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1. Bevezetés
Elérkezett a televíziózás vége – prognosztizálták néhány éve is. A tévé mégis egyre több
formában van jelen. A kombináció alkalmas műsornézésre, interaktivitásra, filmnézésre,
rögzítésre/tárolásra, kapcsolattartásra, helymeghatározásra, szórakozásra, tanulásra és
bútordarab is. Ma a világ, a társadalmi közeg, a televíziós szakma és a technológia mind
hatással vannak erre a változásra, a televíziózás hagyományaira. A televíziózás megváltozott ahogy az új kommunikációs eszközök révén átalakult minden, ami a tévézést befolyásolja.
Megjósolhatatlan, hova vezet a technológiai fejlődés, hogy alakul a televíziózás szerepe és
hatása, de az ma már jól látszik, tévedtek, akik a vesztét jósolták. És még ennél is tovább
mehetünk.
Egy rövid időre szeretnénk kilépni a távolságtartó kutató szerepünkből, személyesebb hangra
váltunk, talán egy disszertáció hangvételétől szokatlan módon. Ahhoz, hogy kutatás
hátterében rejlő motivációt megértsük, látni kell a kiváltó okokat és a folyamatot, amely egy
éveken át tartó kutatást befolyásol és egyik napról a másikra akár új fókuszba helyez. A
motiváció megértése hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, miért ilyen tág egy disszertáció
témaválasztása.
2013 augusztusában, az Oscar-díjas Kevin Spacey az Edinburghi Nemzetközi Televíziós
Fesztivál megnyitóján azt mondta, a televíziózás új aranykora következhet, a felelősség a
kezünkben van, a lehetősége megvan, minden jel arra mutat. Ekkor már négy éve gyűjtöttem
és dolgoztam fel az anyagokat, amelyek a televíziózás jövőjével, a jövő televíziózásával
kapcsolatosak, és bár tisztán láttam, hogy mik a trendek, ilyen kijelentést nem jutott volna
eszembe tenni.
Kevin Spacey állítása azonban új megvilágításba helyezte a munkát és azt a bizonyítási
vágyat hívta életre, hogy a lehető legtöbb nézőpontból körbejárva, érveket találjunk a
kijelentés megalapozottságára. Bárki kérdezte az elmúlt időszakban, mi a kutatási témám,
mindig elmeséltem, a televíziózás jövője. Kivétel nélkül mindenki legyintett, nincs is jövője,
miről írok mégis. Aztán sorolni kezdtem az érvéket, és a hallgatóság csodálkozott, eddig
lehet, hogy valamit félreértett. Nem csodálkoztam, hiszen 2010 végén még magam is így
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gondolkodtam ezt. A viszonyulásom, ha nem is volt általánosítható, egyre elterjedtebb
attitűdöt képviselt.
2001-ben végeztem a Színház- és Filmművészeti Egyetem televízió rendező, műsorvezető
szakán, és még további tíz évet, összesen tizennégy évet töltöttem a televíziós pályán,
végigjárva a televíziós műsorkészítés minden fázisát a riporterségtől a főszerkesztőségen át a
műsorvezetésig és a producerségig, show-műsorok, oknyomozóműsorok magazinműsorok
világában, a nem-fikciósnak nevezett televíziós térben. Aztán 2010 végén úgy döntöttem,
nincs tovább perspektíva számomra a tévézésben, feladtam, kiábrándultam, kiszálltam. Éppen
akkor, amikor a kutatás vonatkozásában értelmet kellett volna adnom a jelenkori
televíziózásnak, nem láttam tisztán mindez hova vezet. A technológiai változásokról kutatók
már cikkeztek, de műsorkészítőként ezekből alig szivárgott át valami a hétköznapokba. Nem
voltam ezekkel az ambivalens, pontosabban negatív érzésekkel egyedül, számos kollégám
fordított hátat a tévének az elmúlt években. Ki kényszerből, ki önálló akaratból, aki pedig
maradt, ritkán fogalmazta meg, hogy boldog, és amit csinál, valódi szenvedéllyel fűti. Aztán
elteltek az évek, és mára a folyamatok konvergenciájának köszönhetően, valami
végérvényesen megváltozott, és új értelmet látszik adni.

A hipotézisünk szerint a televízió olyan korszak előtt áll, amely fényesebb és dicsőségesebb
lehet, mint eddig bármelyik. Ehhez azonban a fogalmainkat új tartalommal kel megtölteni. A
disszertáció szándéka, hogy átadja azt a fajta lelkesedést, a pályájukat éppen most kezdőknek,
vagy a csalódott, saját tévés identitásukat elengedő elfordulóknak, hogy az innováció
határtalansága révén, a technológia fejlődésének köszönhetően, hogyan válhatna a televízió a
progresszió színterévé, hogyan adhatná vissza csak Magyarországon televíziósok százainak a
hitet abba, hogy van értelme, lehet relevanciája és helye az audiovizuális tartalomelőállításnak. Szeretnénk megmutatni, hogy a televíziózás egész kérdésköre izgalmasabb,
mint valaha volt, és hogy Kevin Spacey nem túlzott, amikor történelmi jelentőségű
mérföldkőről beszélt. A disszertáció szándéka továbbá tudni, megértetni és továbbadni azt a
felelősséget, amit ez a lehetőség jelent, hogy a televíziózáshoz értő, a televíziózás iránt
elkötelezett emberként erre kaphatunk új esélyt az életben.
Ez az utazás saját magam meggyőzése is, minderről. Éppen ezért a disszertáció célja és így a
témaválasztása is érthetővé válik. Célunk, megválaszolni a kérdést, vajon tényleg a
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televíziózás új aranykora következhet. A technikának köszönhetően a korábban passzív
befogadók hallathatják a hangjukat lényegesen szélesebb körben, mint korábban. Bárki képes
rögzíteni tartalmakat, otthon megvágni, aztán feltenni a világhálóra, majd dokumentumként
tekinteni rá és terjeszteni. Mi marad tehát a televíziónak?
A dilemmák sora végtelen, amelyet a változások előidéznek, hiszen a televíziózásnak van
társadalmi szerepe és kulturális jelentése. A televízióban megjelenő tartalom, kép, mozgókép,
melynek befogadása tömegek számára lényegesen könnyebb, mint a szövegé. Többek között
ennek is köszönhető társadalom befolyásoló ereje és hatása. A televíziós gondolati,
viselkedési, értékrendbeli mintákat közvetít, akkori is, ha felelőssé tesszük ezért, és akkor is,
ha csak tudomásul vesszük. A televíziózásban átalakulnak, megszűnnek, összemosódnak
műfajok. Vetélkedőbe reality keveredik fikcióval. A riporterek előbújnak a narráció
védelméből. Tesztelnek, kérdeznek, kipróbálnak. Jelenlétükkel és személyükkel hitelesítenek.
Míg az élő műsor a televíziózás hőskorában technológiai kényszer, a digitális jövőben a
létjogosultság egyik kulcsmomentuma. A néző korábban passzív félként vált a történelem
tanújává. Most már beavatkozhat. Ahogy a televízió is beavatkozik. Az elemző számára eddig
is egyértelmű volt, hogy a televíziós beavatkozik, a saját valóságát, valóság értelmezését
mutatja meg, de a készítők többsége ezzel egyszerűen nem volt tisztában. Ennek is
köszönhető, hogy nem mérte fel saját tartalomközvetítésének súlyát, jelentőségét,
felelősségét. A változás ugyanakkor irreverzibilis. A televíziózás természetes evolúciójának
része.
Hogy a technológia változása Magyarországon is mit eredményezhet, egyelőre vízió, de az
esélye megvan. A televízió újfajta élmény-, tudás- és identitásforrássá válhat. A technológia
befolyásolja a televíziózás lényegét. Bővülhetnek a televíziózás funkciói. Gazdagodik és
differenciálódik a kínálat. Megváltozik a tartalmak típusa és szerkesztési elve, a
nézői/befogadói attitűd és a használatából származó jelentés. A tartalmaknak új nyelvezetük
lesz, amelyek „sűrű” szövegekké válva jelentik majd az új televízió lényegét. Ezeknek a
jelenségeknek a megértése, ismerete létfontosságú a jövő felelősen gondolkodó tartalomelőállítói számára.
Ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetet, végig kell venni a körülményeket, meg kell
vizsgálnunk a televíziózás megkerülhetetlenségének mibenlétét. Körül kell járnunk a
nemzetközi trendeket, tendenciákat, hogy megértsük Magyarország helyzetét és jelenlegi
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szerepét, a nemzeti sajátosságokat, ha vannak egyáltalán. Tisztáznunk kell alapfogalmakat és
végigvenni a televízió és a technológia strukturális hatásai, kölcsönhatásának kérdéseit.
Természetesen tévé és internet szimbiózisa, valamint az interaktivitás és a konvergencia
kérdései külön hangsúlyt kapnak. Megismerjük a televíziós piac új és fontos szereplőit, és
megvizsgáljuk megjelenésük jelentőségét. Fontos azt is látnunk, hogy a digitális korszak
nézője milyen ma, és a felnövekvő generációnak nevezett digitális bennszülötteket milyen
sajátosságok jellemzik, akik részben fogyasztói, részben készítői lehetnek a jövő televíziós
tartalmainak. A disszertáció elméleti szakasza után végigvesszük a legfontosabb dilemmákat.
Lesz-e közszolgálatiság a jövőben? Vajon milyen változások várhatók a televíziós műfajok
világában? Nem minden műfajról beszélünk, hanem azokról, amelyeknek a relevanciáját
előrevetítjük a nem-fikciós és a fikciós műfajokban egyaránt. Utóbbi esetében a sorozatok
terén tapasztalt izgalmas jelenséget írunk majd le, amely a filmművészet és a televíziózás éles
határvonalát árnyalja. Ebben az alfejezetben beszélünk arról, hogy a felhasználói tartalmak és
a professzionális tartalmak, milyen viszonyban vannak egymással, hogy mi egyáltalán az
online videó, hogy mit jelenthet a tévé számára a közösségi média elterjedése. Meghatározó
eszközrendszerként a digitális történetmesélést és a multiplatform attitűdöt emeljük. Végül
pedig feltesszük a kérdést, ki a jövő televíziósa, aki mindezt létrehozhatja: hogy hívják
egyáltalán, vajon milyen lehet a sikeres médiaszemélyiség és milyen tudásra lesz szüksége a
jövő tartalom-előállítójának. A disszertáció zárásaként a jövő televíziózásának bizonyítékait
sorakoztatjuk fel, elhelyezve egy szélesebb spektrumban, egy korban, melynek társadalmi,
kulturális, esztétikai légköre és üzleti világa egy új tartalommal telt fogalomrendszerben vetíti
elénk egy új aranykor eljövetelét. A bevezetéstől és a befejezés között az öt főfejezet
kirajzolja a tágra szabott spektrum értelmét, egymással szorosan összekapcsolódva, így
adhatnak választ a feltett központi kérdésünkre.
Ha mindez összeállt, csak így adhatunk felelősen választ a kérdésre, mi ma a televíziózás,
milyen közeget, milyen világot, milyen lehetőséget és felelősséget jelent, mi a jövője, és vajon
egy új aranykor köszönt-e be. Nem egy kézikönyvet tart a kezében az olvasó, inkább egy
tévés úti beszámolót arról, merre mit érdemes megnézni, megvizsgálni egy olyan utazáson,
ahol az út maga a lényeg, nem pedig a megérkezés. Egy olyan útikönyvet, amelyből
megtudhatja, ha korszerű digitális televízióssá szeretne válni, mi vár rá, milyen dilemmákkal
találja magát szemben, és azokra – ha nem is mindenre – milyen válasz adható.
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Természetesen a televíziózással kapcsolatos irodalmak több könyvtárat megtöltenének, de
ennyire komplex és aktuális megközelítésű, átfogó, a magyarországi aktuális helyzetet is
ismerő mű – tudomásunk szerint – nem található jelenleg magyar nyelven. Éppen ezért joggal
tarthat igényt a professzionális audiovizuális tartalom-előállítás iránt érdeklődők figyelmére.
Megadni számukra a kezdő lökést, hogy közelebb kerüljenek a televíziózás szép új világához.
Tisztában vagyunk vele, hogy a technológiai változások következtében egy ilyen írás
érvényessége nem szól örökre. Azt viszont ma már tisztán látjuk, hogy a változások és azok
Magyarországra gyakorolt hatása lassabb, mint, amit akár öt évvel ezelőtt is vártak. A piac
mérete, az egzisztenciális különbségek és a nyelvi korlátok még jó darabig megtartják a
lineáris televíziózás keretrendszerét, de a technológia hatása illetve a globális világ
nyitottsága nem teszi lehetővé, hogy érintetlenül maradjon a rendszer. Most van talán éppen
az a pillanat, ami esélyt ad a televíziózásnak, hogy ne maradjon le, ne eliminálódjon a
társadalmakra gyakorolt elementáris hatása. A disszertáció éppen azt mutatja be, melyek
ehhez az elméleti alapok, milyen eszközrendszer áll rendelkezésre, és milyen résztvevőkkel,
milyen szereppel és felelősséggel állhatunk bele ebbe a progresszív változásba.
Fontos megemlíteni, mi az, amire nem vállalkozunk ebben a nagy lélegzetvételű utazásban.
Nem foglalkozunk kifejezetten szabályozási és technológiai kérdésekkel, csak amennyiben
ezt az ezek változásából fakadó összefüggések szükségessé teszik. Nem kritizálunk és
esztétizálunk, inkább relativizálásra törekszünk, és ha közben sikerül a televízióval
kapcsolatos negatív konnotációt, felelősségi kérdéseket árnyalnunk, úgy hogy közben
rehabilitáljuk a televíziót, azt járulékos haszonnak tekintjük, nem pedig célnak.
Elmosódnak ma a globális világ határai, ahogy az egyes televíziós műfajok és felületek is
konvergálnak és összemosódnak, így remélhetőleg egy klasszikus disszertáció határai is
lehetővé teszik, hogy minden ész érv ellenére ne egyetlen szűkre szabott utat járjunk be,
hanem minél szélesebb spektrumot érintsünk, hogy a kép kiteljesedhessen.
A hagyományostól eltérően nem csak a klasszikus szakirodalmat használtuk kutatásunkhoz és
elmélyedésünkhöz, hanem kutatók és újságírók blogbejegyzéseit, Facebook-posztját vagy
akár tévéműsorban elhangzott érveit is. Gyakran használunk majd amerikai példákat, ezekhez
szőjük a magyar sajátosságokat, de nem cél, hogy kizárólag Magyarország kapcsán
fogalmazzunk meg következtetéseket.
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Külön kell választani Magyarországot a világtól. Az ország mérete és az idegen nyelvismeret
hiánya – többek között - továbbra is elzár bennünket annak lehetőségétől, hogy a világgal egy
ütemben, egy ritmusban tudjunk haladni akár a televízió fejlődése vonatkozásában, de a
trendek nálunk is éreztetik a hatásukat. A médiapiacon csökkenek a kilátások, csökken a
vásárlóerő, ezért szűkül a reklámköltés, nem kristályosodtak még ki az új üzleti modellek,
rossz a hangulat és a közérzet, mégis szeretnénk bizonyítani, nincs ok az elkeseredésre.
Meggyőződésünk, hogy vizuális tartalom-előállítással foglalkozó emberekre a jövőben egyre
nagyobb szükség lesz, a legtehetségesebbek előtt pedig fényes jövő áll.
A televíziózást eddig általában szakmaként vagy üzletként értelmezték. Mi is annak tekintjük,
bár tény, hogy a fikciós műfajokban, elsősorban a sorozatokban gyökeres változások jöttek
létre, és tolják nem csak üzletileg, de művészetileg is értelmezhető kategóriába. Ez is új
távlatokat nyithat.
Egyelőre az interaktivitásra való készség tekintetében generációs és egzisztenciális szakadék
tátong. A nézőnek új távlatokat ad az interaktivitás, a tévének új üzletet. Kérdés, mennyire
hajlandó változtatni a szokásain a befogadó. Mennyire engedi, hogy életének minden
területére kínáljon valami befogadni, reagálni való tartalmat a televízió? A televízió inkább
személyes mintsem tömegkommunikációs eszköz lesz? Az Egyesült Államokban és Európa
számos pontján, így például Nagy-Britanniában már hatalmas lendületet adott a technológia
az innovációnak, a tartalomfejlesztésnek. A trendek pedig, ha lassan is, de átszivárognak.
Nem árt ezért, ha tisztában vagyunk ezzel Magyarországon is, és felkészülünk, sőt magunk
alakítjuk a változásokat. Az elkészült anyagot gondolatébresztésnek is szánjuk, amely
inspirációt adhat egy korszerű televíziós képzéshez. Nem megjósolni szeretnénk a jövőt,
hanem a tendenciák felvázolásával, kitágítani a televíziózás jövőbeni spektrumát.
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2. A televízió megkerülhetetlen
A fejezet célja a disszertáció elméleti megalapozása: áttekintés a televízió társadalmi
befolyásáról, jelentőségéről, szerepéről, hatásáról az elmúlt évtizedekben, és a trendekről,
amelyek a kutatók viszonyulását meghatározzák a televízióval, a televíziózással kapcsolatban.
A fejezet jelentősége abban is áll, hogy a későbbi fejezetek vonatkozásában segítsen
megvilágítani, hol tartunk, milyen viszonyban áll az elmélet és a televíziózás jelenkori
gyakorlata, szándékai egymással.
A kérdés az elmúlt években az volt, létezik-e platform-független médiamodell. Mára a válasz
közelebb van ahhoz, hogy nem, vagy inkább nincs jelentősége, mert minden eszközt,
amelynek képernyőjét emberek milliói nézik nap mint nap, egyszerűen más és más
fogyasztási szokások jellemeznek. Az egyes platformokat szimultán fogyasztjuk, és ma még
jócskán zajlik a kísérletezés – milyen eszközön milyen tartalom befogadása ideális és
kifizetődő üzletileg is. Az elmúlt évek változásai, az internet térnyerése és más technológiai
változások kirajzolnak trendeket, de azt is bizonyították az elmúlt évek, hogy a befogadók
viszonyulása, alkalmazkodási képessége nem feltétlenül olyan ütemű, mint azt a kutatók
előrejelzik. A technológiai változások üteme még nehezebben kiszámíthatóvá teszi a
folyamatokat. Naponta bukkan fel újabb és újabb innováció, amelyről nem lehet feltétlenül
tudni, mennyire lehet rá építeni, mennyire határoz meg, tesz tartóssá folyamatokat. Az látszik
inkább, hogy önmagában a folyamatok tartóssága kérdőjeleződött meg ugyanolyan
mértékben, mint az életünk bármilyen más területén: a bizonytalanság és a folyamatos
megújulási kényszer az állandó. Így a televíziózásnak ugyanúgy a folyamatos változásokra,
innoválásra kell berendezkednie, mint a gazdaság más szereplőinek, ha szeretné megőrizni
és/vagy meghaladni saját potenciálját. Ahogy az információt szokás a hatalom alapjának
tekinteni, úgy a XXI. században elmondható, azé a hatalom, akié az innovációs készség. De
ne szaladjunk ennyire előre.

