Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott
gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel
az Mttv. 9. §-ának rendelkezéseire
(2014. I. és II. negyedév)

Budapest, 2014. szeptember 24.

A gyermekműsorok hatósági kontrollja
Az NMHH rendszeres időközönként vizsgálja a Médiatörvény kiskorúak védelmét szolgáló
normáinak betartását a gyermekműsorok esetében. Az elmúlt években a hatóság a televíziós
műsorok korhatár-besorolásának ellenőrzésén túlmenően célszerűnek találta a gyermekműsorok
minőségi jellemzőinek feltérképezését is.
A legfiatalabb korosztály védelmét szolgáló rendszeres negyedéves célvizsgálat a
gyermekeknek szánt programok tartalmi elemzésén túl, szem előtt tartja a kiskorú nézők
televíziózási, illetve médiafogyasztási szokásait is. Jelen kimutatás együttesen tárgyalja a 2014-es
év első felében lefolytatott vizsgálatok tapasztalatait. Az elemzés alapját a 2014 januárjától
márciusig, illetve áprilistól júniusig terjedő időszakban végrehajtott rendszeres szúrópróbaszerű
vizsgálatok képezik. Az internet és az egyéb konkurens technológiák elterjedése mellett a televízió
továbbra is megőrizte népszerűségét a szórakoztató médiumok körében - derül ki a Nielsen
Közönségmérés Kft. felméréseiből. A számok egyre inkább eltolódnak, köszönhetően az egymással
versengő csatornáknak és az internetes alkalmazások térnyerésének. A korábbi trendektől való
legnagyobb eltérés a kiskorúak körében tapasztalható, akik már meglepően fiatal korban
magabiztosan használják az internet és az egyéb technikai újdonságok nyújtotta lehetőségeket.
Jóllehet a televíziózásra fordított idő tavaly augusztus óta folyamatos csökkenést mutat a
tizennyolc év alattiak körében, azonban az így mért adatok továbbra is releváns szerepet kapnak.
1. ábra
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2014 első negyedévében 17 perccel magasabb volt a televíziózásra fordított átlagos idő a
gyerekek körében naponta, mint a második negyedévben, ami még így is több, mint napi három
órányi tévénézésnek felel meg (188 perc) a tizennyolc éven aluliak esetében.
A jelenlegi vizsgálat a 2014. március 29-30-i, valamint a június 28-29-i hétvégére terjedt ki.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a legnézettebb, magyar joghatóság alá tartozó csatornák
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gyermekműsoraira, így részletesen elemeztük az RTL Klub, a TV2 és az m2 rajzfilm-kínálatát. A két
országos kereskedelmi, valamint a műholdas sugárzású közszolgálati médium szombat és
vasárnap reggeli-délelőtti gyermeksávjából 1 azok a műsorszámok kerültek a mintánkba, amelyeket
a televíziók a „gyermek- és ifjúsági műsorok” körébe soroltak a jegyzőkönyveikben. Az m2 mindkét
adásnapján egy későbbi, délutáni/esti műsorsáv elemzése is indokolttá vált, hiszen a
médiaszolgáltató a gyermekműsorainak egy részét ebben az időintervallumban tette közzé.
1. táblázat: A célvizsgálat mintájának összetétele
Dátum/Csatorna

RTL Klub

TV2

m2

2014.03.29.

06:50:00 – 09:21:00

06:24:00 – 09:00:00

05:59:00 – 12:38:00
+
16:07:00 - 19:56:00

2014.03.30.

06:45:00 – 09:25:00

06:48:00 – 09:05:00

06:00:00 – 10:00:00
+
13:37:00 – 19:56:00

2014.06.28.

06:49:40 – 09:17:08

06:26:48 – 09:37:03

06:00:10 – 12:19:50
+
14:16:22 - 19:52:18

2014.06.29.

