi megtekintés-szám duplája a 2020. októberi értéknek.
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 2021. január-február időszakában 64%-al több látogatója volt, mint egy évvel korábban, a
március júniusi adatok azonban alacsonyabbak voltak a tavalyi év azonos időszakának eredményeinél. A második
félévben, a decemberi hónap kivételével a látogatószám magasabb volt az előző év azonos időszakánál, a
növekmény 23% volt.
Az új közzétett tartalom 2021-ben az első két hónap kivételével alacsonyabb számú megtekintést hozott az m3.hunak az előző évhez képest. A tartalom bővülése azonban, a tavalyihoz hasonlóan az idei évben is jelentős
növekedést eredményezett a 2019-es adatokhoz képest. (Forrás: MTVA Archívum Backend)
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2. Főbb fogalmak magyarázata
Nézettség - AMR (Average Minute Rating): Az esemény közönségének egy percre jutó átlagos száma.
Közönségarány - SHR (Share): Azt mutatja, hogy az esemény ideje alatt a célcsoport tévénéző tagjainak
mekkora hányada nézte a vizsgált eseményt.
ATS % - Average Time Spent: Megmutatja, hogy egy néző átlagosan mennyi ideig nézte az adott
csatornát, műsort (%).
Elért közönség - RCH (Reach): A vizsgált eseményt legalább 1 percig néző közönség száma.
A közönség összetétele - ADH (Adhesion): Adott célcsoport százalékos aránya a műsor teljes
közönségében.
Involvement rating: Bevonódási rating, azaz milyen figyelemmel követik a műsorokat a nézők.
Reklámblokk nézettség: Megmutatja, hogy egy reklámblokkot átlagosan hányan néztek
GRP - (Gross Rating Point): A reklámblokkokban az adott reklámspotok nézettségének összeadott
értéke.
Eladott másodperc: Hirdető partner által megvásárolt reklámmásodperc.
Blokktelítettség: A médiatörvény és struktúra szerint meghatározott blokkokban az eladott másodpercek
aránya a médiatörvény és a műsorstruktúra által rendelkezése álló reklámmásodpercekhez képest
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3. A médiatörvény által előírt kvótáknak való megfelelés 2021-ben
Kvóta:

A közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audivizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének

Mértéke: a) több mint 60%-át európai művek
b) több mint 50%-át magyar művek
c) több mint 15 %-át tőle független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől beszerzett öt évnél nem régebben
készült európai művek bemutatására kell fordítani. M3 tematikus csatorna a 5 éves korlát alól mentességet kapott.
MTVA
perc

m1

összesen

%-os megoszlás

m2

%-os megoszlás

perc

perc

%-os megoszlás

498 159

perc

%-os megoszlás

Teljes műsoridő:

2 695 105

európai mű:

2 456 313

91,1%

276 486

100,0%

296 369

59,5%

521 446

100,0%

magyar művek

2 024 289

75,1%

276 486

100,0%

155 517

31,2%

519 724

99,7%

711 161

26,4%

63 385

22,9%

114 067

22,9%

5 évnél nem régebbi, független előállítású, európai mű:

276 486

m3.hu
521 446

* m3 csatornánál a készítés dátumát figyelmenkívül hagyva (tematikus mentesség) a függtelen művek megoszlása :
m4
perc

35 953

m5

%-os megoszlás

perc

3 028 * nem számolt

Duna

%-os megoszlás

perc

6,9%
Duna World

%-os megoszlás

perc

%-os megoszlás

Teljes műsoridő:

88 076

463 040

432 682

európai mű:

88 076

100,0%

452 584

97,7% 406 505

94,0%

414 847

415 217
99,9%

magyar művek

84 488

95,9%

336 315

72,6% 239 933

55,5%

411 826

99,2%

5 évnél nem régebbi, független előállítású, európai mű:

45 507

51,7%

143 284

30,9% 192 013

44,4%

149 876

36,1%

* 2020. szeptemberben indult az M4+ csatorna , az MTTV nem tekinti a műsoridő részének a sportműsorokat, így azt bontjuk külön
a Duna World csatornától.
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Nyilatkozatok



Teljességi nyilatkozat



Jogi teljességi nyilatkozat



Adatbiztonsági nyilatkozat



A vezetés nyilatkozata a COVID-19 járvány okozta fordulónap utáni eseményeknek a
vállalkozást érintő hatásairól I.



A vezetés nyilatkozata a COVID-19 járvány okozta fordulónap utáni eseményeknek a
vállalkozást érintő hatásairól II.
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A Felügyelő Bizottság határozata
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Független könyvvizsgálói jelentés
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