2.1 Hol tartunk? A televízió számokban
A televízió és a tévénézési szokások perspektívájából vizsgáljuk a tényeket. Tehetnénk az
internet-kutatással kapcsolatos adatok hangsúlyozásával is, de a választás indoka éppen a
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disszertáció célja és hipotézise, a televíziózás esélyeinek számbavétele a körülmények és a
tapasztalatok vonatkozásában, és nem kizárólag a tévé és az internet viszonyának értelmezése.
Miközben persze nyilvánvaló, a két megközelítés között jelentős az átfedés, a különbség
mégis a fókusz eltolódása a televízió, a tévénézés változásai felé.
A KSH adatai szerint a magyar háztartások 98,7%-ában színes televízió van, és a háztartások
jelentős részében több is üzemel.1 A televíziótól elvárás volt évtizedeken át, hogy
hírforrásként funkcionáljon, és a többség azért néz/nézett tévét, hogy elsődlegesen
információt szerezzen. A szórakozás, a kikapcsolódás is fontos szempont, de ha csak egy
funkciót választhatnak az emberek a televíziónak, akkor a kutatások azt bizonyítják, máig az
előbbit jelölik meg, hogy megfeleljenek az elvárt viselkedésmintának, miközben a valóságban
az információszerzésben az internet előretört a tévével szemben.
Az Amerikában zajló változások előbb vagy utóbb hozzánk is elérnek, az amerikai médiapiac
általában jól leképezi, mi várható nálunk néhány éven belül. A Forrester Research riportja
szerint az USA-ban már 2010-ben az emberek átlagosan éppen annyi időt töltöttek
internetezéssel, mint tévénézéssel, vagyis a médiafogyasztásra szánt idő tekintetében az
internet beérte a TV-t. Amerikában 5 év alatt az internetezésre fordított átlagos idő 121%-kal
nőtt, a televízió nagyjából szinten tartott, némileg, 5%-kal emelkedett. „Az átlagos amerikai
médiafogyasztó heti 13 órát tölt a televízió képernyője előtt, és ugyanennyit az interneten. A
30 év alatti amerikaiak körében az internet már messze veri a televíziót. Az X generáció 2
képviselőinél az internetezésre szánt átlagos idő 2010-ben először magasabb volt a
televíziózásra szánt időnél. A 45 és 54 év közötti amerikaiak körében először volt
megfigyelhető, hogy az internetezésre szánt idő megegyezik a tévével. Az 55 év felettiek
körében az internet még alulmarad a televízióval szemben. Míg 2007-ben az amerikaiak 32%a nyilatkozott úgy, hogy már vásárolt interneten keresztül, addig 2010-re ez már 60%-ukra
elmondható. Ez három év alatt duplázódást jelent. 2010-ben az amerikai felnőttek 33%-a
használja a világhálót rendszeresen videós tartalmak nézésére, szemben a 2007-ben mért
18%-os adattal.”3

Tartós fogyasztási cikkek állománya.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy07.pdf (utolsó letöltés: 2010.november 25.)
2 1965 és 1975 között született generáció.
3 USA: az internet beérte a televíziót, nagy bajban a print média. http://thinkonline.hu/0047234-usa-az-internetbeerte-a-televiziot-nagy-bajban-a-print-media (utolsó letöltés: 2013. 10. 12.)
1
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Ugyanakkor a trendváltozás ellenére a számok nem azt mutatják, hogy a televízió előtt töltött
idő csökkenne, mintsem hogy az internetezésre szánt növekedett kiugróan. A tévénézési idő
világszerte kiemelkedően magas, és továbbra is növekszik. A globális átlag 3 óra 17 perc volt
2012-ben, az európai mutató majdnem 4 óra. Magyarország kiemelkedik a 4 óra 23 perces
átlagos napi tévézési idővel, amely 2 perccel több, mint egy évvel korábban a Nielsen adatai
szerint. „A gyerekek tévénézéssel töltött ideje 3 óra 3 percről 3 óra 22 percre, a 18-49 éves
korcsoporté pedig 3 óra 36 percről 3 óra 38 percre nőtt. Az 50 évesek és idősebbek átlagosan
5 óra 38 percet töltöttek a televízió előtt, 7 perccel kevesebbet, mint egy évvel korábban.” A
tévénézők pedig többnyire az általános szórakoztató csatornákat választották, nagyobb
arányban, mint egy évvel korábban.4
Magyarországon még mindig a televízió a legnézettebb és legnépszerűbb tömegmédium. A
Századvég 2011-es kutatása szerint a felnőtt lakosság 85%-a naponta vagy majdnem minden
nap tévézik, ugyanakkor a naponta internetezők aránya 40%. Az internetet soha nem
használók aránya is jelentős, a lakosság 42%-t teszi ki. A 8 általánost végzettek csak 8%-a
aktív internetező, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 65%-a internetezik és 83%-uk
tévézik.

Egyértelműen

látszik,

hogy

ugyan

a

televízió

befolyása

egyelőre

megkérdőjelezhetetlen, a médiafogyasztók következő generációja, a fiatalok számára már
nem a televízió, hanem az internet az elsődleges.5 Egészen addig, amíg ez a két fogalom és
tevékenység a lakosság zöménél elkülönül egymástól a hétköznapokban – tesszük hozzá. A
fiatalok láthatjuk, sokat néznek tévét, mégis az internet térnyerése miatt a televízió csatornák
időnként hódítási kísérletet tesznek, gyakran sikerrel, hogy a nagyobb képernyővel is legalább
olyan szimbiotikus viszonyt ápoljanak a generáció képviselői, mint kisebb, folyton kéznél
lévő, interaktív társaikkal.6 Trendfordulót jeleznek azok az adatok is, amelyek a 30-49 évesek
médiafogyasztása és médiakötödése közötti összefüggést írják le: „a 30 és 49 év közötti
korosztály összességében bármely más felületnél fontosabbnak tartja az internetet, még akkor
is, ha kevesebbet használja” – áll a Századvég kutatásában.7
Az Ericsson ConsumerLab televíziós fogyasztói trendeket vizsgáló éves jelentéséből az derül
ki, hogy új hozzáállás bontakozik ki a televíziózás terén. A válaszolók 72%-a használja
Többet tévézünk, mint tavaly. http://www.kreativ.hu/televizio/cikk/tobbet_tevezunk__mint_tavaly (utolsó
letöltés: 2013. 10. 20.)
5
Tíz magyarból kilenc naponta tévézik.
http://www.kreativ.hu/kutatas/cikk/tiz_magyarbol_kilenc_naponta_tevezik (utolsó letöltés: 2013. 10. 12.)
6
Lásd: később a televíziós műfajokról szóló fejezetben.
7
Tíz magyarból kilenc naponta tévézik. uo.
4
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hetente legalább mobileszközét videó nézésre és 42%-uk az otthonán kívül néz
videótartalmakat az okostelefonján vagy a tabletjén. 75%-uk intéz egyre több feladatot a
mobil használatával, miközben tévét néz. Az is új trend, hogy azonos tartalmat a
nézők/felhasználók többször, több helyről is megnézik. Ezt a megtekintést „helyeltolásos
megtekintésnek” nevezi a Lab. Az is érdekes adat, hogy a 65 és 69 év közöttiek 41%-a is heti
többször él ezzel az időeltolásos megoldással (time shifted viewing, TSV), bár a Nielsen
adatai szerint az összlakosság és a teljes tévézés vonatkozásában ez még mindig csak 1%,
tehát elenyésző, arra alkalmas készülékek elterjedése nélkül pedig nem várható a növekedése.
Az Ericsson ConsumerLab kutatás szerint a felhasználók, nézők folyamatosan újraértelmezik
a televíziót és a videót. A 82% már havi rendszerességgel használja a YouTube-ot vagy más
hasonló szolgáltatást. Fel is vetődik a kérdés, hogy amikor megnéz egy videóreceptet egy
online felületen vagy bármi mást akkor már tévézik-e vagy sem.8 Erről persze később még
bőven lesz szó, amikor kísérletet teszünk arra, hogy definiáljuk, mit jelent ma a televíziózás.
Addig is egy kérdés biztosan kirajzolódik a fenti adatokból, meddig marad mindez így.
Az jól látszik, hogy a televízió dominanciája stagnál és stabil, de rohamtempóban zárkózik fel
az internet. Nem túl bonyolult megállapítás, hogy ez várhatóan addig jelent majd eltéréseket
és viszonyítási pontokat, ameddig az internet végérvényesen, széleskörűen és általánosan be
nem költözik a televíziókészülékekbe. Akkor lesz csak igazán kérdés, melyik képernyőnket
mikor és mire használjuk majd, és akkor a tévé az életünkben több órás elfoglaltságot jelent-e
majd, mint most vagy sem. Az adatokból egyelőre nem az következik, hogy a televízió
veszélyben van, csak az, hogy jelenlegi, zömében internetes tartalom nélküli formájában
kihívóra akadt, de hangsúlyozzuk ez egyelőre annak a technológiai státusznak a
következménye, hogy az emberek többsége a televíziót klasszikus értelemben, a lineáris
programstruktúrájával együtt fogyasztja és nem internet-alapú9 non lineáris formájában.
A tévé kontra internet csata értelmetlenségét erősíti, hogy már most sem nézik az emberek
egyik eszközt a másik helyett, hanem ezek a hordozók egyszerre épülnek a közvetített
tartalmakkal az emberek hétköznapjaiba szimultán médiafogyasztásként.10 Ugyanakkor

Új trendek a tévénézési szokásokban. http://www.minuszos.hu/uj-trendek-a-tevenezesi-szokasokban/ (utolsó
letöltés: 2013. 10. 12.)
9
Itt most nem veszünk el a technológiai részletekben, illetve annak felsorolásában, milyen nem lineáris
eszközök, szolgáltatások léteznek, mert esetünkben ez egyelőre nem lényeges.
10
A szimultán médiafogyasztás, azaz a multitasking két vagy több tevékenység párhuzamos végzése. Többféle
lehet, de az online használat esetén leggyakrabban a televízió áll a háttérben. A multitasking a figyelem
8
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Magyarországon a szabadidő közel kétharmadát továbbra is tévénézéssel töltik az emberek.
Az országos adók, a regionális és a helyi televíziók széles választéka csábítja a nézőket.
Ehhez csatlakozik a számos külföldi csatorna műsora, amelyet a magyar lakosság elér, és
amelyből ízlése szerint választhat.