06:44:15 – 09:52:23

06:51:18 – 09:03:51

06:00:00 – 11:58:27
+
13:39:23 – 20:05:34

A hétvégi gyermeksávok vizsgálatakor az összesített negyedéves piaci elemzés mellett fontosnak
tartottuk kiemelni az egyes hónapokra vonatkozó általános nézettségi adatokat is.
A különböző korcsoportok esetében jól látható, hogy a 4-7 évesek és a 8-12 évesek
megközelítőleg azonos időt fordítottak televíziózásra, míg az idősebb, kamaszodó korosztály már
kevesebb időt töltött el a készülék előtt (2. ábra). Érdekes jelenséget mutat ez a csökkenés a
Nielsen teljes népességre vonatkozó adatainak tükrében. A Nielsen Közönségmérés Kft. statisztikái
alapján a televíziózásra fordított idő (átlagosan 4 óra 54 perc) szinte megegyezik a tavaly mért
adatokkal, míg a gyermekek mellé rendelt szám csökkenő tendenciát mutat. Ez elsősorban az
internet népszerűségének tudható be, ami ugrásszerűen megnövekedett a serdülők körében.
Júniusban némileg csökkent a televíziózásra fordított idő, ami többek között az iskolai szünettel és
a nyári időszámítással magyarázható. Napsütéses időben jobb programnak tűnhet kimenni a
szabadba, míg ha rossz az időjárás, szívesebben ülünk otthon a tévé előtt. Ez közhelynek számít a
nézettségi adatok értelmezésekor is. Egy korábban végzett kimutatás igazolta, hogy a viszonylag
hideg munkanapokon 16 perccel többet tévézett a teljes népesség, mint a semlegeseken, míg a
viszonylag meleg napokon a tévénézés mennyisége némileg kisebb volt, mint a semlegeseken. A
viszonylag hideg szabadnapokon ugyanakkor az emberek átlagosan 6 perccel több, a viszonylag
melegeken pedig 11 perccel kevesebb időt töltöttek a tévékészülék előtt, mint az időjárási
szempontból semleges szabadnapokon. 2
Miközben a médiafogyasztásra vonatkoztatott idő napi átlaga szinte minden egyes vizsgált
esetben csökkenést mutatott, a 8-12 évesek körére ez nem volt jellemző. A nyári szünidő alatt
számos szabadidős tevékenység, tábor és napközi közül válogathatnak a szülők, azonban a kicsik
lefoglalásának továbbra is az egyik legnépszerűbb és talán leginkább költséghatékony módja, ha a
tévé elé ültetik őket. A vakáció alatt több a szünidő, így jóval több kisgyerek ülhet a tévé elé, mint
év közben. A kereskedelmi csatornák ebben az időszakban leginkább ismételnek, ilyenkor jóval
nagyobb hangsúlyt kapnak a gyerekműsorok.
Az RTL Klub gyermekeknek szóló reggeli műsorsávja Kölyökklub néven ismert, míg a TV2 a meseösszeállításai a TV2 Matiné névre hallgatnak.
2
http://www.mediapiac.com/digitalis-lap/2011-5-6-szam/
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2. ábra
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Általánosságban elmondható, hogy továbbra is többet tévéznek azok a családok, ahol nem
található internetes előfizetés a háztartásban, és azokban az otthonokban is magasabb a
televíziózásra fordított idő, ahol nem rendelkeznek kábeltévé előfizetéssel. Egy 17 év alatti fiatal
2014 márciusában átlagosan 3 óra 13 percet töltött a képernyő előtt, de ez az érték júniusban - a
kisgyermekek kitartó tévézésének köszönhetően - sem sokkal maradt el a korábbi elemzett
hónaptól: 3 óra 10 percet ért el.
De vajon mennyire elfogadható, hogy a kicsik órákat ülnek a készülék előtt, függetlenül attól, hogy
mit néznek? Egyöntetű orvosi szakvélemények szerint a három év alatti gyerekeknek egyáltalán
nem javallott a televízió, a három és öt éves kor között is maximum harminc percet, a hat, hét és
nyolc évesek legfeljebb egy órát, míg a kilenc és 12 év közöttiek másfél óránál hosszabb időt nem
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tölthetnének tévénézéssel. A gyermek és a televízió kapcsolatának csupán az egyik, bár igen
fontos oldala a gyermek jólétére ártalmas információktól és anyagoktól történő megóvása,
emellett azonban a gyermek egészséges fejlődését szolgáló műsorok hozzáférhetőségének
biztosításáról is gondoskodni kell. A televíziós műsorok korhatár-besorolásának ellenőrzésén
túlmenően, amely a hatóság eddigi rendszeres vizsgálatainak középpontjában állt, célszerűnek
tűnik a gyermekeknek szánt műsorszámok minőségi jellemzőinek feltérképezése is.
Az Mttv. kiskorúak védelmével kapcsolatos rendelkezései
A 2011. január 1-jétől hatályba lépett Mttv. bevezette a hat éven aluliak számára nem ajánlott II.
kategóriát, valamint szigorította a III. korhatári csoport definícióját is és a nagykorú felügyelete
mellett kitételt megszüntette.
Az Mttv. 216. § (4) bekezdése 3 értelmében a médiaszolgáltatók 2011. április 1-je után
kötelesek a hat éven aluliak számára nem ajánlott korhatár-kategóriát alkalmazni
médiaszolgáltatásuk során. A jogalkotó a besorolási szempontok meghatározásánál arra
törekedett, hogy lehetőleg minden olyan – a médiumok felől érkező – negatív hatástól megvédje a
kiskorúakat, amely alkalmas arra, hogy a testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket károsan
befolyásolja.
A korábbi klasszifikációs rendszert a jelenleg hatályos Mttv. olyan módon bővítette ki, hogy
a korhatár nélkül megtekinthető, valamint a 12 éven aluliak számára nem ajánlott kategória közé
beillesztette a hat éven aluliaknak nem javasolt osztályt. Pszichológusok szerint a látott
információk befogadásának tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók korcsoportonként, más
4-6, 7-8, illetve 9-10 éves korban, így az új korhatári kategória bevezetése üdvözlendő.
A korhatár nélkül megtekinthető műsorszám
A korábbi médiatörvényhez hasonlóan a 2010. évi CLXXXV. törvény szerint is az I. kategóriába
sorolt műsorszám megtekintése az általános nagyközönség részére javasolt. 4 Ezen programokban
is potenciálisan jelen van az ártalom. Még ha a műsorszámok nem kifejezetten a gyermekek
részére is készültek, abból kell kiindulni, hogy a megtekintésük semmiképp nem károsíthatja a
nézőközönség részét képező legfiatalabb korosztályt.
A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok
közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára
vonatkozóan az NMHH ajánlás 5 formájában a tartalomszolgáltatók számára támpontokat adott,
amely a médiahatóság internetes honlapján olvasható 6.
Az ajánlás szerint az I. kategóriába olyan műsorszámok besorolása ajánlott, amelyek:
• nem kifejezetten a gyermekek számára készültek, de nem tartalmaznak ártalmas elemeket,
amelyeket a 6 év alattiak nem képesek megfelelően feldolgozni,
• kifejezetten az óvodáskorú gyermekek számára készültek, ezért számukra érthetőek.
Mttv. 216. § (4): Az Smtv. 14-20. § megsértése miatt lekérhető médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával vagy
sajtótermék kiadójával szemben, valamint e törvény Második Részének I. Fejezetében foglalt előírások
megsértése miatt a lekérhető médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával szemben az e törvény szerinti hatósági
eljárás csak 2011. július 1. után, ezen időpontot követően elkövetett jogsértés miatt indítható. E törvény 9. § (3)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 72. § (3) bekezdésében, valamint 74. § (3) bekezdésében
foglalt kötelezettségeknek a médiaszolgáltatók, illetve a műsorterjesztők 2011. április 1. után kötelesek eleget
tenni. Velük szemben e kötelezettségek megsértése miatt hatósági eljárás csak ezen időpont után elkövetett
jogsértés miatt indítható.
4
Mttv. 9. § (2): Azt a műsorszámot, amely korhatárra tekintet nélkül megtekinthető vagy meghallgatható, az I.
kategóriába kell sorolni.
5
A Médiatanács 1037/2011. (VII. 19.) sz. határozatával fogadta el a korhatár-kategóriák szempontjait részletező
klasszifikációs ajánlását.
6
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) honlap Szabályozás c. rovatában olvasható a Klasszifikációs
ajánlás: a médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele
előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási
gyakorlat elvi szempontjai.
3
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Amennyiben gyermekeknek készült a műsorszám, mind a témának, mind a feldolgozásmódnak
kimondottan a hat év alatti gyermekek életkori sajátosságaihoz kell illeszkednie, figyelemmel arra,
hogy a televízió műsorainak megértése – hasonlóan más kommunikációs folyamatokhoz – aktív
szellemi munka a fiatal gyermekek számára.
Két és fél, három éves koruktól a gyerekek már képesek figyelemmel kísérni a történeteket,
vannak kedvelt rajzfilmfiguráik. A klasszifikáció során fontos figyelembe venni, hogy a gyermekek
ebben a korban erős mértékben azonosulnak a protagonistákkal, ezáltal a szereplők érzéseihez
hasonló érzéseket tapasztalnak, ha valamelyik szereplő fél, a gyermek is félelmet érez és szenved.
Különösen a fenyegető helyzeteknél közvetlen az átvitel, így az erőszak - de az üldözés és az
érzelmi kapcsolatok konfliktusai is - félelmet váltanak ki bennük, amelyet önállóan nem tudnak
leépíteni. Ezért különös körültekintéssel kell megvizsgálni, hogy a gyermekek biztonságérzetét
veszélyeztető témák (pl. családi konfliktusok, a szülők vagy közeli hozzátartozók halála, a gyermek
elhagyása, állatok sebesülése vagy halála) mellőzve legyenek ebben a kategóriában, mivel csak
később fejlődik ki a gyermekekben az a képesség, hogy a látottakat kitalált történetként
értelmezzék. Bár nagyon nehéz annak a megítélése, hogy melyek azok az elemek, amelyek a
gyermekekben félelmet kelthetnek, de a hirtelen fellépő, ijesztő események, rémisztő szellemek,
meselények vagy fenyegető kinézetű állatok előfordulása a korosztályból még kedvezőtlen érzelmi
reakciókat válthat ki. Fontos szempont továbbá, hogy a korhatár nélkül megtekinthető
műsorszámokban a szereplők nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mely a gyermekek számára
nem követendő vagy veszélyforrás lehet, kifejezetten a szülői intelmek ellen hatva, a vulgáris
viselkedés beépülését segítik elő, így a trágárság, a káromkodás nem lehet jelen. Ebbe a
kategóriába tartoznak azok a programok, amelyekben egyáltalán nincs erőszak vagy csak
minimális szinten van jelen, mint például Björn Mackó kalandjai, Chuggington, Tesz-Vesz város stb.
Szintén ide sorolhatók az állatmesék és a klasszikus tündérmesék, varázsmesék, amelyek a
kiskorúak életkorához mérten kevésbé bonyolult cselekményszerkezettel bírnak, és megfelelően
segítik a jóval szembeni szimpátia, valamint a rossz iránti ellenszenv beépülését, illetve elősegítik a
gyermekek félelmeinek és problémáinak leépítését. (A felnőtt közönség számára készült műsorok
közül, amelyek nem tartalmaznak a hat éven aluliak számára ártalmas elemeket, a kvízműsorok,
országjáró úti magazinok és környezetvédelmi magazinok, főzőműsorok hozhatók fel példaként.)
A hat éven aluliak számára nem ajánlott műsorszám
A gyermeki gondolkodás fejlődésének folyamatában a 2 és 7 év közötti időszakra tehető a
műveletek előtti szakasz, amelyet szemléletvezérlésű gondolkodás és még mindig nagyfokú
egocentrizmus jellemez. Piaget szerint az egocentrizmus alapja az, hogy a gyerekek az egész
világot a saját nézőpontjukból szemlélik, nehezen képzelik el, hogy hogyan néznek ki a dolgok egy
másik ember perspektívájából. 7 A kisgyermekkorból az iskoláskorba lépő 6-7 éves gyermekek
fejlődésében ugrásszerű változások következnek be. Kognitív fejlődésük során az emlékezet
terjedelme nő, a rövid és hosszú távú memória kapacitása egyaránt fokozódik. Gondolkodási
folyamataik logikusabbá válnak, mindez megkönnyíti a televízióból áradó információk
értelmezését, de még nem elegendők ahhoz, hogy minden esetben helyesen tudják értelmezni
azokat.
A felnőtt gondolkodására jellemző, hogy egyszerre több nézőpontból képes eseményeket,
helyzeteket értelmezni, és ezek egyidejű egybevetésével cselekvési terveket készít. A
megfigyelések azt mutatják, hogy ezt a felnőttek számára természetes műveletet a gyerek sokáig
képtelen végrehajtani. 5-7 éves korában egyre inkább érvényesülnek magyarázó, értelmező
szempontok a helyzetmegoldó cselekvéseiben. Az aktuális feszültség állapota, élményeinek
indulati töltése már kevésbé vezérli, de egyszerre csak egy szempont van a fejében.
Gondolatmenetei egyszerre egy nézőpont alapján rögzítik a helyzetet. A gyermeklélektanban ezt a
jelenséget centrálásnak nevezik. Míg a felnőtt műveleteket végez, a gyermek egyenként és
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egymástól függetlenül mérlegel, így előfordul, hogy egy helyzetről többféle, egymásnak
ellentmondó ítélet alakul ki benne. 8
A médiaszolgáltatók normakövető magatartásához szükséges, hogy a klasszifikáció során a
fent leírtak alapján a gyermeksávban megjelenő II. korhatári kategória alkalmazása megfelelő