A televíziók műsorkínálatában a műsoridő 45%-át

szórakoztató programok teszik ki. A hírek, információk aránya évek óta az összes műsoridő
egyharmadát teszi ki, melyen belül magas az aktuális politikai és szolgáltató magazinok
aránya. A helyi televíziók 82%-ban képújságot adnak, ahonnan a közösség tájékozódhat a
helyi hírekről, programokról, szolgáltatásokról.
Magyarországon egyre növekszik a digitálisan televíziózók aránya. 2013 pedig a digitális
átállás éve, ahogy arról az országos reklámkampány tájékoztatott. „2012. október végén,
Magyarországon is elindult a digitális átállás folyamata. Az átállás valódi korszakváltást hoz a
tévénézők számára. A legmodernebb technológia még több ingyenesen fogható csatornát,
kiváló kép- és hangminőséget és egyéb extra szolgáltatások lehetőségét jelenti. A folyamatot a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) irányítja.” – áll a digitalisatallas.hu oldalon.
Az új technológiák nyújtotta lehetőségeket: video-on-demand, IPTV11 stb. jó eszköznek
tartják egyesek ahhoz, hogy a tévénézési szokásokat tudatosabb irányba terelje, mint az elmúlt
évtizedekben, amikor egyszerűen az időtöltés általános eszköze volt. Húsz éve még a
videómagnók voltak a legmodernebbek, kábeles és műholdas vételi lehetőségeknél tartottunk.
A DVD ma már korszerűtlen, pedig csak az elmúlt évtizedhez kötődik a sikere. Aztán jött a
felvevő DVD és az egyelőre lassan terjedő lekérhető videótartalom, a már említett video-ondemand. És az csak az elmúlt öt évre jellemző, hogy számítógépen12, tableten és mobilon is
fogyasztunk televíziós tartalmakat. Internetes tévéadást nézünk és olyan készüléket is
választhatunk, ami kapcsolódik az internethez. Elképesztően népszerűek a videójátékok és
terjed a non-lineáris tévénézés is.13 Mindegyik állomás elterjedése elsőre szokatlan volt,
később megkerülhetetlenné vált. Maga a fogyasztásra szolgáló mozgóképes tartalom
hordozhatóvá vált, a fogyasztása pedig tovább individualizálódott. Ezen kívül a kutatások azt
mutatják, hogy a minél jobb képminőség és a minél nagyobb képernyő tartozik a fogyasztói
igények közé, ami mondanunk sem kell, hogy alapozza meg újra és újra a tévé mint képernyő
megosztását eredményezi, és a jelenség elsősorban a fiatalokra jellemző. Előfordul, hogy egyszerre tévéznek,
interneteznek és telefonálnak mobilon.
11
A következő fejezetben elmagyarázzuk jelentésüket.
12
A továbbiakban számítógépnek fogjuk hívni nem csak a laptopokat, de az asztali gépeket is.
13
Vörös Csilla: A tévézés megváltozva is fontos marad.
http://www.mediainfo.hu/jegyzet/commentary.php?id=17 (utolsó letöltés: 2013. 10. 12.)
13
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dominanciáját a nála kisebb képernyőjű eszközökkel szemben. Egyelőre az új videónézési
lehetőségek – ahogy azt már korábban is említettük – nem kizáró, hanem kiegészítő jellegűek
a lineáris tévézés mellett. Hiába a technológiai változás, ha a nézők szokásai nem követik
olyan gyorsan. Ehhez járul Magyarországon még a gazdasági recesszió is, ami lelassította a
televízió készülékek cseréjét a háztartásokban. Három évnél fiatalabb tévé csak a háztartások
25%-ban található, az átlagéletkor kilenc év. A rossz készülék helyett pedig nem újat választ a
többség, hanem régi működőt. A változás nyilván, ha lassabban is következik, elkerülhetetlen.
Az eszközök használata egyszerűsödik és a tartalomgyártók is folyton kísérleteznek azzal,
hogy tegyék az egyes sorozatokat, filmeket minél több platformon elérhetővé. „Az USA-ban
az egy főre jutó élő TV nézés 2013. második negyedévében 4 óra 19 perc volt naponta, a
digitális felvevőről történő visszanézés 24 perc, videó játék 12 perc és DVD lejátszás napi 10
perc. Tehát még a miénknél jóval fejlettebb piacokon is, noha terjednek az újfajta videó
fogyasztási módok, a nézési idő töredékét teszik ki ezek.”14 – írja Vörös Csilla a Nielsen
vezetője.
A TIME magazin felmérése szerint is az internet előretörése ellenére még mindig a televízió
az egyik leghatásosabb médium. A TIME cikke hangzatosan azzal nyit, hogy a Facebook, a
Twitter és a Google sem bír olyan jelentőséggel, mint a televízió. Ennek okaként azt jelöli
meg, hogy a televízió az, amely a legnagyobb változásokat hozza a fejlődő országok életébe.
1995-ben a fejlődő országok háztartásainak 45%-ban volt televízió, 2005-ben már a 60%-ban,
amit öt év alatt még 5 millió készülék beüzemelése követ, 2013-ra pedig további 13 millió. A
televízió ráadásul alkalmazkodik a körülményekhez, növekszik, a tartalom, a csatornák száma
és technológiai szempontból is dinamikusan fejlődik. A fogyasztási szokások az internet
javára is változnak, de ahogy azt korábban láthattuk, ez szimultán médiafogyasztást idéz elő,
nem pedig a televízió háttérbe szorulását. A televíziók dinamizmusa töretlen, és a különböző
platformokat igyekeznek saját érdekeik szolgálatába állítva, összehangolni, mindenhol
szolgáltatni, a tartalmakat platform-függetlenül értékesíteni.
Az amerikaiak körében, ahogy már láthattuk, növekszik a mobil készülékek szerepe, de még
mindig a helyi- és az országos televíziót teszik az első helyre, ha legfontosabb hírforrásokat
kell említeniük, és még mindig úgy látják, a „hagyományos” média vonzó tartalmakat kínál.
A televíziókészülékek vásárlása sem utal arra, hogy számottevő csökkenéssel kellene

14

uo.
14

A televízió új aranykora?

számolni. A gyártók pedig folyamatosan fejlesztenek, most éppen a 3D és az okostévé
technológia irányában, ami szerintük lehetőséget ad arra ismét, hogy a televíziógyártás
sikerágazat legyen. Ebben a gyártók segítségére vannak a hatalmas kasszasikerű 3D
mozifilmek is, amelyek megalapozzák a műfaj terjedését. Nyilván az sem véletlen, hogy a
világ legkomolyabb internetes brandjei, innovátorai, mint a Google vagy az Apple is tévében
mint eszközben gondolkozik, és mindkettő fejlesztett már olyan terméket, amelynek
köszönhetően az internetes tartalmak kényelmesen megjeleníthetők a televízió képernyőjén.
Ezzel párhuzamosan, már 2011 óta arról is rendszeresen ír a technológiai bulvársajtó, hogy
beszáll a versenybe az Apple is a saját platformjával. Steve Jobst, az Apple alapítóját egész
életében foglalkoztatta, hogy megtalálja a megoldást, hogyan lehet a tévékészülékből az
eszközt és médiumot forradalmasító terméket csinálni: egy integrált készülékről álmodott,
amit nagyon egyszerű használni, minden eszközzel könnyen automatikusan szinkronizálható,
bonyolult távirányítók, kábelcsatornák és DVD-lejátszók kiiktatásával, magában foglalva
mindazt,

ami

az

Apple-t

óriássá

tette.

Az

Apple

egyelőre

egy

ilyen

tévés

készülékkoncepcióval még nem állt elő, de a már említett, tévén internetezés könnyítő
eszközzel, Apple TV néven már megkezdte a hódítást, jó pár konkurenciája így a Google
Chromecastja mellett.
A sort persze még folytathatnánk, milyen cégek, platformok szeretnék kisajátítani,
újraértelmezni, átalakítani, kiegészíteni a televízió klasszikus világát. És jogosan merülhet fel
a kérdés, mi is a televízió ma? Egy technikai berendezés? Egy tartalomszolgáltatási elv?
Mozgóképes tartalom, amit televíziónak hívnak, ha a tévékészülékhez kötődik, de videónak,
ha internethez, mobilhoz rendelik? Egyáltalán ugyanaz a televízió és videó? Vagy a televízió
az előd és a videó a mai kor viszonyulása ehhez a tartalomközvetítéshez, amely szintén nem
eszközfüggetlen, de nem egy dobozhoz kötődik, amit évtizedek óta emberek milliárdjai a
„szent sarokba”, otthonuk legkitüntetettebb helyére helyeznek, ma már sok százmillión akár
többet is?

Egy tömegmédium, amelyből a harmadik évezred elején másfél milliárd darab

létezett szerte a világon. A televízió definíciója, láthatjuk, korántsem annyira egyszerű ma
már, mint ahogy az évtizedekkel ezelőtt megfogalmazható lett volt. Meduni nyomán, Jenei
Ágnes kijelentése, hogy a „valaha létezett legnépszerűbb tömegmédium” (Jenei, 2008:23)
talán az egyik olyan értelmezés, amely világosan és technológiai kérdésektől függetlenül
közelít a lényeghez, de már nem elég korszerű. A későbbiekben törekedni fogunk arra, hogy a
folyamat végeként újradefiniáljuk a televízió fogalmát.
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2.2 Honnan hova jutott a televízió?
Anélkül, hogy túlzottan elvesznénk a részletekben, fontosnak érezzük, hogy a televízióról
történeti áttekintés formájában is beszéljünk, mert a televíziózás múltja magában hordoz sok
olyan mintázatot, viszonyulást, amely segít megérteni a televízió elképesztő hatását a XX.
század és a mai kor emberére is.
A televízió a rádió tökéletesítésének szándékából született. A rádió az első világháborúban
már bizonyított, az 1920-as évek retorikai és pszichológiai tényezőinek elemzésére
koncentráló vizsgálatok alátámasztották, hogy a rádió képes manipulálni, például az
ellenségkép megteremtésében. A televíziózás XX. századi története ezzel indult,
mérföldkövein gyorsan végig lehet szaladni. 1929-ben Franciaországban Baird és Bernard
Natan alapította meg az első televíziós társaságot, a Baird-Natan Television-t. A világ első
közszolgálati televíziója a BBC 1936-ban indult. A második világháború idején minden
rendszer szívesen támogatta a fejlesztését, mert a televízióra a minden korábbinál hatásosabb
propagandaeszközként számítottak. Az 1936-os a berlini olimpia volt nem mellesleg az első
nagy televíziós közvetítés. A televíziókészülékek tömeges gyártására már a második
világháború előtt fel voltak készülve a nagyhatalmak, de a televíziózás csak az Egyesült
Államokban fejlődött tovább, mert Európában a készülékek gyártására alkalmas gyárakat a
hadiipar

szolgálatába

állították.

A

háború

után

viszont

folytatódott

a

kísérleti

műsorszolgáltatás. Az 1940-es évek végén még csak a győztes országokban, de tíz évvel
később már 56 országban sugároztak televízió műsorokat. Az első színes televíziók az
Egyesült Államokban kerültek a piacra 1949-ben. A televízió tömegmédiumként csak az
1950-es években jelent meg, ez lett az első aranykor időszaka. A Magyar Televízió
hivatalosan 1957-ben kezdte meg adását, 1972-ben pedig már a második csatornán is
sugározott. Amerikában szintén 1972-ben tűnt fel az első fizetős kábeltévé az HBO. A rádió
és a televízió közötti versengés még az 1980-as évekig tartott, amikor is véglegesen átvette a
vezetést a televízió, és megkezdődött a második aranykor. 1997-ben

elindultak

Magyarországon a kereskedelmi tévék.15 Magyarországon két nagy korszak különböztethető
meg az előbbieket figyelembe véve, az 1957-től 1997-ig terjedő időszak, a Magyar Televízió