legyen. A médiatörvény 9. § (3) bekezdése szerint: „Azt a műsorszámot, amely hat éven aluli nézőben
félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell
sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: hat éven aluliak számára nem ajánlott.” Álláspontunk szerint
a fenti kategóriába sorolt műsorszámok:
● nem tartalmaznak olyan mértékben félelmet és támadó indulatot keltő jelenetet, amelyet a 6-12
év közötti gyermek még nem képes feldolgozni,
● nem közvetítenek olyan magatartásmintát, amelyen keresztül az erőszak kritika nélkül jelenik
meg, és az adott korosztály nem képes fikcióként értelmezni.
Emellett még központi szerepet játszik a fikció és a valóság elkülönítésének képessége a
műsorszám káros hatásainak megítélésekor. Kisiskolás korban a médiatartalmak eltérő ábrázolási
technikájának észlelését, a rész-egész viszony realizálásának jobb minőségét lehet megállapítani.
Reálisnak vélt tartalom esetében a kiskorúak könnyebben a szereplők helyébe képzelhetik
magukat, és a negatív hatás is nyomatékosabban jelentkezik. Bár a gyerekeknek szánt animációk
stilizált formában mesélik el a történetet, így ártalmatlannak tűnhetnek, azonban előfordulhat nem
realisztikusan ábrázolt erőszak, mely a gyakorisága miatt, a képi hatás szempontjából túlzottan
feszültségnövelő, ezáltal a kisgyermekeknek szorongásfokozó tulajdonságai miatt káros hatása
lehet. Az úgynevezett klasszikus rajzfilmekben (pl.: Tom és Jerry, Kengyelfutó gyalogkakukk)
előforduló burleszk-szerű erőszakot az adott korosztály már nem valószerűnek érzékeli. Mégis
meghatározó, hogy milyen időközönként kerül sor az erőszakos jelenet okozta érzelmi feszültség
feloldására. Minél ritkábban követik egymást a nyugvó pontok, annál inkább javasolt a korhatár
nélküli kategória helyett az új, hat éven aluliak számára nem ajánlott kategória alkalmazása. Az 5-6
éves gyerekek gondolkodása támpontok szerint halad, éppen ezért fontos, hogy milyen
információk, milyen formában jutnak el hozzá. Ebben az életkorban inkább a gyermeki világ
életeseményeihez kapcsolódó témák előfordulása javasolt. Aggályos a felnőtt témák
szerepeltetése, mint például a bűnözés, halál, komoly betegségek, házassági problémák stb.,
melyek feltűnése ennek a korosztálynak még nem ajánlott. A verbális elemek vizsgálatánál minden
esetben az agresszív nyelvi minták alkalmazását zártuk ki. II. kategóriába sorolt műsorszámok
lehetnek pl. egyestés rajzfilmek (Kis hableány, Oroszlánkirály, Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens
stb.), klasszikus burleszk-szerű erőszakot bemutató, bár az adott korosztály számára már nem
valóságszerűen érzékelt rajzfilmek (Tom és Jerry, Kengyelfutó gyalogkakukk), a naturalisztikus
ábrázolásukkal kitűnő sportanimék (Pokémon, Tsubasa kapitány) és az ismeretterjesztő filmek,
amelyekben az állatok fenyegető magatartást tanúsítanak, vagy az élőlények külső megjelenése
félelemkeltő, ezért a kisebb gyermekekben szorongást kelthetnek.
A két országos kereskedelmi televízió médiaszolgáltatási szerződéseiben bekövetkezett
változások és a közszolgálati médiaszolgáltató helye a vizsgálatban
Az RTL Klub 2009. június 30-ával módosította a médiaszolgáltatási szerződését, amely ezt
követően lehetővé tette a kiskorúak védelmével összefüggő törvénysértések árnyaltabb
szankcionálását. A szerződésbe egy új passzus is bekerült a gyermeksávval összefüggésben, amely
jelentősen átalakította a médiaszolgáltató programszerkesztési gyakorlatát: „A Médiaszolgáltató a
jelen Szerződés fennállása alatt végzett Műsorszolgáltatás során vállalja, hogy hétvégén és
ünnepnapokon reggel 7:00 és 10:00 óra között nem vetít olyan műsorszámot, amely nem alkalmas
gyermekek számára az önálló, azaz nagykorú felügyeletét mellőző megtekintésre.” Ugyanezt a
rendelkezést a TV2 2010. január 1-jén hatályba lépett műsorszolgáltatási szerződésébe is
implementálták kiegészítésként.
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Az RTL Klub szerződésben foglalt vállalásai kiegészültek 2011 decemberében a gyermekés ifjúsági műsorokra vonatkozóan azzal a kitétellel, hogy a reggeli idősávban (6:30-9:30)
hétköznap és hétvégén egyaránt megközelítőleg 20 percnyi időtartamú kiskorúaknak szóló
műsorokat sugároz. Fentiek szerint az RTL Klub gyermekműsorainak sugárzási metodikájában
2012. február 1-je óta változás következett be, így hétköznap reggel 6:05 és 7:40 között III.
kategóriába sorolt, 12 éven aluliaknak nem ajánlott gyermekprogramokat vetít a Jó reggelt, skacok!
c. szegmensben. A hétvégi, Kölyök Klub címet viselő gyermekprogram továbbra is a kisebb, 12 éven
aluli korosztályt célozza.
A TV2 2011-ben ismételten megerősített műsorvállalásait tekintve nem kötelezett
meghatározott időtartamú gyermekprogram vetítésére a hétköznap 6:30 és 9:30 közé eső
idősávban, így kizárólag hétvégenként sugároz kifejezetten gyermekeknek szóló
programegységet.
Az RTL Klubra vonatkozó, jelenleg is hatályos koncessziós szerződés 2013 decembere óta
van érvényben. A dokumentum feloldja a korábbi szigorító korlátozásokat, és szabad kezet ad a
médiaszolgáltatónak a műsorszerkesztésben. Ennek megfelelően már nem kötelezi szerződés a
szolgáltatót arra, hogy a fentebb bemutatott idősávban gyermekműsorokat tegyen közzé.
Mindezek ellenére a kereskedelmi csatorna a mai napig a fent bemutatott formula szerint
szerkeszti a hétvégén látható gyermekműsorait. Ez többek között azzal magyarázható, hogy a több
éves hagyománynak örvendő Kölyök Klub c. műsorblokk értéket képvisel a hirdetők körében,
továbbá a piacvezető csatorna a gyermekek kegyeiért folytatott küzdelemből sem maradhat ki.
A TV2 jelenleg ideiglenes médiaszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, amely a
gyermekműsorokra vonatkozó tartalmi követelményeket tekintve nem különbözik a korábban
megkötött szerződésektől, így a csatornára a korábbi évek elvárásai érvényesek.
Az NMHH a fenti szerződésekben foglaltak teljesítését, valamint az Mttv.-ben
megfogalmazott előírások betartását hatósági ellenőrzés keretében kontrollálja. A szóban forgó
szerződések VIII. pontja rögzíti a médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességeit. Ennek megfelelően
a Médiaszolgáltató kötelezettséget vállalt arra (8.7. pont), hogy hétvégén és ünnepnapokon reggel
07.00 és 10.00 óra között nem vetít olyan műsorszámot, amelynek minősítése tizenkét éven
aluliaknak nem ajánlott.
A minta harmadik elemét képezi az új arculatot kapott közmédia egyik zászlóshajója, az
m2. Korábban (2011-ben) több tárgyalás is folyt arról, hogy az m2 műsorstruktúrája radikálisan
átalakul, miszerint a közszolgálati adó egy teljesen új szerepet kap a nézők szórakoztatásában,
gyerekcsatornává válik. A tervezett átalakulás nem valósult meg 2012-re, de az m2 programjának
releváns részét képezték a gyermek és ifjúsági műsorok. A szóban forgó év végén bekövetkezett a
közszolgálati csatorna teljes átalakulása, és ezt követően már tematikus gyermekcsatornaként
sugározta műsorait. 2012. második negyedévétől az m2 műsorkínálatában található reggeli
gyermekműsorok is a rendszeres vizsgálat részét képezik.
A műsorok műfaji jellemzői és proszociális elemei
A vizsgált időszakban bemutatott alkotások műfajilag túlnyomó részt gyermekeknek, illetve a
fiatalabb korosztálynak szánt animációk voltak. A kiskorúak személyiségfejlődésére gyakorolt
pozitív hatás szempontjából nehezményezhető, hogy a gyermekeknek szóló kínálatot a
kereskedelmi médiaszolgáltatók esetében szinte teljes egészében animációs rajzfilmek tették ki,
más műfaji kategória nem jelent meg. Kivételt képeztek az m2 kínálatában szereplő élőszereplős
és ismeretterjesztő sorozatok, valamint bábfilmek.
A márciusban lefolytatott I. negyedéves vizsgálat során elsőként került terítékre az RTL
Klub gyermekműsora, ahol a korábbi negyedéves vizsgálatokhoz hasonlóan bemutatásra került az
oktató céllal készült Dóra, a felfedező c. amerikai animáció, amely - az RTL Klub gyermekeknek szánt
műsorblokkjában volt elérhető és - interaktív jelleggel kérdéseket és feladatokat intéz (pl. „Hová is
megyünk? Számoljatok velünk! Mondjátok utánam!”) a nézőkhöz. Az angol nyelvismeret
fejlesztésére is alkalmas programban hallás és kiejtés alapján tanulhatóak a szavak. A sorozat a
júniusi hétvégén is látható volt, a szombati adásnapon.
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A TV2 elemzésekor szintén pozitívumként könyveltük el, hogy a Go Diego Go! c. sorozat
továbbra is feltűnt a csatorna által márciusban sugárzott gyermekműsorok között. A sorozat egy
ún. spin-off, amely a Dóra, a felfedező c. animációs sorozat utódjának tekinthető 9. A proszociális
értékekkel, informatív elemekkel (pl. angol nyelvismeret, szociális viselkedés szabályok
ismertetése) bíró rajzfilm szerepeltetése mindenképp üdvözlendő. A vizsgált júniusi hétvégén a
proszociális műsorok képviseletében A kis barna mackó kalandjai c. animációs sorozat volt látható,
amely altruista és empatikus jellegével elsődlegesen a gyermekek érzelmi fejlődését segíti elő. A
francia sorozat barátságos és egyben tanulságos történeteket mutat be. A beleérző készség az
érzelmi kompetencia területén az a képesség, hogy felismerjük mások érzelmi állapotát. A
tudományos kutatások azt mutatják, már az óvodások is képesek arra, hogy különböző alap
érzelmeket – mint boldogság, szomorúság, félelem – felismerjenek a televízióban ábrázolt
karakterek esetében.
A közszolgálati m2 programjában bemutatott alkotások műfajilag kifejezetten sokrétűnek
értékelhetők. Az animációs sorozatok és a bábfilmek mellett élőszereplős ifjúsági sorozatokat is
láthatott a közönség. A kiskorúak személyiségfejlődésére gyakorolt pozitív hatás szempontjából
külön kiemelendő, hogy a gyermekeknek szóló kínálatot az animációs rajzfilmek széles
repertoárján túl más műfaji kategóriák (pl. bábfilm, vallási műsor, sorozat) is színesítették.
Az elemzés módszertana és tapasztalatai
Az RTL Klub, a TV2 valamint az m2 gyermekműsorainak elemzésekor több mint 66 műsorórát
ellenőriztünk. Az RTL Klubon 44, a TV2-n 48, az m2 esetében pedig 146 gyermekprogram korhatárbesorolásának helyességét kontrollálta a hatóság az I. és II. negyedéves vizsgálatok során.
Az egyes műsorszámok besorolásakor minden esetben a témakifejtés tesztjét alkalmaztuk.
Ennek során megvizsgáltuk, hogy a műsorszámban megjelent-e valamilyen ártalom és az milyen
súllyal került bemutatásra, ezt követően pedig a tematizált ártalmat milyen módon ábrázolta az
adott műsor. A műsorszámok kvalitatív vizsgálatakor hét tartalmi elem mentén – problémás és
felnőtt téma, erőszak, félelem, szex, meztelenség, kábítószer és közönséges, trágár nyelvezet –
írtuk le az alkotásokat, melyek esetleges előfordulása esetén a programokat az egyes témakörökön
belül mélyebb, részletesebb elemzésnek vetettük alá. Elemeztük, hogy a műsorszámon belül
fellelhetők-e olyan eszközök, amelyek segítséget nyújtanak a védett korcsoportba tartozó
gyermekeknek a látottakkal szembeni távolságtartás kialakítására, a bemutatott erőszak,
szexualitás vagy egyéb ártalom dekódolására, átértékelésére. Értékelni kellett továbbá az
alkalmazott képi eszközöket, a zenei és egyéb hanghatásokat, amelyek fokozhatják, vagy éppen
feloldhatják a dramaturgiai fordulatok hatását. A műsorszámok kategorizálása összességében
tehát a gyermekek és fiatalkorúak védelmére okot adó jelenetek számától, terjedelmétől, azok
minőségétől, szövegezésétől, képi megjelenítésétől, zenei aláfestésétől, tartalmi mondanivalójától,
magyarázattal vagy magyarázat nélkül történő megértésüktől, vagyis a kiskorúakra gyakorolt
összhatásától függ.
Az RTL Klub és a TV2 által hétvégenként közzétett gyermekműsorok sugárzási ideje
lényegében lefedi egymást. Vélhetően a nézettségi és a médiaszolgáltatók között zajló piaci
verseny kiegyensúlyozása érdekében az RTL Klub szinte kizárólag a 6 éves, illetve a 6 éven felüli
korosztályt célozta meg az animációs rajzfilmeket tartalmazó délelőtti műsorkínálatával. A TV2
hasonlóan, túlnyomóan hat éven felülieknek összeállított programmal várta hétvégenként az
animációs sorozatokra kíváncsi közönséget. Az m2 továbbra is megőrizte diverzitását nem csak a
közzétett sorozatok műfaji, de a korhatári besorolás tekintetében is.
Az RTL Klub a gyermeksávban közzétett produkciókat reggel hét és tíz óra között
Kölyökklub címmel, mindkét vizsgált napon I. illetve II. kategóriába sorolva sugározta. A vizsgált
hétvégi napokon a műsorszámok közül kizárólag a Björn Mackó kalandjai c. alkotás került az I.
korhatári kategóriába.