Varga
Anita:
Az
infokommunikációs
technológiák
http://cco.hu/edu/edu_infokomm.htm (utolsó letöltés: 2011. 02. 15.)
15

hatása

a

médiavállalatokra.
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monopóliumával, és az utána következő, máig tartó plurális16 média korszak. Ez persze egy
leegyszerűsítő történelmi átrohanás, de a lényegen átvezet. Egy folyamaton, ami még nem tart
100 éve, és emberek milliárdjainak életét befolyásolja.
Az 1997 utáni korszakot érdemes talán

tovább bontani. Például a kábeltelevíziózás

megjelenése mérföldkő mind üzletileg, mind tartalmilag a televíziózás történetében, de a
paradigmaváltást a digitalizáció és az internetes média megjelenése jelenti, amely beépítette a
személyes részvétel fontosságát és több platform szimultán használatát a médiafogyasztásba.
Más szempontú történeti bontásban, 2002, a valóságshow-k megjelenésének az éve, amely
szintén üzleti és tartalmi szempontból hoz kiemelkedő változást. 2011 pedig a
csatornacsaládok, a kábeltévés fragmentáció kiteljesedésének éve. 2013 a digitális átállásé,
melyet egyesek a digitális átállásra való felkészülést mérföldkőnek és korszak meghatározó
választóvonalnak tekintenek, bár ennek tartalomgyártásra gyakorolt hatása még sok kérdést
rejt. Mi elsősorban a digitalizáció és az internetes média hatását tekintjük mérföldkőnek.
Olyan mértékű változásnak, amely eddig soha nem látott mértékben tágítja a televízióval és a
használatával kapcsolatos lehetőségeket.
A digitális korszakot még alaposan szemügyre vesszük majd, de addig is tisztázzuk a digitális
televíziózás fogalmát a hagyományos televíziózáshoz képest. Azt jelenti, hogy a
műsorszolgáltató információrészecskékre, bite-okra alakítja át a képet és a hangot, és úgy
közvetíti a nézőknek antennán, telefonon vagy kábelen keresztül. Az analóg készülékek settop-boxa, vagyis digitális vevőkészüléke vagy az integrált digitális készülékek a jelet eleve
digitálisan veszik, és visszaalakítják képpé és hanggá. Ez nem pusztán technológiai változás,
hanem olyan visszafordíthatatlan folyamat, amelyben maga a televíziózás kerete tágul ki,
kulturális váltást eredményez, amely során a televízió a digitális kultúra részéve válik.
Gyökeresen megváltoztatja az információ előállításának, tárolásának, feldolgozásának
folyamatát, és átalakítja a személyes és társadalmi kapcsolatrendszert.
A televíziózás az internettel szemben sokkal inkább helyhez kötött, inkább lokális, mint
globális műfaj volt a XX. században. Az a kötöttség is megszűnt ma már, hogy a tévénézés a
televízió készülékhez kötött tevékenység, hiszen lehet ma már mobilon, tableten vagy éppen
számítógépen is, ahogy azt már a statisztikáknál részleteztük.
Ez az állítás formailag, a törvények vonatkozásában igaz, de a plurális televíziózás megvalósult már az 1980as évek közepétől.
16
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2.2.1 Őstelevízió vs. neotelevízió
A történeti áttekintésekben szokás megkülönböztetni az őstelevízió és a neotelevízió fogalmát
és korszakait. 1983-ban Umberto Eco vezette be az őstelevízió fogalmát. Minden olyan tévét
őstelevíziónak nevezett, amely nem új, azaz neotelevízió. Az elnevezésekkel a piac
liberalizációja előtti állapotra utalt elsősorban. Az őstelevíziót, egy olasz televíziós modellre
használta, de kiterjeszthető a többi európai televízióra, amely állami monopolhelyzetben
működött/működik, mert ezek az amerikai mintával szemben, hasonlóan fejlődtek. A
legfontosabb különbség, hogy Amerikában a rádiózás mintájára a televízió kezdettől piaci
alapokra épült, a kereskedelmi televíziózás honosodott meg, rögtön tömegeknek szólt a
kínálat, és a legfontosabb kritérium az eladhatóság volt, amelynek eszköze és hangsúlya a
szórakoztatás.
Az ős- és a neotelevíziók közötti különbségek a televízió gyártási környezetére és logikájára,
a tartalmak típusára és szerkesztési elvére, valamint az attitűdre és a használatból származó
jelentésre is vonatkoznak. Az őstelevízió elitista, népművelő szándékú, főként Európában volt
honos. Az amerikai populáris. Ebbe a kettősségbe ékelődik be egy másik modell is, a
szakosodott tematikus tévék világa, amelyek Európában az 1980-as évek közepétől jelentek
meg. Fontos megjegyezni, hogy vegytiszta formában egyik modell sem létezik, de az
alapkoncepciót a közszolgálati tévék többsége továbbra is igyekszik megtartani. Európában a
televíziózást történetileg állami feladatnak tekintik. Nem véletlen, hogy például
Magyarországon a média és a politika összefonódása sok más történelmi hagyományon túl,
ilyen szoros, és ilyen nehezen szabályozható politikai érdekektől függetlenül, de ennek
taglalása most nem feladatunk. Az állami tévék nem a kereslet függvényében működnek, és
alapvetően nem piac- vagy fogyasztóorientáltak, hanem termékorientáltak. Az őstévé nem
törődik a konkrét nézettségi mutatókkal. Küldetése van, egyfajta kulturális misszió:
„értékteremtés” és „értékközvetítés”. (Jenei, 2008:23-63) A Magyar Televízió talán éppen
ezekre a hagyományokra is utalva választotta szlogenjének 2008 után azt: „értéket közvetít”.
A neotévé popularitása szemben áll az őstévé paternalizmusával. Az őstévé hajlamos
örökérvényű igazságokat közvetíteni a műsoraiban, Magyarországon például gyakran az
objektivitás köpönyege mögött. A neotelevízió tudatosan törekszik a néző bevonására.
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Eszközei a nézőközönség, az SMS, az e-mail használata, amelyek mind programelemekké
válnak. Nagyon leegyszerűsítve az őstévé felfelé szeretné húzni a nézőt, a neotévé pedig
egyre lejjebb, a nézőben a könnyen azonosulás élményét keltve. Míg az őstelevízióból
országonként egy-kettő működött, a neóra a sokcsatornás modell jellemző. A neotelevízió
fogyasztóként tekint a nézőre, és úgy is szólítja meg, míg az őstelevízió állampolgárként. Az
őstévé inkább más kulturális formák (színház, mozi) műfajait reprodukálta, mint például a
színházi közvetítések, addig a neotelevízió létrehozta a saját műfajait és önálló kulturális
formává vált. (Jenei, 2008:36)
A neotévé egyik legfontosabb jellemzője, hogy egyre többet beszél önmagáról és a nézőkkel
való kapcsolatáról, egyre jobban kizárja a külvilágot. A néző átkapcsolhat, választhat, ezért a
neotévé mind jobban szeret kapcsolatot, kontaktust teremteni nézőjével. Ezért a nézettség
növelése érdekében a televízió lényegévé nem a valóság megmutatása, hanem a figyelem
fenntartása vált. A kontaktus és az interaktivitás mellett a másik megkülönböztető jelenség a
hibridizáció és tabloidizáció, vagyis a folyamatos szórakoztatás. Ebből születnek a hibrid
műfajok, amelyek alapján a hagyományosan nem szórakoztató műfajok képezik, mégis a
szórakoztatás igényével párosulnak. Az őstévé műfaji reprodukciója helyett új, kifejezetten
televíziós műfajokat teremtve, és középpontba állítva a nézőt, aki úgy érezheti a neotévé őt
szólítja meg, az ő nyelvén beszél, nem pedig lenéz rá. Gondoljunk csak az emblematikus
műfajokra az infotainment és az edutainment17 mellett megjelenő talkshow-kra, valóságshowkra, docu-soapokra18, gameshow-kra és az ún. konténer19 műsorokra. A neotelevíziók a
szerialitás elve mentén tartják össze a műsorfolyamatot, és teszik kiszámíthatóvá a néző
számára a követést, be is biztosítva az addikciót, a televízió az életmód integrált részévé
válását. (Jenei, 2008:55-59)
A kereskedelmi televíziók egyébként szerte Európában olyan elementáris hatással voltak az
őstelevíziókra az 1970-es évek második felétől, hogy szinte mindenhol befolyásolták a
műsorkészítést, a műsorszerkesztést, a műsorszolgáltatás logikáját, a műsorok tematikáját, a
nyelvezetét, a fogyasztási attitűdöt és a televíziózás jelentését, ahogy azt a Magyar Televízió
esetében is megfigyelhetjük. Ezért neotelevízióként nem kizárólag a kereskedelmi televíziókat
szokás definiálni, hanem azokat a közszolgálati csatornákat is, amelyek ezen az átalakuláson
Information és entertainment, education és entertainment. Szórakoztatva informálás és tanulás fogalmai.
Ötvözi a dokumentumfilm elemeit a szappanoperákkal, a karakterek valós személyek.
19
Olyan élő magazinműsorok, amelyek kerete a stúdió közönséggel együtt, műsorvezetője egy tévésztár, aki a
konténerből különféle műfajú műsorokat, konferál és kommentál, beszélget a közönséggel, vendégekkel.
17
18
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keresztül mentek. A magyar minta az őstévé neotévé összehasonlításában nem volt sosem
vegytiszta, mert maguk a műsorkészítők külföldi – főleg amerikai és brit – példák hatásra
kreálták saját műsoraikat, a neotévé izgalmas műfajai „magyarítva”, a szerényebb technikai és
anyagi lehetőségekre transzformálva jól megfértek a népnevelő őstévé színházi közvetítései
mellett.
Az őstévé és a neotévé összevetésének elsősorban a televíziós műfajok, illetve a közszolgálati
és kereskedelmi tévék soha véget nem érő dichotómiája miatt éreztük fontosnak időt fordítani.
Mindkét témáról a későbbiekben lesz szó, amikor azt vesszük végig a jövő televíziója milyen
műfajokkal számolhat, illetve van-e értelme a jövőben a közszolgálati televíziózásnak.

2.3 A televízió hatása és a valóság
A televízió fény, hang, ritmus20. Népszerűsége ennek a három tényezőnek az együttállásából
is fakad. Leköti a figyelmet, és hatással van. Szenzáció, üzlet, közvetítő, teremtő. A televízió,
amikor még a hőskorban nem volt elérhető minden otthonban a közösségi élményhez társult,
az emberek együtt néztek tévét a helyi közösségekben. Aztán az elmúlt évtizedekben, ahogy a
háztartásokban

egyre

több

készülék

lett,

a

tévéfogyasztási

szokások

erősen

individualizálódtak. Különböző méret, forma, dizájn, mind azt a cél szolgálták, hogy a
készülék maga kielégítse az egyedi igényeket, hogy akár a fürdőszobában vagy a teraszon is
lehessen használni. A tartalom vonatkozásában is erősödött például a tematikus csatornák
előretörésével a szegmentáció, ami az individuális fogyasztási szokások kialakításának és
terjedésének kedvezett. Ma pedig az internet közösségi médiája révén az individuális
igényekhez alakítható közösségi élménynek valami új elegye jön létre.
Egyértelműen látszik, a televíziót nem fenyegeti a „kihalás”, csak a folyamatos átalakulás. A
tudományos közeg ezt metamorfózisnak hívja, a multiplikálódás és a proliferáció, azaz
szaporodás kifejezéseivel jellemzi a folyamatot. (Jenei, 2008:11-12) A piacnak, a
szórakoztatóelektronikai iparnak és a multinacionális gigantikus médiavállalkozásoknak sem
érdeke, hogy a tévé áldozat legyen, hanem inkább akár nyertese a digitalizációnak, a

20

Bárdos András meghatározása.
20
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konvergencia-folyamatoknak, az internettel folytatott versenynek, hogy a televízió mindent
magába foglaló eszközzé váljon.21
A médiumok közül alapvetően a televízió az, amely átalakította az emberek gondolkodását,
viselkedését, átalakította a szabadidő eltöltésének módját, megváltoztatta az életet. A
műsorkészítők pedig azt a lenyomatot képesek befolyásolni, ami a valóság visszavetülése és
egyfajta értelmezése. A szerkesztéssel, a szelekció eszközével az interpretáció végeláthatatlan
lehetőségei szélesednek ki. Azzal, ahogy a kamerát egy operatőr valahova elhelyezi, és azzal,
milyen kérdést fogalmaz meg egy riporter, máris hatással van a valóság értelmezésére. A
kérdés és/vagy a probléma, a befogadó mennyire van tisztában ennek lehetőségével, erejével,
a befolyásolás és az interpretáció mikéntjével, és persze, hogy például a politika, de a
showbusiness is hogyan használja a televíziót és más médiumokat a saját érdekei
szolgálatában; vagy éppen egy esemény, hogy válik médiaeseménnyé és befolyásolja a
tartalmát annak puszta ténye, hogy közvetítik vagy éppen nem közvetítik; vagy az
oknyomozó-újságírás milyen hatást képes gyakorolni az országos politikára és fordítva. A
válasz persze tudható: nagyon szűk, bennfentes réteg képes csak annak felmérésére, hogy a
televízió nem a valóság tökéletes leképeződése, hanem egy kommunikációs csatorna, egy
eszköz, amely megmutatja a valóság sok-sok vetületét, többek között attól függően ki készíti
és kinek.
A televízió szerepét a hatás vonatkozásában korábban az iskola, a templom, vagy éppen egy
közösség mérvadója határozta meg. Aztán az eszköz terjedésével a legfontosabb
információforrás a média, benne a televízió lett. A tájékoztatás megkülönböztethető a
befolyásolástól. Első esetben a befogadó, az üzenet címzettje dönt és mérlegel, az üzenet
hatására megváltoztatja a véleményét, míg befolyásolás esetén az üzenet címzettjének a küldő
akarata szerint változik a véleménye, reakciója.
Érdekes a televízió történeti áttekintésében azokat az elméleteket végigvenni a technikai
változások ismertetése helyett, amelyek a néző mint befogadó és a média, a televízió
befolyását vizsgálták, mert a változásokról teljesebb képet nyújtanak.
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Léteznek médiapesszimisták, akik szerint a média főként káros hatással van a társadalomra, és
megkülönböztethetők a médiaoptimisták, akik azt várják a médiától, hogy ízlést formáljon és
jobbá tegye a társadalmat. Utóbbiakat hívhatná a szakirodalom akár médiaidealistáknak is. Az
emberek többsége számára a médiapesszimisták hatásosan közvetítették a károkozásról szóló
nézeteket, ez az embereket paradox módon mégsem befolyásolja abban, hogy háttérbe
szorítsák kedvenc szabadidős tevékenységüket vagy lemondjanak róla.
Ha előre csoportosítani szeretnénk az elméleteket, alapvetően két „iskolát” különböztethetünk
meg. A direkthatás-modelleket, amelyek a médiának közvetlen és jelentőst hatást
tulajdonítanak, és a korlátozott hatás-modelleket, amelyek kisebb és áttételes hatással
számolnak.

Előbbit

hatásparadigmának,

utóbbit

használatparadigmának

nevezik.