A sorozat főhőse, a 8 éves Diego Márquez a történet szerint Dora unokatestvére. A műsorban számos
alkalommal feltűnik maga Dora is, aki részt vesz Diego oldalán a nagy felfedezésekben.
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A TV2 gyermekműsorai valamivel korábban, fél hét után kezdődtek. A fél hét és tíz óra közti
idősávban korhatárra tekintet nélkül megtekinthető és hat éven aluliaknak nem ajánlott
programokat tett közzé, valamint a júniusi hétvégén egy-egy 12 éven aluliaknak nem ajánlott
animáció is megjelent a TV2 Matiné főcímmel jelölt műsorsávjában.
Az m2 egész napos gyermekműsoraiból a reggel 6 és 12 óra 52 perc, illetve a március 30-i
adásnapon a 6 és 10 óra közé eső műsorsáv mellett egy délutáni időpontban közzétett
gyermekműsorokat tartalmazó adásblokk is elemzésre került. A II. negyedéves vizsgálatba eső
júniusi hétvége kiválasztásakor mindkét nap esetében ragaszkodtunk a reggel 6 és a déli 12 óra
közé eső délelőtti idősávhoz. Délután pedig ismételten egy széles terminust figyeltünk meg, amely
egészen este 8 óráig tolódott ki.
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A korhatár-kategóriák megoszlása a három médiaszolgáltató esetében:
3. ábra

RTL Klub 2014.03.29.
II. kategória

RTL Klub 2014.03.30.

I. kategória

II. kategória

1; 8%

I. kategória

2; 17%

10;
83%

11;
92%

TV2 2014.03.29.

TV2 2014.03.30.

II. kategória

II. kategória

I. kategória

4; 33%

4; 36%
7; 64%

8; 67%

m2 2014.03.29.
II. kategória

I. kategória

m2 2014.03.30.

I. kategória

II. kategória

I. kategória

12;
32%

8; 21%

25;
68%

30;
79%
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4. ábra

RTL Klub - 2014.06.29.

RTL Klub - 2014.06.28.

II. kategória

II. kategória

I. kategória

1; 8%

7;
100%

12;
92%

TV2 - 2014.06.29.

TV2 - 2014.06.28.
III. kategória

II. kategória

I. kategória

III. kategória

II. kategória

I. kategória

1; 7%
1;
9%
4; 29%
4; 36%
9; 64%

6; 55%

m2 - 2014.06.28.

m2 - 2014.06.29.

II. kategória

II. kategória

I. kategória

10;
28%

I. kategória

14;
40%
21;
60%

26;
72%

Hangsúlyozzuk, a magasabb korhatári kategóriába sorolásnál a problémás elemek gyakorisága is
meghatározó szempont. Ugyanis ha a problémás, felnőtt témák megjelenítési módja nem volt
intenzív, a műsorszámban nem fordultak elő halmozottan félelemkeltő hanghatások vagy ijesztő
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fényeffektusok, és pozitív hangvételű, megnyugtató megoldással végződött a műsorszám, akkor
nem tartottuk indokoltnak a magasabb korhatári kategóriába történő átsorolást. Ilyen esetként
könyvelhető el például a Mézga család Kirimibolygó c. epizódja. Míg a család a szomszédban krimit
néz, Aladár és Blöki a világűrben kirándul. Egy Földhöz hasonló bolygón landolnak, ahol az első
percektől robbanásoknak, lövéseknek, üldözéseknek lesznek szemtanúi. Aladár és Blöki végignéz
egy emberrablást. A rendőrökkel beszélve kiderül, a bolygón ciklusváltással cserélnek szerepet az
ott élők. Először nyomozók, utána bűnözők, végül áldozatként végzik. A főhősök természetesen
épségben megússzák a nem mindennapi kalandot.
Pozitív eredményként értékelhető, hogy a kereskedelmi médiaszolgáltatók és a vizsgált
közszolgálati csatorna gyermeksávjában bemutatott műsorok egyikében sem fordult elő sem
szexualitás, sem meztelenség, sem kábítószer, még a téma szintjén sem. Az elemzett alkotások
többségére továbbá nem volt jellemző a közönséges, trágár nyelvezet. Az elemzések esetében
leginkább a gyermekek számára nehezebben feldolgozható problémás témákra és az esetlegesen
megjelenítésre kerülő erőszakot tartalmazó jelenetekre koncentráltunk.
Az RTL Klub klasszifikációs gyakorlata
Az RTL Klub a gyermeksáv kialakításakor továbbra is az elmúlt évek során alkalmazott formulát
követi. A reggel 7 óra és 9 óra 30 perc közé eső időintervallumot a már megszokottnak tekinthető
műsorszámok töltik ki. Ezek a programok nem, vagy csak részben cserélődtek ki az elmúlt évek
során. Továbbra is előkelő helyet foglal el a délelőtti műsorsávban a Björn Mackó kalandjai c. svéd
animációs sorozat, valamint változatlanul szerepel a kínálatban a Hupikék törpikék, a Babar, illetve a
Tom és Jerry című klasszikusnak számító rajzfilm. A vizsgált márciusi hétvégén mindezek mellett
látható volt a Spongyabob Kockanadrág c. sorozat két-két epizódja is. Az említett műsorszám
népszerű és gyakorta visszatérő programja a kereskedelmi csatorna Kölyök Klub elnevezésű
műsorblokkjának. A szombati adás ezen felül kiegészült két Garfield epizóddal (Minden relatív,
Tartsa a vonalat), valamint a nagysikerű Dora, a felfedező c. rajzfilm egy újabb fejezete is
bemutatásra került. A vitathatatlan tény, miszerint az RTL Klub gyakorta szorítkozik a korábbi
műsorok újbóli programra tűzésére abban is megnyilvánul, hogy a nyári szünet idejére eső hétvégi
napok elemzésekor is a már jól ismert sorozatok ismétlésével találkoztunk.
A klasszifikáció tekintetében a médiaszolgáltató a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően
továbbra is következetes maradt. A kifejezetten kisgyermekeknek szánt Björn Mackó c. animációs
sorozattól eltekintve - amit I. korhatári kategóriába sorolt - minden más rajzfilmet II. korhatári
kategóriába osztályozott, így ezeket a programokat 6 éves kortól, a kisiskolásoknak ajánlotta.
Az elemzésre került három médiaszolgáltató műsorkínálatáról elmondható, hogy az RTL Klub
hétvégi programja tartotta a legkevésbé szem előtt a hat éven aluli gyermekek érdekeit. A júniusi
hétvégén mindössze egyetlen I. korhatári kategóriába sorolt műsorszámot mutatott be. Így a
korán kelő gyermekek június 29-én vasárnap ismételten Björn Mackó kalandjait követhették
figyelemmel. A korhatárra való tekintet nélkül is megtekinthető műsorok viszonylag szerény
palettája nem tudja felvenni a versenyt a közszolgálati média gyermekcsatornájával, ahol a reggeli
órákban kifejezetten a 6 éven aluli korosztály kerül a középpontba.
A TV2 klasszifikációs gyakorlata
A 2013-as év során lefolytatott vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a TV2 az RTL Klubhoz
hasonló programszerkesztési elvet követ. Ennek megfelelően szinte kivétel nélkül II. korhatári
kategóriába sorolta az általa közzétett programokat, azaz 6 éven aluliaknak nem ajánlotta a
gyermekeknek szentelt műsorblokkban bemutatott rajzfilmek többségét. Ez a tendencia és a
gyermekbarát műsorok hiánya szükségképpen kritikára adhat okot. A TV2 kizárólag egyetlen
műsor, a Chuggington c. animációs sorozat esetében alkalmazta továbbra is a kisgyermekeknek
szóló piktogramot.
A jelenlegi vizsgálat a kereskedelmi csatorna gyermekműsor-kínálatára nézve jóval pozitívabb
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képet mutatott. A március 29-i és 30-i hétvégi napokon ismételten látható volt a fentebb említett,
beszélő vonatok kalandjait bemutató Chuggington. Emellett bekerült az I. korhatári kategóriába
sorolt gyermekműsorok közé A Kis Barna Mackó kalandjai c. animációs sorozat is. A francia gyártású
rajzfilm három-három epizódját tette közzé a szolgáltató a szombati és vasárnapi műsorblokkban.
A rövid, alig több mint három perces epizódok mindegyike egy-egy tanulságos történetet
mutatott be. Az animációs sorozat főhőse egy Kis Barna Mackó, aki rendkívül eleven és most
ismerkedik a világgal. A rövid részek rendkívül színes tematikájúak, és tökéletesen ábrázolják a
mindennapi élethelyzeteket, akár a 3-4 éves kisgyermekek számára is (Kis Barna Mackó rendet rak a
játékai közt, Kis Barna Mackó szánkózni megy). Az elemzett márciusi hétvége további
gyermekműsorai a korábban már részletesen elemzett és jól ismert programok közül kerültek ki
(Papyrus, Go Diego Go!, Én kicsi pónim). A júniusi 28-29-i adásnapok vizsgálata is hasonló
eredményeket hozott. A TV2 szigorúan ragaszkodik a közelmúltban kialakított műsorstruktúrához,
és továbbra is a jól ismert programokat tűzi műsorára.
A korábbi évben elemzett reggeli gyermekműsorok népszerű sorozatai közül kizárólag egy szériát
tartott meg a TV2, a vonatok kalandjait bemutató, gyermekbarát Chuggington c. animációs
sorozatot, amely rendhagyó módon csak a vasárnapi adásban kapott helyet. A sorozatot
változatlanul I. korhatári kategóriába sorolta, és gyermekbarát piktogrammal látta el.
Az m2 klasszifikációs gyakorlata
Az MTVA által üzemeltetett m2-es csatorna 2012. december 22-ével kezdődően hivatalosan is
gyermekcsatornaként szerepel a nyilvántartásban. A csatorna komoly arculatváltáson ment
keresztül, és szinte teljes mértékben lecserélődött a régi, korábban megszokott műsorstruktúra.
Reggel 6 órától egészen este 20 óráig kizárólag gyermekeknek és fiataloknak szánt tartalmakkal
töltik ki a műsoridőt a szerkesztők. Ezt követően a felnőtteké lesz a képernyő. Az este folyamán
híradó, szórakoztató, ismeretterjesztő, zenei és sportműsorok várják a nézőket.
Az alig másfél éve indult csatorna sikeresnek mondható, ezt támasztják alá a Nielsen
Közönségmérés nézettségi adatai is, melyek a nézőszám folyamatos emelkedéséről számolnak be.
A tavalyi év júniusában a 4-12 évesek körében elért 13,4 százalékos heti közönségarányával a teljes
hetet is megnyerte saját célcsoportjában, a gyerekek tévénézése szempontjából kiemelt, reggel 6
és 10 óra közti idősávban pedig a legnézettebb gyerekcsatorna lett ugyanebben a korosztályban.
Indulása óta, tavaly június 9-én érte el a második legjobb eredményét. A reggel 6 és az este 20 óra
közötti idősávban 15,9 százalékos közönségarányt ért el a 4-12 évesek körében, amellyel nemcsak
a többi magyar nyelvű gyermekcsatornát, hanem az országos kereskedelmi adókat is megelőzte.
Az m2 műsorán vasárnap délelőtt a Grimm legszebb meséi című sorozat volt a legsikeresebb 5,4
százalékos közönségaránnyal. A nap folyamán műsorra került a Médiatanács pályázatán első
helyet elérő Hófehérke-adaptáció és a Kincskereső kisködmön befejező epizódja is. Az m2 sikere
nem csak a népszerűségében merül ki. A tavalyi év során a csatorna elnyerte ez Eutelsat 10 díját a
gyermekcsatorna kategóriában. Külön kiemelték a gyermekcsatornával kapcsolatban az
erőszakmentességet, amit az m2 szerkesztői a televízió egyik védjegyének is tartanak a
családbarát, szórakoztató és értékteremtő szlogenek mellett. Az MTVA elmondása szerint a
műsorszerkesztők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy „a fiatalok erkölcsi és szellemi fejlődését
elősegítő tartalmakkal” 11 töltsék meg a televíziót.