A

hatásparadigma a nézőt mint befogadót passzívnak, a közösséget homogénnek jellemzi, amely
kritika nélkül fogadja be az üzeneteket, míg a használatparadigma szerint a dekódolásban
aktív szerep jut a befogadónak, ahány egyén annyi megközelítés és annyi értelmezés. De
vegyük sorra a megközelítéseket időrendben.
Lasswell 1927-es lövedékelmélet modellje a közönséget passzívnak írja le, alkalmatlannak a
média befolyásolására. 1944-ben Lazarsfeld megalkotta a kétlépcsős hatás modelljét (twostep flow of influence), amely már azt mondja, hogy a média kismértékben és közvetett
módon befolyásolja csak a közvéleményt, és a közönség nem egységesen reagál az
üzenetekre, hanem minden individuum a maga módján fogadja be azt. Hiszen a befogadás, az
értelmezés közben más hatások is érik. Lazarsfeld azt is gondolta, hogy a személyek közti
kommunikáció véleményformáló hatása nagyobb, mint a tömegkommunikációé.
Klapper 1960-ban a szelektív észlelés (selective perception) elméletében kifejtette az emberek
bizony válogatnak a rengeteg üzenet között, amivel bombázzák őket nap mint nap, és azokat
az üzeneteket keresik főként, amelyek a már létező véleményüket megerősítik, és az
ellentmondókat elkerülik. A távolság minél nagyobb a véleményküldő ás a befogadó
véleménye között, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy megváltozik a befogadó
véleménye.
A kultivációs elméletben (culitvation theory), 1969-ben Gerbner azt fejtette ki, hogy a
médiának nagy a társadalmi hatása, de a média az, ami a valóság bizonyos elemeit kultiválja,
tehát előnyben részesíti, szelektál. Ennek hatására azok, akik sok időt töltenek a tévé előtt,
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előbb-utóbb elfogadják a világot olyannak, amilyennek a készülék közvetíti, vagyis a valóság
hiteles reprezentációjának.
McCombs és Shaw 1972-ben a napirendelméletben (agenda-setting theory) azt mondta
viszont, hogy a médiának korlátozott hatása van. A média nem azt mutatja és határozza meg,
mit gondoljunk, hanem azt, hogy miről. Ezáltal állít fel a média értékhierarchiát, fontossági
sorrendet, a jelenségeket, az eseményeket, a személyeket más-más módon pozícionálja.
A framing elméletben Herman és Chomsky 1978-ban azt állítja a média a politikai és a
gazdasági elit befolyása, ellenőrzése hatására végzi el a szelekciót. A média az üzeneteket
torzítja, a híreket nem objektíven ábrázolja, azaz olyan frame-ekben, értelmezési keretekben
tárja a néző elő, amelyben a kontextus egyes elemeit hangsúlyozza, másokat viszont nem. Az
elmélet szerint a média kisebb hatást gyakorol a különböző forrásokból származó elitekre,
mint az elsősorban a médiából tájékozódó, a médiára utalt nem elitekre. Az internet
megjelenésével, a televízió és a nyomtatott sajtó elvesztette a véleményformáló és tájékoztató
hegemóniáját. Ugyanakkor az a tendencia is megfigyelhető, hogy a hagyományos
médiumokat megbízhatóbb, hitelesebb forrásoknak tekintik, mint az interneteseket.
Blumler és Katz Használat és kielégülés-modellje (uses and gratifications model) 1974-ből azt
állítja, hogy az embereknek egyéni médiahasználati mintái vannak. Nem a média használja az
embereket, hanem fordítva, az emberek a médiát. Az emberek csatornát váltanak, és olyat
keresnek, ami az igényeiknek a leginkább megfelelő. A fogyasztás egy interaktív folyamat,
amely az egyéntől függ, befolyásolják az egyéni értékek, szerepek, társadalmi helyzetek. Ez
az elmélet paradigma-váltást jelentett a média és befogadó viszonyát vizsgáló kutatásokban.
A hallgatási spirál, Noëlle-Neumann 1974-es elmélete (spiral of silence) lényege az
utánfutóhatás, a bandwagon-effect. Azt a szemléletet ábrázolja, amely szerint a nézők a
médiából sugallt győztes pártját hajlamosak támogatni például a választások során, bár ez
csak a kiforratlan politikai preferenciákkal rendelkezők vonatkozásában igaz. Az elmélet
szerint a média ún. véleményklímát teremt, és ezáltal gyakorol hatást az emberek
véleményére. Elhiteti, hogy a többség másként gondolkodik, mint ők. Akinek a véleménye
nem többségi, azt inkább csendben marad, hallgatási spirálba kerül, vagy nyilvánosan
megmásítja a véleményét. Így a domináns vélemény csak erősödik, a kisebbségi
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marginalizálódik. Az elmélet alapja az a feltételezés, hogy az emberek számára fontos, mit
gondol róluk a külvilág, a társas kapcsolataik hova helyezik el őket.
1980-ban Hall megalkotta a kódolás-dekódolás (encording/decoding) modellt, amely
szemiotikai alapú, és amely szerint a szöveg mindig többértelmű, és egyáltalán nem biztos
ezért, hogy egy adott üzenet ugyanazt jelenti a küldő és a befogadó számára. Nincs olyan
jelentés, ami immanens, azaz a befogadótól független lenne. Minden kontextus függvénye:
ugyanazt nézik, de ugyanazt látják is? Nem.
1992-ben már a performatív hatás modellje Davantól és Katztól egy új, sok csatornás világból
indul ki, amit a neotelevízió ural. A néző a média által kínált diskurzusok segítségével
identifikálja magát, folyamatos „párbeszédet” folytat a televízióval. A néző már nem passzív,
hanem kreatív és aktív. A műsor csak akkor válthat ki hatást, ha aktivizálni, közreműködésre
készteti a befogadót, és érzelmi kötődés alakul ki a műsorral, lehet vele azonosulni. A
vélemények pedig a televízió hatására nem változnak, legfeljebb megerősítődnek.
A fentiek alapvetően azt bizonyítják, hogy amióta kis képzavarral, a televízió kiszabadult a
palackból, olyan összetett és egymásra ható folyamatok indukálják egymást ebben a
kérdésben, hogy nincs egyetlen érvényes modell, amely meg tudná határozni pontosan a hatás
mértékét, irányát. Általánosabbá kezd válni, hogy a hatás nem közvetlen, nem nagy és nem
egyirányú, de álljon itt egy idézet 2003-ból, Glynn és Jeong véleményéből, ami egyértelműsíti
a bizonytalanságot: „bizonyos médiumok bizonyos üzenetei bizonyos időkben bizonyos hatást
gyakorolnak a közönség bizonyos részére”. 22
Nem tisztünk a szövevényes kommunikáció- és médiaelméleti fejtegetésekben elrévedni, de
szeretnék festeni egy képet arról, hogy látjuk a televízió helyzetét ebben a viszonylatban.
Nyilvánvaló, hogy minden elmélet visszatükrözi a kort, amelyben született, és a legtöbbnek
vannak megfontolandó vetületei, ezért válogatva, a kaleidoszkópot a magunk igényei szerint
megrázva foglaljuk össze a mondandónkat.

Az elméletekről szóló teljes összefoglaló Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? című írása nyomán
készült. http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/04.html (utolsó letöltés: 2013.
10. 13.)
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Akadémiai művek ezrei foglalkoznak a hatás, a manipuláció, a felelősség és a valóság
viszonyával.23 Láthattuk, máig nincs közmegállapodás abban, hogy a média tudatformáló
ereje mekkora. Ahány elmélet, annyi megközelítés és interpretáció, és empirikus adatok csak
keveset támasztanak alá. Az agymosástól a káprázatig hosszú a sor, hányféleképpen és mit
látnak a média és benne a tévé hatalma, társadalomformáló ereje mögé. Kétségtelen, a hatása
elementáris. Abban is egyetértünk, hogy a médiában visszatükröződő kép, nem rekonstrukció,
de az üzeneteiben, a híreiben, a világlátásában lenyomata az adott kornak és társadalomnak,
nem független az állapotától, amelyben megszületik. Azt hihetnénk, a kép egyértelmű, de
persze tudjuk, tudható, hogy értelmezésre szorul, szimbólumokat rejt és számos interpretációt.
Maga a szöveg, az írás feltalálása ahhoz a ponthoz köthető eszmetörténészek szerint, amikor a
képek nem töltötték be aktuális funkciójukat, nem segítették a világ megismerését.
Képrombolók voltak az első írnokok, akik a bálványimádás ellen léptek fel, hogy
demitologizálják és demisztifikálják a képet. A nyugati civilizáció története a kép és a szöveg
dialektikájaként is értelmezhető. A képkészítők számára a világ jelenetekből áll, két vagy
éppen három dimenzióban, míg a szöveget fogalmazók számára folyamatos sorozatból, egy
dimenzióban. Imagináció és koncepció egymást váltják, miközben folyamatosan hatnak
egymásra és a kép egyre konceptuálisabb, a szöveg pedig egyre imaginatívabb. Még
társadalmilag is megjelenik ez a különválasztódás, az alsóbb rétegekben a kép mágikus ereje,
míg feljebb a szöveg hatalma válik dominánssá. A kettő persze egymástól nem válik külön,
hat egymásra, formálja egymást. Elgondolkodtató és érdekes párhuzam a mai korral, amikor
mindenhol képek és vizualitás áll a tartalom kifejezése, megerősítése és hitelesítése
szolgálatában, miközben a többség továbbra sem olvas jól a képek világában, hogy nem
következik-e hamarosan egy új képromboló korszak, hisztérikusan tiltakozva és eltávolítva a
képet, ami hiába van elképesztő mennyiségben, mégsem segíti a világban való eligazodást.
Ezt persze most nem tisztünk megválaszolni, és számos érvet tudnánk hozni ellene, csak
felvetettük, mert úgy érezzük, annyira magától értetődő lenne.
Már az 1920-as években Walter Lippmann úgy fogalmazott, hogy nem is tükör a média,
hanem fényszóró, mert torzítva mutatja csak a valóságot. Nem mutat be mindent, szelektál, és
azt is számos szűrőn, rétegen átengedve adja csak a nyilvánosság elé. (Lippmann, 1922) A

Gyakran összemosódik a média és a televízió fogalma. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek természetesen nem
egymás szinonimái, de mivel a tévé része a nagy médiahalmaznak, domináns médiumként mégsem pontatlan a
felcserélésük.
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hatásban fontos megemlíteni a kép egyszerre leleplező, ugyanakkor komplexitása révén újabb
torzulásokhoz vezető mivoltát. A kép mellett a szöveg – így együtt, maga a televízió – hat
egymásra, tovább nehezítve a tisztánlátást, miközben ellentmondásosnak tűnően, de ez a
törekvése. A televízióban elsőként nem a szöveg, hanem a mozgás, a képek, a zene, a
hangulatok hatnak. Sokszor a szövegből semmi nem marad az emlékezet számára. Az
emberek a benyomásaik zömét a képek mágikus erején keresztül szerzik.
„A hírtömeg gondoskodik arról, hogy a titok birodalma mégiscsak megvesse a lábát, sőt láthatatlanul - terjeszkedjen. Mert a másik oldalon egyre kevesebbet tudunk arról, amit látunkolvasunk. Emlékszünk még az Öböl-háborúra? Nap mint nap, óráról órára követhettük az
eseményeket, sőt a szárnyas rakétán ültünk és láttuk a célkeresőben az ellenséges raktárt,
majd a becsapódást. Aztán a francia tévések balhét csaptak: Schwartzkopf tábornok nem
engedte őket dolgozni, illetve csak a kijelölt «hírforrásokhoz» volt szabad forgatásra
indulniuk, s ezen túlmenően is hosszú tilalmi listával kellett számolniuk. Ők azonban
„anarchisták” voltak, és nem engedtek a cenzúrának - így aztán, ha valamivel többet akartunk
tudni -, a francia tévét kellett nézni. A háború után egy évvel aztán több könyv jelent meg a
tévéváltozat és a tényleges történet közötti különbségről, a «menedzselt híradás»
deficitjéről.”24 - írja Almási Miklós még 1995-ben, és a helyzet azóta sem lett változott sokat.
Elég, ha csak a 2006-os Szabadság téri zavargásokra gondolunk, hogy ráismerjünk, nem a
televízió az, ami a valóságot megmutatja, de hozzátesszük, ez nem is a televízió sajátja. A
média más felületei és a dicsőséges internet sem végezte el a feladatát. Egy állapotot
közvetítenek, amelynek vannak valóságelemei, de bármennyire ellentmondásosan is hangzik,
a képet képtelenek árnyaltan, mélységében közvetíteni, értelmezni, mi is történt valójában.
Erre a média mint közvetítő alkalmas lenne, de az egész felépítmény a benne résztvevők
sokaságával és gyakran ellentétes érdekeivel, alkalmatlanná teszi.
A tévé élen jár abban, hogy egy felszínt mutasson csak: „államfők tárgyalnak, kézfogás,
aláírás, kommüniké, esetleg sajtókonferencia. Ezt kellő látványossággal kapjuk, képre
tervezett elrendezésben, színkompozícióban, esetleg némi minisztorival ellátva. De hogy mi
történt a tárgyaláson, ki mit ígért, (követelt) a másiktól, esetleg mit fektettek le

Almási Miklós: A hír, a titok és az információrobbanás. Eredetileg megjelent a Kritika 1995/8. számában. In:
http://mek.oszk.hu/00100/00125/html/ (utolsó letöltés: 2013. 10. 21.)
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jegyzőkönyvileg azt csak évek - esetleg évtizedek - múltán tudjuk meg, mondjuk egy tolmács
naplójából, közreadott dokumentumokból. Vagy azokból sem.”25
Sorolni lehetne a történelem nagy eseményeit, melynek aktuális állapotáról az adott kor csak
felszínesen, hiányosan számolt be. Csúcstalálkozók, ahol a világ sorsa eldől, a Kennedygyilkosság, a taxisblokád vagy éppen a már említett 2006-os zavargások. Információáradatban
élünk, melynek következtében a valóban lényeges információk nem mindig kerülnek,
kerülhetnek a felszínre, vagy ha szerencsésen megtörténne az áradatban az információk
folyamatosan devalválódnak. Mindig újabbak és újabbak foglalják el a helyüket, hol releváns,
hol kevésbé releváns információk, idő sincs arra a forgásban, hogy mélységükben és időben
értelmezzék, értelmezzük őket.
Nem tisztünk feloldozni a felelősség alól a televíziót és ezeknek a műsorok készítőit, inkább
csak szeretnénk megállapítani, célszerűbb lenne belátni, minderre a média és benne a televízió
alkalmatlan. A feladat és a szerep, hogy a valóságot dokumentálja, bármennyire is evidens
lenne, nem az övé. Résztvevője a folyamatnak, mert évek, évtizedek elteltével ezek a
televíziós produktumok már mint kordokumentumok tételeződnek, de fontos látni, hogy ezek
csak pillanatfelvételek, látszatképek a mögöttes tudást nem egészében hordozzák. Ezeket
forráskritika

nélkül

felhasználni

és

a

valóság

leképezésébe

építeni

hiba.