5. ábra
Az m2 gyermekcsatorna közönségarányának (SHR%) alakulása a délelőtti
idősávban (6 és 10 óra között)
10

Az Európában, Afrikában és a Közel-Keleten vezető műhold-üzemeltető szerepet betöltő Eutelsat minden
évben megrendezi a tematikus tévécsatornák versenyét, amelyet 2013-ban Velencében tartottak.
11
forrás: MTVA.hu
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Az m2 sikerét annak is köszönheti, hogy a szülők kedvencei is műsorra kerülnek, mivel sok
klasszikus alkotást tűz programra, olyanokat, amelyek meghatározó élményei lehettek a szülők
gyermekkorának: Dörmögőék legújabb kalandjai, Pom Pom meséi, A legkisebb ugrifüles, vagy Süsü a
sárkány kalandjai. Mindemellett azok sem maradnak opció nélkül, akik a modernebb képi világgal
rendelkező, külföldi gyártású animációs sorozatok iránt rajonganak, hiszen a gyermekek ezen
műsorok közül is találnak bőven az m2 műsorkínálatában.
A márciusi és júniusi hétvégék műsorszerkezetét megvizsgálva elmondható, hogy
továbbra is az m2 gyermekműsor-kínálata tekinthető a legszínesebbnek. Amíg a kereskedelmi
adók esetében kizárólag animációs sorozatokkal találkozhatunk a gyermekek számára fenntartott
műsorblokkokban, addig a közszolgálati csatorna kínálata vegyesebb műfaji palettát mutat. Az m2
gyermekműsorai között az animációk mellett megtalálhatók bábfilmek, klasszikus rajzfilmek és
ismeretterjesztő sorozatok is. Utóbbiak leginkább gyermekeknek készült oktató jellegű
természetfilmek közül kerültek ki (Állatkert a hátizsákban, Tatonka világa). A programok
elemzésekor terítékre kerültek olyan műsorszámok is, melyek képi világuk esetében ötvözték az
élőszereplős karaktereket az animációs megjelenítéssel (pl. Az én kis szörnyeim). Szintén a diverzitás
elemeként könyvelhető el az m2 műsorainak klasszifikációja, amely alapján elmondható, hogy a
csatorna több korosztály számára is kínál műsorokat. A közszolgálati médiaszolgáltató I. és II.
korhatári kategóriában tette közzé a gyermekműsorait, a nap közepén található sorozatait viszont
már 12 éven felülieknek ajánlotta. A kifejezetten kamaszokat megcélzó III. korhatári kategóriában
található programok nem kifejezetten gyermekműsorok, így a jelenlegi vizsgálat nem tért ki rájuk.
Az elemzésre került gyermekprogramok többsége továbbra is a legkisebb korosztályt szólította
meg, és csak a kora délutáni órákban voltak láthatók 6 éven felülieknek ajánlott korlátozással
ellátott műsorok. Szintén II. korhatári kategóriába sorolta az m2 a délelőtti idősávban közzétett
Geronimo Stilton c. animációs sorozatot, amely mindkét hétvégi napon látható volt. A korábbi
negyedéves vizsgálatokhoz hasonlóan a 2014 márciusában és a nyári szünet idejére eső júniusi
hétvégén is megtalálhatóak voltak a régi klasszikusok, így a Pom Pom meséi, a Kukori és Kotkoda,
Süsü a sárkány, a Magyar népmesék, valamint a Trombi és a tűzmanó is.
Mindemellett a gyermekcsatorna igyekszik kiszolgálni a legfrissebb mesékre vágyó
közönséget is. A műsorkínálatban bemutatásra került újabb gyártású rajzfilmek teljes mértékben
megfelelnek napjaink elvárásainak, megfelelő szórakozást biztosítanak a megcélzott
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korosztálynak. Ezek az alkotások általában két nagy csoportra oszthatók. Egy részük ötvözi a
színeiben megnyugtató, barátságos képi világot egy lassú tempójú, könnyen követhető
cselekménnyel, amelynek megértése nem jelenthet gondot, akár még a legkisebbek számára sem.
Ilyen jellegű rajzfilmek többek között a Thomas a gőzmozdony, a Rupert Maci kalandjai, vagy a Rolie,
Polie, Olie c. gyermekeknek készült animációs sorozatok. Az újszerű rajzfilmek másik csoportjába
egyértelműen az akció-orientált gyors és már-már villanásszerű vágóképekből összeállított,
mozgalmas cselekménnyel bíró animációk tartoznak, melyek potenciális közönsége az iskoláskorú
gyermekek körében lelhető fel. Ezek a sorozatok a legújabb számítógépes technikák
igénybevételével készülnek és lenyűgöző vizuális hatással bírnak. Az elemzésre került hétvégi
programok közül olyan műsorszámok estek ebbe a kategóriába, mint a Szandokan és a Kaja
Kalandok c. sorozatok, vagy a világuralomra törő komisz aranyhal (A komisz aranyhal c.
rajzfilmsorozat).
A gyermekeknek és a fiataloknak szóló összeállítást este 8 óra után a Híradó, majd
felnőtteknek szóló műsorok, filmek követték.
Gyermekbarát piktogram használata a vizsgált médiaszolgáltatók programjaiban
A 2011. július 21-én életbe lépett klasszifikációs ajánlásnak megfelelően a TV2 2011. július 30-tól
rendszeresen alkalmazta a gyermekbarát programot jelző piktogramot 12, az ikon a vizsgált
időszakban is megjelenítésre került, jól jelezve ezzel a kifejezetten kiskorúaknak szánt
programokat. Ennek a gyakorlatnak a meghonosításával a TV2 élen járt a gyermekműsorokat is
sugárzó médiaszolgáltatók sorában. Ezzel szemben az RTL Klub a gyermekműsorok sugárzásakor
hasonlóan az előző év, valamint a korábbi, 2013-as vizsgálat tapasztalataihoz, továbbra sem
használja a gyermekbarát műsorokat azonosító jelzést. A 2013-as év során lefolytatott vizsgálatok
alapján megállapítást nyert, hogy a TV2 az RTL Klub műsorstruktúrájához hasonló összeállítással
jelentkezett, azonban a reggel 7 óra előtt látható Chuggington c. animációs sorozat esetében
továbbra is alkalmazta a gyermekbarát piktogramot. Az általunk górcső alá vett három országos
médiaszolgáltató esetében sem a márciusi, sem pedig a júniusi vizsgálat nem mutatott ki
változásokat a gyermekbarát műsorok népszerűsítésének és a műsorkínálatból való kiemelésének
kérdésében. Ennek megfelelően a közszolgálati m2 továbbra sem alkalmazta a gyermekbarát
piktogramot.
A kiskorúak televízió nézési szokásai
A vizsgálat összegzése előtt fontosnak tartjuk felvázolni a védendő korosztály tévézési szokásait az
elemzett idősávban. Az összehasonlítás érdekében egységesen 6 órától délelőtt 10 óráig
vizsgáltuk a nézettségi adatokat a három országos médium esetében. Az elemzéskor tekintettel
voltunk a sugárzott műsorok korhatári besorolására is, így a mintavételkor kizárólag az érintett
korosztályra vonatkozó számadatokat vettük figyelembe, és a nézettségi adatokat a 4-7 évesekre
szűkítettük le. Az alábbi ábra a márciusi hétvégi napok nézettségi eredményeit mutatja a kiskorúak
esetében. Az ábrán reggel 6 és délután 1 óra között vizsgáltuk a 4-7 évesek közönségarányát. A
hirdetők szempontjából az egyik legfontosabb nézettségi adat a Share, azaz a közönségarány. Jól
látható, hogy a televíziót néző gyermekek túlnyomó része a magyar nyelvű műsorkínálat
fogyasztója. A diagramról leolvasható, hogy az elmúlt évben felfutó közszolgálati m2 továbbra is a
gyermekek, valamint a gyerekes szülők preferenciájának középpontjában áll. Emellett jelentős
részt szakítanak ki mindkét adásnapon a nézettségből a Nickelodeon és a Minimax
gyermekcsatornák. Utóbbi adó egyértelmű fölénnyel, majd’ 29%-os közönségaránnyal zárta a
március 30-i napot, maga mögé utasítva az országos kereskedelmi és a közszolgálati csatornákat.
12