A

tényfeltáró/oknyomozó újságírók/televíziósok nem képezik a média tartalom-előállítóinak
többségét. Kivételek, hősök, kivételezettek és/vagy megszállottak, de még az ő munkájuknak
köszönhetően sem jutunk el a történések legmélyebb igazságrétegeiig, csak annak a felszínnél
mélyebben rejlő bugyraiba nyerünk betekintést. Néha. Nagyon néha. Ha ezzel tisztában
vagyunk, kevésbé fájdalmas a beismerés. Ha időről időre számon is kérjük a média
munkásain, miért nem végzik kellő alapossággal a dolgukat, miért lusták az elemzésre,
magunk is könnyen beláthatjuk, ha a lustaság helytálló vád is lenne, akkor is irreális
számonkérés, hogy a média értsen meg valami olyat, amit a többség sem ért. Sem a
befogadónak, sem a közlőnek nincs elég kompetenciája az értéshez. Mert nem is mindig
cél/szándék/tét, hogy megértse. Nem kizárólag a média manipulál, ő maga is ennek
alárendeltje. Kétségtelen, hogy a média ereje hatalmas. A negyedik hatalmi ágként tekintettek
évtizedekig. Képes megbuktatni államfőket és szegény sorsú családok életének is változtatni,
képes tehát hatással lenni, de ettől még nem képes a valóság tökéletes rekonstrukciójára. Más
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kérdés, hiszünk-e abban, hogy bárki képes rá vagy inkább azt gondoljuk, mindenki csak a
saját verziójának rekonstrukcióját közelítheti meg.
A televíziózás idézett elő változásokat, maradandó változásokat. Az egyik legfontosabb,
amelynek következményeivel naponta szembesülünk, a politikai üzenetek mediatizálódása. A
politikai életben a média már nem utódidejű, hanem párhuzamos vagy inkább előidejű
tényező. A politikai kommunikációval foglalkozó szakemberek az üzeneteket időzítik,
pontosan megválasztják a felületeket, terveznek, komponálnak, számolnak a reakciókkal,
számítanak az aktivitásra vagy éppen a passzivitásra. A politikai üzenetek is egyszerűsödtek,
hogy megszólíthassák a tömegeket: vizuálisan könnyen megjeleníthető, egyszerű üzenetekkel
bombáznak. Az 1970-es és 1990-es évek között ráadásul megszokszorozódott a médiumok
száma, a televíziós tudósításokban való szereplési idő pedig lecsökkent. Gondoljunk csak a
soundbite-okra, a hangharapásokra, amelyek egy interjúalany, rövid, legfeljebb 15
másodperces megnyilvánulásai a riportokban. A változások megítéléséhez lehet optimistán is
közelíteni, mondván a demokrácia kiteljesedése, hogy a televízióban lehetővé vált a politikai
tartalmak fogyaszthatóvá tétele, mindenki számára érthető módon juthatnak el a
kommunikációs üzenetek. A kevésbé optimista értelmezés szerint ez mégsem a megfelelő
tájékoztatási forma, mert tematizált, a politika arra tereli a médiát, amerre csak akarja, így a
választók figyelme is befolyásolt. Ezt a befolyásolást nehezíti egyébként az internet
megjelenése, amelynek köszönhetően a kontrollálhatóság problémaként tételeződik.
Az információszerzés és a tájékozottság elvileg az érvényesülés egyik eszköze. Ugyanakkor
időtöltés is. A hírek folyamatos fogyasztása keretbe rendezi az életünket, a történéseket. Azt
az érzetet adhatja többek között - akinek erre igénye van -, hogy lépést tartunk a világgal.
Ameddig nem látjuk, hogy ez csupán a felszín – és a többség nem látja – még biztonságérzetet
is adhat, eligazodást arról, jó helyen vagyunk-e a világban. Kivonni magunkat alóla legfeljebb
remeteléttel lehet. És ha tetszik, ez a folyamatos tájékozódás miközben előrébb viszi a világot
azzal, hogy a történetei újabb történetek létrehozására és megélésére sarkallják az embereket,
egyszerű időtöltés is, afféle szórakozás. Almási szerint valójában az emberek sem kíváncsiak
már különösebben a mélységekre, a valódi okokra, összefüggésekre.26 Az akár túlzottan
elbizonytalanítóan hathatna. Nem véletlen, hogy az információ és a szórakozás világának
egymásra találása nem kényszeredett összefonódás, hanem szinte mindkettő természetéből

26

uo.
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fakadó organikus fejlődés és evidencia: a történetmesélés maga. Mindegy, hogy valóságé
vagy sem, történeteké, amelyek a hitelesség élményével bírnak, látványosak, izgalmasak,
könnyen emészthetők. Az emberek évezredek óta tájékozódnak történetekből. Mesélik,
kiszínezik, továbbadják, ha tetszik, megosztják, elhallgatják, letagadják. Ez a történetmesélés
a televízió sajátja is kezdettől. Nem azzá vált, mindig is az volt, mert a szelekció ezeket a
történetek hozza a felszínre. Az újakat, az érdekeseket és a fontosakat. Lehet, hogy időnként
meghatóak, van tanulságuk, de minden esetben céljuk, hogy szórakoztassanak. Azt mi
határozzuk már meg, céljuk-e, hogy neveljenek, okítsanak, nagy emberi összefüggésekre
hívják fel a figyelmet. A televízió egyet biztosan tehet, hiteles történeteket mesél. A
felelősségéből a hitelesség kontextusát mindenáron védi és megőrzi. Hitelesség nélkül a
történetmesélésnek sincs értelme. Persze minden a végtelenségig relativizálható, de talán
kijelenthető, hogy a hitelesség az a kritérium, amit minden televíziós műsorkészítő és más
médiában dolgozó is szem előtt kell, hogy tartson a döntéseinél.
A hitelesség azért is fontos, mert a valóság relációjában ez a fix igazodási pont. Az egyén
számára a média üzenetei az értesülései forrásai. A többség számára ez nem közvetítő
közegként tételeződik csupán, hanem a világ helyettesítőjeként, amelynek előállításában a
médiának tevékeny szerepe van. Ez persze a televízió műfajtörténeti fejlődésében is
megnyilvánul. Hogy messzebb ne menjük, gondoljunk a reality-k, a valóságshow-k
világhódító népszerűségére. Magyarországon és külföldön is sok helyen így hívják: a Való
Világ, the Real World. És hiába az összekacsintás és a cinkosság a szűk elit számára, ha a
többség azt hiszi el, amit lát. A hír-műfajokban is az jellemző, hogy a hírek valódiságát az
igazolja, hogy az emberek azonos módon jutnak hozzá. Az egyénnek az az élménye, hogy
amit ő tud, azt mások is ugyanúgy tudják. Mivel pedig mindenki ezt tudja, az a köztudott, ami
a média által hozzáférhető. Hányszor halljuk, hogy valami létezésére az a bizonyíték, hogy
beszélnek róla a tévében. Minél többen látják, annál valóságosabb. A történetek pedig
egymást hitelesítik.
Minden, a politika, az üzleti élet, a szórakozás ebben az audiovizuális hálózatban zajlik. Ki
sem kell mozdulnunk, hogy megéljük, akár más földrészre, más kultúrák életébe
képzelhessünk

magunkat.

Könnyen

szerezhetünk

tudást,

információt.

Egyetlen

gombnyomással vagy kattintással. Bárhova eljuthatunk. Kiragadjuk az információt a
közegéből, tekintet nélkül kontextustól, összefüggésektől és persze sokáig abszolút
kívülállóként, manapság pedig az interaktivitás révén látszólag be is vonódva a folyamatokba,
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még direktebbé téve a megélést, az eligazodást, a biztonság illúzióját. Miközben ma már
gyakran látjuk, az eseményeket a média is generálhatja, vagy éppen a média számára
csinálják. Azt felejtik csak el az emiatt hőzöngők, hogy ez nem torzít vagy rombol, hanem
maga a valóságunk. Ilyen. A hírérték és a szórakoztatás szelekciója mentén tételeződik ez a
valóság. Mondhatjuk erre, hogy hazudik, de távol áll tőlünk, hogy rosszindulattal tekintsünk a
médiára, amelynek magunk is nem rossz szándékú készítői vagyunk. Tudomásul vesszük és
elfogadjuk a játékszabályait és feltételeit, és csak reméljük, a készítők többsége is így tesz.
Felméri felelősségét, erejét, és ennek mentén hozza meg a döntésit. A televízió - ahogy a
média egésze - abban az esetben hazudik, ha az objektivitást összekeveri a pártatlansággal és
megpróbál pártatlannak látszani. Ugyanakkor a hitelesség kapcsán naivitás lenne azt
feltételezni, hogy azt is képes lehet valaki meghatározni, mi a hiteles. Amikor hitelességéről
beszélünk, arra gondolunk, hogy a közlő korábban mennyire tűnt autentikusnak, őszintének,
kikezdhetetlennek. Éppen ezért van jelentősége, hogy a hitelesség valójában a valóság
megfoghatóbb leképeződése, és ezért fordulhat elő, hogy akár ha csak a politikára gondolunk,
egymással párhuzamosan futó valóságértelmezések kapnak helyet például a bal- és jobboldali
médiában. Ennek bizonyítására álljanak itt egy kutatás eredményei. Azt mutatja meg, honnan
tájékozódnak az emberek. Az elmélet után visszarántva a praktikum világába.
A Mérték Médiaelemző Műhely 2012-es a kutatása27 is a világ és Magyarország történéseiről
való tájékozódás vonatkozásában a televízió dominanciáját igazolja. Ezen belül is a két
országos kereskedelmi televízió vezet: RTL Klub: 78,2%, TV2: 73,5%. A közszolgálati m1 a
harmadik leggyakrabban említett hírforrás. Az ma már nyilvánvaló, az emberek nem egyetlen
forrásból szerzik be az információikat, tehát nem kizárólag a televízióból tájékozódnak.
A fogyasztási szokások alapján négy csoport különböztethető meg:
-

az első csoport a legkisebb, akik a lehető legtöbb forrásból szerzik be az
információikat: 4,4%;

-

a második csoport széles körben tájékozódik, de nincsenek különleges tájékozódási
igényei, nem tesz erőfeszítést a tájékozódásért - tévéket néz, a Kossuth Rádiót
hallgatja és olvassa a megyei lapokat és az ingyenes országos terjesztésű lapokat:
14,8%;

27

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel – A sokszínű tájékozódás
http://mertek.eu/sites/default/files/reports/hirfogyasztas.pdf (utolsó letöltés: 2013.10. 06.)
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-

a harmadik csoport az internetezőké - elsősorban az internet, az RTL Klub és a megyei
lapok alapján tájékozódnak: 15,6%;

-

a negyedik csoportba tartoznak a legtöbben, ők a legkevésbé tudatos tájékozódók, és
az információikat főleg a kereskedelmi tévék híradásaiból, a Kossuth Rádió
műsoraiból és a megyei lapokból veszik: 65,2%

Ez a kép nem azt mutatja, hogy a televíziót mint hírforrást temetnünk kellene. Az országos
tévék híradásai mindenki számára relevánsak, az ezekben megjelenő üzenetek a lakosság
nagy részét elérik. A generációs különbségek már egyértelműen tükröződnek, mutatva, hogy a
fiatalok körében az internet véleményformáló jelentősége biztosan nőni fog. És az is látszik,
hogy a véleményvezéreken kívül, akik szűk társadalmi csoportot képeznek csak, a többiek
nem tesznek azért, hogy minél árnyaltabb, sokrétűbb módon tájékozódjanak és képezzék le
maguk számára a valóságát. Ebből pedig az is következik, hogy a televízió mint eszköz nem a
véleményvezéri kör, hanem elsősorban a mainstream, a széles nyilvánosság terepe, és ez még
várhatóan sokáig így lesz. Az adatokból az is kiderül, hogy például a jobboldali álláspontok a
baloldali médiumokat fogyasztóknak csak csekély részéhez jutnak el. A baloldali média
fogyasztói ennél valamivel, de nem jelentősen nagyobb arányban kísérik figyelemmel a
jobboldali médiát. Mindez azt a feltételezést erősíti, hogy a médiafogyasztók alapvetően a
saját álláspontjukat erősítő forrásokat keresnek, ami nem a legjobb táptalaja egy demokratikus
diskurzus kialakulásának28, de ez messzebbre vezet, most a tévé dominanciáját és a tévé által
közvetített, teljesnek gondolt világ beszűkültségét kívántuk bizonyítani.
A tévé felmérve, hogy képtelen az igazságot visszatükrözni, azt az utat választotta Umberto
Eco szerint, hogy „ő maga igazi legyen, valóban a nézőhöz szóljon és (szintén megkettőzött
alakban) a néző közreműködését élvezze.”29 Sokan rávilágítottak már arra, hogy elég
megvizsgálni a kamera helyzetének fejlődését a televíziózás világában. Eleinte tilos volt látni,
kizökkenteni a nézőt, de amikor tarthatatlanná vált az állapot, azzal hitelesítette magát, hogy
előbújt és megmutatta, hogy vagyok, beavatkozom, én rögzítem az eseményeket. Persze, amit
látunk, az egy másik kamera képe, és sosem látjuk azt a kamerát, ami éppen rögzít, de ezzel
kevesen törődnek. Néhányan állítják a televízió legnagyobb illúziója éppen az, hogy elhiteti
magáról, kikapcsolható. Ha a fentieket végiggondoljuk, hajlunk arra, hogy ez tényleg illúzió.
Főleg akkor, amikor a televíziót valóban egyre gyakrabban kikapcsoló szűk társadalmi elit
Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel – A sokszínű tájékozódás
http://mertek.eu/sites/default/files/reports/hirfogyasztas.pdf (utolsó letöltés: 2013.10. 06.)
29
Umberto Eco: Már nem átlátszó a képernyő.
http://mediamania.gportal.hu/gindex.php?pg=27952708&nid=4562378 (utolsó letöltés. 2013. 10. 22.)
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bekapcsolja helyette az internetet. Mindegy ugyanis, milyen más eszközzel próbálják
rekonstruálni a saját valóságérzetünket.
Kutatások tucatjai bizonyítják, a tévénézők a világot a tévén keresztül érzékelik, és a tévében
alulreprezentált csoportokat lényegtelenebbnek tartják, mint azok, akik kevesebb időt töltenek
a képernyő előtt.30 Anita Werner, az Oslói Egyetem kutatója szerint az objektív valóság
mellett a médiatartalmak szimbolikus valóságot is megjelenítenek, és a kettő együtt adja ki a
szubjektív valóság felépítését. Az, hogy a média és így a televízió milyen hatást képes
gyakorolni egy gyerekre az attól a kulturális környezettől függ, amelynek tagja. Maga a
médiastruktúra és médiakultúra a társadalom struktúrájának és kultúrájának következménye,
ugyanakkor feltétele is a változásoknak. Werner szerint a médiahasználat egyértelmű szerepet
tölt be az életstílus kialakításában. Azt a vádat, hogy a televízió elveszi az időt a kulturális és
a szociális tevékenységektől, a kutatások nem támasztják alá. A tévé sokkal inkább más
médiumoktól, a mozitól, a rádiótól, a könyvektől veszi el csupán az időt. Az is kiderült, hogy
a nemek között van médiahasználati különbség, és ez a nemi szerepek szocializációjába is
fontos szerepet tölt be, meghatározó az önkép kialakulásában. A televízió családi médiumként
is tekinthető, a tévénézési szokások egy családon belül a szülők és a gyerekek vonatkozásában
korrelálnak. A család hat a tévénézésre, és a tévénézés is a családra.31
Ahogy korábbi fejezetekben említettük már, az agresszivitás kérdése a televízió
megítélésének neuralgikus pontja: a tanulási, a stimulációs és a hozzászokási elmélet is ezt a
kérdéskört elemzi. Ennek részletezése most nem lényeges, inkább annak hangsúlyozása, hogy
a televíziós erőszak nem oka a társadalomban jelen lévő agresszivitásnak, legfeljebb felerősíti
a tévé az amúgy is jelen levő trendeket, sőt legitimálhatja is azokat. A valóságkép
kialakításában a televízió a lánc csak egy eleme, minden szereplőnek van felelőssége, nem
kizárólag a tévének. Ha valaki sokat néz tévét, és ez a mennyiségi tényező jobban
befolyásolja a valóságról alkotott képét, mint más, arról nem a tévé tehet alapvetően, hanem
az a választás, hogy sokat néz tévét. A televízió lehet a tudás iránti további érdeklődés
ösztönzője, de a kudarcoktól való menekülés lehetősége is.32 Az iskola egyet tehet: megtanít
együtt élni ezzel az eszközzel és egy a médiával kellőképpen kritikus és önálló attitűdre nevel.
Farkas Roland-Szoboszlai Zsolt-Varga Csaba: Az információ szegényektől az információ gazdagokig.
http://www.inco.hu/inco2/tudas/cikk3.htm (utolsó letöltés. 2010. szeptember 7.)
31
Anita Werner: A tévékor gyermekei. Magyar Felsőoktatás Könyvek 9. Budapest, 1998, Nemzeti
Tankönyvkiadó p. 34-45.
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A média és így a televízió a rituális kommunikáció modellje szerint az informáláson túl
összetartja a társadalmat.33 A kisebbségek vonatkozásában a televíziótól is elvárják
értelmiségiek, hogy támogassa a kisebbségek integrációját, ezáltal erősítse a társadalmi
kohéziót. Nyugat-Európában főleg a bevándorlókkal kapcsolatos témák tematizálnak, míg a
régiónkban az etnikai közösségek helyzetével kapcsolatosak. A televízió persze sok
szempontból torzítja a valóságot. Elég, ha csak a kisebbségek, a fogyatékkal élők, a nemi
egyenlőtlenségek vagy az idealizált fiatalság-kultusz tényezőire gondolnunk. Ezek
bizonyítására nem fordítunk most sok idő, csak néhány lényegi momentumot igyekeztünk a
kijelentés alátámasztásaként összegyűjteni.
A Global Media Monitoring Project 2010-es, 108 országra kiterjedő kutatása szerint öt év
viszonylatában a nemi arányok változatlanok a riporterek körében. „A televíziós szakmában
44, a print lapoknál 33% a nők aránya. A Who Makes the News című több mint ezer online,
nyomtatott és elektronikus hírszolgáltatást, 17 ezer hírt és 38 ezer hírszereplőt vizsgáló
felmérés szerint az utóbbiak 76%-a férfi és csak 24%-a nő, ami csak alig 3%-os emelkedést
jelent a 2005-ben mért arányokhoz képest. A hírek alig 13%-a fókuszál kifejezetten a nőkre, a
nők háztartási szerepükön kívül semmilyen más élethelyzetben nincsenek a valós társadalmi
arányukat bemutatva, ráadásul az összes hír 46%-a erősíti a nemi szerepekre vonatkozó
sztereotípiákat. A hírekben a szakértői kommentárok jelentős részét férfiak adják: öt
megkérdezett szakértőből csak egy a nő. A riportműsorokban továbbra is többségében férfiak
a riporterek, bár 2000 óta - a tudomány és egészségügy témája kivételével - minden
témakörben nőtt a női riporterek aránya. A modernebb médiaágazatokban a nők hátrányos
megkülönböztetése nem csak egyértelműbben, de koncentráltabban is jelentkezik. Az online
sajtó a hagyományos médiaágazatoknál is kevesebb nőt foglalkoztat, és az online megjelent
hírek 40%-a sztereotip képet fest a két nem képviselőiről.”34
A testi fogyatékkal élők nagyon alulreprezentáltak, alig lehet látni például kerekesszékest.
Pedig egy műveltségi vetélkedőn ugyanolyan eséllyel indulhatnának, mint az épek. Már ha
átjutnának a castingon, és a díszletek tervezésekor rájuk is gondolnának. Közel 600 ezer
Tóth Borbála: Kisebbségek a magyar médiában. http://www.cij.hu/hu/wp-content/uploads/2011/02/toth-bkisebbmedia-web_hu.pdf (utolsó letöltés: 2013. 11. 03.)
34
Alulreprezentáltak a nők a médiában http://nol.hu/noller/alulreprezentaltak_a_nok_a_mediaban (utolsó
letöltés:2011.06.18.) Gondoljunk csak a nemrég indult, magát progresszív hírportálként is definiáló 444.hu-ra,
melynek szerkesztőségében az indulás pillanatában egyetlen nő sem volt.
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fogyatékkal élő van Magyarországon, ez a lakosság kb. 6%-a. Jelentős részük, közel 300 ezer
ember mozgássérült vagy testi fogyatékos. Családtagjaik fogyatékossága miatt pedig közel
másfélmillió embernek jelent napi problémát a mozgássérültek társadalmi elfogadtatása.
Amíg a társadalomban közel 3% a mozgássérültek aránya, addig a vetélkedőkben legfeljebb
0,012%, pedig egy-egy ilyen megjelenéssel akár társadalmi elfogadottságuk is javulhatna.
Más kérdés persze, vajon jelentkeznek-e a különböző vetélkedőkbe, tehetségkutatókba
fogyatékosok a társadalmi súlyuk arányában. A válasz és az okok valószínűleg
összetettebbek. Mindenestre ezek a tények érdekesek, amikor azt taglaljuk, milyen a valóság
leképeződése a televízióban.
Már a 2010-es médiatörvény, valamint a törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól, vagyis a médiaalkotmány megfogalmazta és előírta, hogy a
közszolgálati felületeken etnikai és nemzeti kisebbségek számára sugározzanak műsorokat.
Ezek a kevésbé nézett műsorsávokban juthatnak el a nézőkhöz, szinte az egyetlen fórumként,
ahol a többségi társadalom tagjai találkozhatnak a kisebbségekkel. Léteznek etikai kódexek,
amelyek a kisebbségek ábrázolásáról szólnak, ezekben általános például az a szabály, hogy
egy hír szereplőjének etnikai, vallás hovatartozásával csak akkor foglalkozunk, ha az a hír
releváns része. A magyar újságíró-szervezetek közösen hoztak létre etikai kódexet még 2003ban, Közös Etikai Kódex néven, amely szerint az újságíróknak a demokratikus értékeket
védeniük kell, és ha gyűlöletkeltéssel találkoznak faji, vallási, kulturális, nemzetiségi, nemi
vagy életkori alapon, akkor fel kell lépniük ellene. A médiareprezentációról szóló vizsgálatok
azt mutatják, a kisebbségeik véleménye, képviselői alig jelennek meg a televíziókban,
legfeljebb problémák, konfliktusok fókuszában.
A legnagyobb magyarországi etnikai kisebbséggel, a romákkal kapcsolatban a magyar
társadalom az attitűdmérések szerint elutasító. A diszkrimináció mindennapos az
egészségügyben, az oktatásban, a munkaerőpiacon stb. Korábban, 2004-ben a Roma
Sajtóközpont kezdeményezte, hogy egy szakértői listát állítsanak össze, amely a médiában
dolgozó emberekhez eljuttatva arra motiválhatna, hogy ne csak a konfliktusokról szóló
beszámolókban szólaltassanak meg például romákat, hanem bármilyen semleges témában,
ahol szakértői megszólalásra van szükség. A szándékon nem jutott túl a kezdeményezés.
Kampányszerűen, a műsorkészítői oldalon is fel-feltűnnek roma fiataloknak kiírt ösztöndíjpályázatok, gyakornoki programok, pozitív diszkrimináció, hogy képzett roma újságírók
többek között árnyaltabbá tehessék a romákról alkotott homogén képet, de a következetlenség
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okán úgy tűnik, ezek csak mutatóban, a látszat kedvéért kreálódnak, valódi hatásuk és erejük
nincs.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006-ban kiadott A romák médiaábrázolása címmel
egy Zöld Könyvet, amely azt hangsúlyozta meglehetősen nehezen kézzel foghatóan, hogy a
romák megjelenítésekor az „újságíró szakmai érzékenységét és gondosságát” nem lehet
nélkülözni. Ez az óvatoskodás jellemzi egyébként az egész jelenséghez való viszonyt, és ez a
zavar persze nem segíti a társadalmi változásokat. 2006 óta a helyzet ráadásul jelentősen
romlott. A Cozma-gyilkosság és a tatárszentgyörgyi tragédia kapcsán az ORTT 2009-ben
vizsgálta a romák médiareprezentációját, a romaképet a hírműsorokban. Az eredmény az volt,
hogy a kép többnyire negatív, és visszaigazolja a többségi táradalomban meglévő
cigányellenes előítéleteket. Mindez szerintük azért van, mert a műsorkészítők nem elég
tájékozottak, ebből bizonytalanság, a hírversenyből pedig időhiány fakad. Az elemzés kiemeli
az Echo TV és a Hír TV hírműsorait, amelyek a cigánybűnözés-narratívát és a
bűncselekmények etnizicálását tendenciózusan alkalmazták.35
A fenti példák mind azt bizonyítják – ha kiragadottak is -, hogy a média és ezen belül a
televízió által közvetített valóságkép milyen torz viszonyokat festhet. A közelmúlt eseményei
még ezen is túlmutatnak. Megdöntenek olyan modelleket, amelyekről a korábban szóltunk, és
tovább árnyalják a televízió és a valóság viszonyáról alkotott aktuális képet.
A „kommunikációs klíma” kutatások röviden arról szólnak, hogy a befogadók milyennek
ítélik a kommunikációs csatornákat. Figyelembe veszik az emberi motivációk változását, az
események természetét, hogy egyes történések mit váltanak ki, mindezt a környezet
monitorozása során, a média változásának kontextusában. A már említett McCombs és Shaw
1972-ben a napirendelmélete óta tudjuk, a média képes bizonyos témákra irányítani a
figyelmet. Az már az elmélet kritikája, hogy arra nem képes a média, hogy megmondja az
embereknek, mit gondoljanak, pusztán befolyása van, és arra inspirál, miről gondolkodjanak.
Konkrét tudást képes átadni és elmélyítheti a kapcsolatot a konkrét helyzettel, üggyel
kapcsolatosan. Ugyanakkor azt is tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, a média hogyan képes egy-egy
ügy fontosságát felnagyítani, hatványozni, és az is megtapasztalható, hogyan nivellál,
jelentéktelenít el eseményeket, ügyeket, például a híradás hiányával torzítva a valóságot.