A Médiatanács 1037/2011. (VII. 19.) számú határozata értelmében véglegesített klasszifikációs ajánlásban
olvasható: az I. kategóriás műsorszámok közül azokat, amelyek kifejezetten az óvodás korú gyerekeknek (6
éven aluliaknak) készültek, a médiaszolgáltató egy újonnan bevezetett, ún. „gyermekbarát” piktogrammal
jelölheti. Ezen keresztül nemcsak a műsorszám megértéséhez szükséges alsó korhatár jelölésére nyílik
lehetőség, hanem egy adott műsorszám bizonyos korosztály részére kifejezetten ajánlott is lehet. Ezzel a
médiaszolgáltató jelentős többletinformációhoz juttathatja a szülőket, nevelőket a kisebbek számára megfelelő
műsorok kiválasztásában.
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Ennek ellenére az m2 nézettsége igen is jelentékenynek számít, előkelő helyével, továbbá a
Minimax és a Nickelodeon megerősödésével a csatornák átrajzolták a piaci viszonyokat. Az RTL
Klub a vasárnapi napon majdnem elérte a 10%-os közönségarányt, ezzel megközelítve az m2
nézettségi adatait (6. ábra).
6. ábra
A 4-7 évesek közönségarányának megoszlása az egyes televíziók között a hétvégi
gyermeksávban (2014. március 29-30.) – 6 és 13 óra között
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Árnyaltabb képet kapunk a Share adatokról, ha leszűkítjük a közönségarány vizsgálatát a délelőtti
idősávra. A szigorúan reggel 6 és délelőtt 10 óra közé eső intervallumban a kereskedelmi csatornák
által sugárzott gyermekműsorok (10 óra után az RTL Klub és a TV2 már nem csak kifejezetten
gyermekműsorokat tesz közzé) megosztották a közönséget. Ebben az idősávban a szombati napon
a Nickelodeon volt a legnézettebb (26,1%), majd ezt követte az m2 (16,8%), míg a harmadik helyre
a Minimax került (11,4%). Az RTL Klub csak a negyedik helyet szerezte meg, a TV2 nézettsége pedig
elhanyagolhatónak tekinthető a korábbi negyedéves vizsgálatok adataihoz mérten (7. ábra).

17

7. ábra
A 4-7 évesek közönségarányának megoszlása az egyes televíziók között a hétvégi
gyermeksávban (2014. március 29-30.) – 6 és 10 óra között
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A júniusi adásnapokon is vizsgáltuk a 4-7 éves gyermekek közönségarányának százalékos
megoszlását. A színes palettán mindenképpen szembetűnik az I. és II. negyedév adatait
összehasonlítva, hogy szinte alig tapasztalható eltérés a márciusi és a júniusi hónap esetében. A
nézettség túlnyomó részén továbbra is a három legnagyobb gyermekcsatorna, a Minimax, a
Nickelodeon és az m2 osztozik. Utóbbiaknál éles küzdelem folyik a legmagasabb
közönségarányért. Márciusban a Nickelodeon és a Minimax programját tüntették ki figyelmükkel a
kisgyermekek, addig az általunk elemzésre került júniusi hétvége egyértelmű győztese a Minimax
mellett az m2 volt. A Nicelodeon közönségaránya továbbra is stabilan 15% fölötti értéket mutat,
viszont a konkurens Disney Channel nézettsége láthatóan visszaesett a 4-7 évesek körében. A
mérséklődés oka elsősorban a csatorna által sugárzott élőszereplős sorozatokhoz köthető, hiszen
ezek a műsorszámok már a kisiskolás, illetve serdülő korosztályt szólítják meg (8. ábra).
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8. ábra
A 4-7 évesek közönségarányának megoszlása az egyes televíziók között a hétvégi
gyermeksávban (2014. június 28-29.) – 6 és 13 óra között
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A két kereskedelmi csatorna nézettsége nem csökkent a szóban forgó délelőtti idősávban, ami
kedvező tendenciának számít, hiszen a júniusi mintavételkor már tartott az iskolai szünet. A tavalyi
évben lefolytatott vizsgálatok során az RTL Klub a kisgyermekek közönségarányát tekintve még
meghatározó szerepet vitt, de az m2 térnyerése és az egyre népszerűbb Nickelodeon (a csatorna
az elmúlt egy évben mintegy megháromszorozta népszerűségét a 4-7 éves korosztály körében)
mellett fokozatosan veszített a nézőtáborából. A kereskedelmi médiaszolgáltató a tavalyi 12-13%os közönségarányát alulmúlva, átlagosan 8%-os share-rel zárta a II. negyedévet.
Az alábbi ábrák 10 perces bontásban szemléltetik, hogyan alakult a három górcső alá vett
szolgáltató nézettsége a vizsgált időszakban (9. ábra).

9. ábra
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A 10 perces alapú bontásban ábrázolt nézettségi adatok alapján elmondható, hogy a júniusi
hétvége több esetben is kedvezőbbnek mondható a kereskedelmi csatornák szempontjából, mint
a korábbi negyedév. Június 28-án, szombaton kora reggel a TV2 és az RTL Klub versengett a
nézettségért, majd fél nyolc után nem sokkal hirtelen megcsappant a nézők száma mindkét
kereskedelmi csatornán. Ekkor éppen a Babar című animációs sorozat kezdődött az RTL Klubon. A
rajzfilm már több éve szerepel a csatorna gyermekműsor-kínálatában. A konkurens profitorientált
médiaszolgáltató a Korni és Berni c. francia-brit animációs sorozatot sugározta. Utóbbinak szokatlan
képi világa, a Babar c. sorozat esetében pedig a gyakori ismétlések okozhatták, hogy a gyermekek
többsége átpártolt a közszolgálat gyermekcsatornájára, ahol ezzel egy időben magasra szökött a
nézettség. Az m2 műsorán a bájos és szerethető Rupert Maci kalandjait kísérhette figyelemmel a
nagyérdemű.
A délutáni idősávban mért nézettséget tükröző diagram szemléletesen prezentálja az m2
nézettségének növekedését a kereskedelmi csatornákkal szemben. A délutáni idősávban már nem
jellemzőek a gyermekprogramok a TV2 vagy az RTL Klub műsorán, a kizárólagosan animációs
sorozatokat és egyéb gyermekműsorokat sugárzó csatornák azonban továbbra is leköthetik a hét
éven aluliak figyelmét. Az m2 gyermekcsatorna lévén folyamatosan szolgáltat érdekes és
szórakoztató műsorokat a célközönség számára, így a 4-7 évesek körében végzett felmérés
egyértelműen a közszolgálati gyermekcsatorna népszerűségét támasztja alá (10. ábra).
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forrás: Nielsen Közönségmérés/NMHH Műsorelemző osztály

A negyedévente lefolytatott vizsgálat során nem kerültek kódolásra a műsorokat közvetlenül
megelőző, az azokat megszakító, továbbá a műsort követő reklámblokkok, habár köztudott, hogy
a gyermeksávban közzétett reklámanyagok jelentős része éppen a gyermekeket célozza meg. A
kiskorúak amellett, hogy sokat televízióznak, a hirdetésekre is fogékonyak, másképpen reagálnak a
reklámokra, mint a felnőttek, mivel náluk intenzívebbek és emocionálisabbak a kiváltott reakciók.
A gyermekeknek is van saját pénzük, saját vásárlóerővel rendelkeznek és a szüleik bevásárlásaira
gyakorolt befolyásuk is jelentős. Nem utolsó sorban pedig ők a jövő piaca: egyszer majd ők veszik
meg a termékeket és a szolgáltatásokat. Sok esetben a reklámokban bemutatott édesített
élelmiszerek propagálása (gabonapelyhek, édességek, gyorséttermek kínálatai) káros hatással
lehet az egyébként rendkívül fogékony korosztályra. Az NMHH egy korábbi tanulmányban már
vizsgálta az obezitás és a televízióban közzétett reklámok kapcsolatát. Egy-egy médiamix
elkészítésekor a hirdetők szempontjából ezért elengedhetetlen a nézettségi adatokból
származtatott mutatószám, az ún. affinitás. Az affinitás jelen esetben a vizsgált időszakban a
célközönség, azaz a kisgyermekek képviseletét fejezi ki a teljes lakossághoz viszonyítva egy-egy
program vonatkozásában. Az egyes műsorok affinitását vizsgálva megállapítható volt, hogy a
górcső alá vett három csatorna közül az m2 műsorkínálata az, ami a legjobban szerepel. Ezt
támasztja alá, hogy a júniusi 10-es toplistába kizárólag az m2 kínálatából kerültek be
műsorszámok.
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2. táblázat:

Affinitás toplista – június
műsorszám

csatorna

dátum

kezdés

vége

AFF

1

OZIE BOO! - MENTSUK MEG A FOLDET

M2

2014.06.28

10:07:44

10:12:21

816

2

BOLDOGVOLGY

M2

2014.06.28

10:15:35

10:21:03

806

3

TICKETY TOC

M2

2014.06.28

7:51:03

8:12:52

780

4

GOGYI FELUGYELO

M2

2014.06.28

10:22:30

10:45:08

686

5

ALEX ES A TENGER

M2

2014.06.28

6:20:29

6:24:35

668

6

EGYSZER VOLT HOL NEM VOLT... AZ ELET

M2

2014.06.29

14:35:28

15:01:40

623

7

CAILLOU

M2

2014.06.28

10:01:31

10:06:21

565

8

GRETI...! EGY KUTYA FELJEGYZESEI

M2

2014.06.29

8:13:50

8:47:29

559

9

SUSU A SARKANY KALANDJAI

M2

2014.06.28

8:46:59

9:40:14

542

M2

2014.06.29

6:59:44

7:24:32

530

10 BLINKY BILL KALANDJAI

forrás: Nielsen Közönségmérés/NMHH Műsorelemző osztály

A magas affinitásból arra is következtethetünk, hogy ezeket a műsorokat kizárólag gyermekek
nézik, tehát a szülők bátran otthagyják a kicsiket a készülék előtt. A tavalyi évben megjelent
NMHH-tanulmány, amely a gyermekek tévénézési szokásairól alkotott szülői véleményeket fogta
csokorba, hasonló eredményeket mutatott. A felügyelet nélküli tévézésre vonatkozó kérdések
alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy majdnem minden második gyereknél előfordul,
hogy egyedül televíziózik. Ez a jelenség egy kizárólagosan gyermekeknek készült műsorokat
sugárzó tematikus mesecsatorna esetében kevésbé tekinthető problematikusnak.
A márciusi, gyermekeknek készült animációs toplistákat megfigyelve elmondható, hogy
szombaton délelőtt az m2 műsorkínálatában szereplő programok voltak a leginkább népszerűek a
4-7 évesek körében, míg a következő hétvégi napon az RTL Klub összeállítása aratott sikert a jól
bevált klasszikusokkal (pl. Tom és Jerry, Hupikék törpikék, Spongyabob Kockanadrág) (3-4. táblázat).
Mindeközben az m2 kínálatát erősítő Geronimo Stilton c. animációs sorozatnak sikerült előkelő
nézettséget elérnie március 30-án. Az elemzett júniusi hétvége is egyértelműen az m2 győzelmét
hozta a műsorokra lebontott nézettség esetében. Mind a szombati, mind a vasárnapi listát
megnézve jól látható, hogy a dobogón szereplő műsorok kivétel nélkül az m2 csatornáján kerültek
bemutatásra.
3. táblázat: A legnézettebb (AMR fő 13) hétvégi gyermekműsorok a 4-7 éves
gyermekközönség körében (2014. március 29-30.)

AMR: a műsor nézőinek teljes lakosságon belüli részaránya viszonyítva a nézésével eltöltött idő hosszához,
például: ha egy néző a műsorszám 50 százalékát látta, akkor csak "fél nézőnek" számít.
13
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forrás: Nielsen Közönségmérés/NMHH Műsorelemző osztály

4. táblázat: A legnézettebb (AMR fő 14) hétvégi gyermekműsorok a 4-7 éves
gyermekközönség körében (2014. június 28-29.)

forrás: Nielsen Közönségmérés/NMHH Műsorelemző osztály

Összegzés
A I. és II. negyedéves vizsgálat összegzéseképpen elmondható, hogy az NMHH a jövőben is
szükségesnek tartja, hogy negyedévente megvizsgálja az Mttv. kiskorúak védelmét szolgáló
normáinak betartását a gyermekműsorokban. A célvizsgálat során kiemelt figyelmet fordítunk a
legnézettebb, magyar joghatóság alá tartozó televíziós csatornák gyermekműsoraira, továbbá
figyeljük az egyéb magyar nyelvű televíziók műsorkínálatát, nézettségét.
A 2014-es évben tett bejelentések alapján nem regisztráltunk olyan műsorszámot, mely
esetében panasszal éltek volna a tévénézők. Helytelen korhatári besorolással rendelkező
rajzfilmekkel nem találkoztunk az idei évben.
A "zöld kisfiús piktogram" használatának a meghonosításában a TV2 jár az élen a
AMR: a műsor nézőinek teljes lakosságon belüli részaránya viszonyítva a nézésével eltöltött idő hosszához,
például: ha egy néző a műsorszám 50 százalékát látta, akkor csak "fél nézőnek" számít.
14
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gyermekműsorokat is sugárzó médiaszolgáltatók sorában. Így bizonyos rajzfilmek esetében
fellelhető a gyermekbarát piktogram (pl. Chuggington c. animációs rajzfilmsorozat). Ezzel szemben
az RTL Klub és az m2 a gyermekműsorok sugárzásakor nem használja a gyermekbarát műsorokat
azonosító jelzést. Az általunk nagyító alá vett három országos médiaszolgáltató esetében a
legutóbbi célvizsgálat sem hozott változást és előrelépést a gyermekbarát műsorok
promotálásának és a műsorkínálatból való kiemelésének kérdésében.
Elmondható, hogy a két kereskedelmi médiaszolgáltató (RTL Klub, TV2) hónapról hónapra
egyre vékonyabb szeletet tud csak kihasítani a napi átlagos nézettségből, de a magyar nyelvű
csatornák körében még mindig releváns piaci pozíciót képviselnek, és minden hétvégén képesek
egy stabil közönséget leültetni a képernyők elé.
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