35

Tóth Borbála: Kisebbségek a magyar médiában. uo.
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Hargitai Lilla, a MédiaUnió ügyvezetője, szociológus-médiakutató egy Facebook-posztban
hívta fel a figyelmet az alábbi jelenségre és fejtette ki ezzel kapcsolatban gondolatait, amelyek
szerintünk is annyira jelentősek, hogy fontosnak érezzük a továbbiakban összefoglalva
közreadni.36 2013. március 14. déltől másnap délutánig a Magyarországon kialakult
katasztrófahelyzetet a magyar elektronikus médiumok bagatellizálva mutatták be. Lokális
közúti problémákról beszéltek miközben több ezren rekedtek az utakon. Az online médiumok
percről-percre változó helyzetet bemutató tudósításai lekörözték az elektronikus médiumok
helyzetfeltáró képességét. Nem ez volt az eső eset, hogy az online győzedelmeskedett az
elektronikus médiumok tempóján, hogy elvesztette a tájékoztatás terén gyakorolt vezető
szerepét, de ebben a helyzetben ennél többről volt szó. A szándék megléte vagy hiánya
önmagában olyan helyzetet teremtett, amely befolyással van mindarra, amiről korábban a
valósághoz és a hitelességről való viszony kapcsán szóltunk. A képet árnyalta a közösségi
oldalakon a segítségkérő emberek áradata, éles kontrasztot mutatva a rezignált híradásokhoz.
A helyzet éppen azért is rendkívüli, mert a korábbi tapasztalatokkal szemben egy látszólag
politika-semleges/mentes esetben viselkedett így a klasszikus eszköz.
Korábban nem említettük a függőség-elméletet (dependency theory), amely szerint
elektronikus médiumtól akkor várunk el/fogadunk el magyarázatot az események
alakulásáról, ha bizonytalanok vagyunk. Például válsághelyzetben. A rokonok a televíziótól,
míg az utakon rekedtek rádiótól várhattak volna elsődleges tájékoztatást, ehelyett a közösségi
média és az okostelefonok által biztosított elérés jelentette a külvilággal való kapcsolatot.
Ráadásul azonnal interaktívan. Az autóban éjszakázó ezrek nem passzív befogadóként, hanem
azonnal visszacsatolható módon közlőként/befogadóként egyszerre tudtak kapcsolódni a
világhoz, amelytől a megoldást, a segítséget remélték. A posztokban az emberek nem
vádaskodtak, hanem tényeket közöltek, miközben a hatóságok emberei a klasszikus
médiumokban bírálták az úton rekedteket.
A kutatók a XX. században úgy gondolták, ha az emberek bajban vannak, az elektronikus
médiumokhoz fordulnak, a televízióból keresik az információt, a tájékoztatást, és úgy
reagálnak, ahogy azt a televízió mondja nekik. Emlékezzünk csak katasztrófafilmekre,
amelyben a világvége előtt éppen egy kicsivel az utolsó kép a világ megszűnéséről éppen az,
A poszt 2013. március 16-án született és az egyébként szociológus-politológus kutató Facebook-oldalán
olvasható teljes terjedelemben: https://www.facebook.com/hargitai.lilla
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hogy már a televízióval való kapcsolat is megszakad, elsötétedik a képernyő, megszűnik a
közvetítés. Ezt a fölényt bukta el az események kapcsán a televízió. Nyilván nem egyetlen
esemény égeti be, ha krízis van, online vagyunk, de az irány ez. Hiába a rengeteg téves
tartalom a neten, válsághelyzetben elsődleges és megbízható hírforrás, a valósághoz való
közvetlen kapcsolódás kezd lenni az internet. Ebben az esetben nem volt különbség egy
Facebookon posztolt civil hiteles beszámolója és a televízióban megjelenő hivatalos
megmondó súlya között. A médiatörvény egyébként előírja a médiumok számára a
tájékoztatási kötelezettséget krízishelyzetben, de arról, nem szól, ehhez magától van-e joga. A
kialakult helyzet azt az érzetet keltette, mintha a televíziók, rádiók hivatalos engedélyre vártak
volna, ahelyett hogy a kötelességét állította volna mindenek elé. Nyilván a pánikhelyzet
kialakulásától való félelemkeltés felelőssége is húzódhatott a tájékoztatás elmaradásának
hátterében, de még egy nappal később, a március 15-i híradókban sem változott jelentősen a
helyzet.
Ez a példa nem arra hivatott, hogy ítéletet mondjon a televízió felett az értelmetlen televízió
kontra internet csatában, inkább azt szerette volna érzékeltetni, hogy a folyamat a
mindenapjainkban zajlik. Jól látszik, hogy a tájékoztatás helyett még jobban, joggal eltolódik
a hangsúly a szórakoztatás felé a televízióban. A mobileszközök előnye a tájékoztatásban és
információátadásban/szerzésben egyre kiemelkedőbb, a televíziónak marad a hírmagyarázat
valamint az „önfeledt” szórakoztatás. Lehet persze igény a minőségi újságírásra, a túlélő
szeriőz napilapokban még van is, de ez a tévéből teljesen kiszorulni látszik. Van irányzat,
amely ha a televíziónak már nem is feladata elsődleges hírforrásként tájékoztatni. Erre a
lehetőséget is elvette az internet.
Az internet gyorsabb és szabadabb nyilvánosságot biztosít. Az az érzetünk, kinyitja a világot
– a televízió hőskorában is ez volt az érzet -, nem számolva azzal, hogy egy zárt szobában
nyitja nagyra a világot -, de csak a korlátlansága és a még lefegyverzőbb mennyiségű
információáradat miatt kelti ezt az érzetet, nem a valódi mélysége miatt. Így avatkozik be és
segíti az Arab Tavaszt, vagy járul hozzá Julian Assange és a Wikileaks keltette botrány
kirobbanásához, de attól a titkok még nem szűnnek meg. Nem derül ki pontosan, mi is történt,
továbbra sem. Valami kiszivárog, és persze ettől kicsit változik is mindig a világ, de ez csak
továbbra is hatás, nem pedig a valóság leképeződése.
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3. A televízió és a technológia szimbiózisa
A tévénézési és internethasználati statisztikákat előszeretettel hasonlítják össze az utóbbi
években, annak bizonyítására, hogy a televízió több évtizedes kultusza leáldozóban van, hogy
a televíziót temethessék. Ugyan ez születésének pillanatától próbálták újra és újra megtenni.
Már 1946-ban legfeljebb 6 hónapot jósoltak az akkor még szokatlan szerkezetnek.37 Mára
egyértelműen látszik - és a statisztikákból is láthattuk -, a televízió jelentősége és szerepe nem
csökken az emberek életében, legfeljebb a szokások változnak. A technológia átalakítja a
lehetőségeinket, de az emberek televíziót fognak nézni. Az egész folyamatban a technológiai
változások, ezen belül is az internet38 előretörése kulcsfontosságú, de nem kizárólagos.
Látszik egyfajta konszolidáció a piacon, ami kezdi a helyén kezelni a technológiai
lehetőségeket, a fogyasztói igényeket és az üzleti racionalitást. Éppen ettől igazán izgalmas ez
az időszak, amelynek részesei lehetünk.
Ma már a tévénézési szokásokat nem értelmezik az internetezési, illetve online videó-nézési
adatok nélkül, éppen a televízió és az internet közötti csata, de inkább együttélési kísérlet
okán, amelyet évekig elsősorban az egyes médiapiaci szereplők vívtak. Mára talán többségük
belátta, jobban teszik, ha arra törekszenek, optimalizálják a lehetőségeiket, hogy minden
fronton befolyást szerezzenek: nézettséget, látogatottságot növeljenek, így erősítve a piaci
pozícióikat. A lényeg akár az is lehetne valójában - persze leegyszerűsítve -, ki a „névadó”:
egy televíziós vagy egy internetes konglomerátum. Ettől remélve, nem jogtalanul, hogy egyik
vagy másik dominanciája megszilárdul. Ennek a különbségtételnek a jelentősége a piaci
szereplők összefonódása eredményeként nehezen kibogozható, laikusok számára pedig
áttekinthetetlen és nincs is jelentősége. A lényeg, platformtól függetlenül, lojálisak vagy
éppen elutasítóak egyes médiamárkák, brandek irányában, ha megszólítja, eléri őket. Ezt a
csatát, ha lehet annak nevezni sem a tévé, sem az internet nem nyerte meg. Valójában a
számítógép nyert, hiszen ma már minden képernyő számítógép, legyen az mobil, tablet,
laptop vagy PC. És igen, a televízió is.

Hollywood egyik ünnepelt producere Darryl F. Zannuck azzal indokolta jóslatát, hogy az emberek unni fogják,
hogy egy funérdobozt bámuljanak minden este. In: Kolosi Péter: A kereskedelmi televíziózás Magyarországon.
http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/kolosipdolgozat.pdf (utolsó letöltés: 2013. 10. 13.)
38 Nem veszünk el annak taglalásában, hogy a web és a internet különbsége mit jelent. Az internetre egy olyan
vivőanyagként tekintünk, ami platform-függetlenül tágítja a hagyományos lineáris televíziós határait.
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3.1 Tisztázzuk a fogalmakat!
2005 óta a televíziózással kapcsolatos tudományos és szakmai konferenciák tematikáját a
konvergencia és az interaktivitás kifejezések határozták meg. A digitális konvergencia több
szinten is zajlik. Egyrészt az információs technológiai piac különböző szereplői, a
telekommunikációs cégek, a műsorszolgáltatók és a műsorterjesztők tevékenységi köre
átfedésbe került, így a fogyasztó egy tartalmat már nemcsak a hagyományos tévékészülékén
érhet el. Másrészt egy adott platformon egyre több típusú tartalom válik elérhetővé. Az
okostévéken a televíziós, rádiós tartalmakon túl online és más közösségi felületeket is el lehet
érni, nem beszélve a videójátékokról vagy a tetszés szerint indítható, igényelhető tartalmakról.
„Fontos hangsúlyozni, hogy a médiafogyasztókat a legtöbbször teljesen hidegen hagyja, hogy
amit látnak, hallanak vagy olvasnak éppen hogyan került eléjük, kábelen, videótárból vagy
műholdról érkezett, esetleg internetről töltötték le. Őket nem a technológiai megoldások
érdeklik, pusztán tartalmat szeretnének fogyasztani ezen belül is elsősorban szórakoztató
tartalomra vágynak, melyet valaki készen felkínál nekik. A felkínálás és az elérés módja a
technológiai lehetőségek miatt egyénre szabottá válhat. Ez mindig is így volt, sok esetben a
nézők nem is mindig tudnak válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen tartalomtovábbítási
megoldásokat használnak. A piac szempontjából ennek az az eredménye, hogy mindenki
mindenkinek a versenytársává válik.”39
Számos fogalmat különböztethetünk meg, amelyet a konvergencia és az interaktivitás
gerjesztette folyamatokban meg kellett, hogy ismerjen a szakmai közeg, de úgy érezzük, bár a
fogalmak ismerete segíti az eligazodást, nem visz koncentráltan közelebb hipotéziseink
bizonyításához. Inkább a folyamatokat, a hatásokat, az összefüggéseket kutatjuk, ezért
igyekeztünk ebben a fogalmi áttekintésben csak a számunkra legfontosabbakat kiemelni.
Az interaktív televízió (iTV) vagy az interaktív digitális televízió (iDTV) gyűjtőfogalom, a
televízió és az új interaktív technológiák konvergenciájának eredménye, olyan kétirányú
televíziós szolgáltatás, amely során a néző valós időben befolyásolhatja a számára egyedileg
megjelenő tartalmat, inputok küldésével. A konvergencia-jelenségek a média, az
információtechnológia és a telekommunikáció stratégiai, szabályozási, szolgáltatási, iparági
összeolvadása, amely a fogyasztás szintjével egészül ki. (Jenei, 2008:165-166)
Vörös Csilla: A tévézés megváltozva is fontos marad.
http://www.mediainfo.hu/jegyzet/commentary.php?id=17 (utolsó letöltés: 2013. 10. 12.)
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Gyakran hallani IPTV-ről is. Ez az internet-protokoll alapú tévé rövidítése, de értelmezik az
Interactive Personalized, interaktív személyes tévéként is, amely során az egyirányú
műsorterjesztés interaktív szolgáltatásokkal egészül ki. Az internetes felületeken megszokott
tartalmakhoz lehet hozzáférni egyszerű kezelőfelület segítségével a televízió készüléken
keresztül. Lehetővé válik az adás szüneteltetése, a reklámok áttekerése, interaktív lehetőségek
lekérése.
Fontos megkülönböztetni az új média, a push és a pull média fogalmait is. Az új média
terminológiája nem egységes, de mi gyűjtőfogalomként használjuk: mindaz, ami az új
technológiák konvergenciáját erősíti, amelyben fontos szerepe van az interaktív televíziónak,
a számítógépnek, a videójátékoknak, a mobiltelefonnak, az internetnek stb. Jellemzi az
interaktivitás, a fogyasztói kontroll, az autonómia jelentőségének és mértékének növekedése.
Többirányú folyamat, és azonnali visszacsatolást tesz lehetővé, decentralizálja a
kommunikációt. A push média az információkat nyomja a befogadó felé, a néző rögzített
sorrendben, rögzített tartalmakat kap. Ezzel szemben a pull média az internet megjelenésének
köszönhetően, lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy válogasson, ő maga menjen az
információ után. A befogadó, a fogyasztó, némileg kiszolgáltatott, mert a saját útját járja az
információk felé. Az egész jelenség hatalmas kérdőjelként éktelenkedik a televíziós térképen,
mert kutatások pro és kontra is bizonyítják, hogy a pull média életképessége és hosszútávú
stratégiai szerepe miben áll. Egyszerűbben: az emberek akarnak-e, tudnak-e élni a választás
és a válogatás szabadságával. A Nielsen kutatásait láthattuk, azt bizonyítják, hogy a nézőt
nem érdekli a platform és a technológia, egyelőre azt szereti, ha elé teszik a műsorokat és
nem neki kell az „étlapot” összeválogatnia.40
A 2000-es évek közepétől megjelentek a videómegosztó portálok is, amelyek ún. web 2.0-ás
szolgáltatások, melyeken a felhasználók közösen készítik a tartalmat, és információkat
osztanak meg. Az ilyen szolgáltatásoknál a szerver tulajdonosa csak a keretrendszert
biztosítja, a tartalmat a felhasználók hozzák létre, osztják meg. Az egyik legnépszerűbb
képviselőjük a 2005 februárjában alapított YouTube, de jelentős méretű a Dailymotion, a
Vimeo, Magyarországon pedig az Indavideo41, a Videa. 2007-ben a Hulu volt az első
televíziós tartalmakat tömörítő ún. internetes catch-up service, amely az ABC, az NBC, és a
40
41

A digitális kor nézőjéről szóló fejezetben erre a kérdésre visszatérünk majd.
Filmes tárában 170 magyar film nézhető már meg online.
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Fox együttműködésével jött létre, az interneten elérhetővé téve a hagyományosan kizárólag a
televízióhoz kötődő tartalmakat42. Web 3.0-ról is gyakran beszélnek, amit szemantikus
webnek is neveznek. Jelentése, hogy a világhálón fellelhető dokumentumokat értelmezhető
jelentéssel, szemantikával látja el a számítógép számára. És az innovációnak nincs határa.
Nyilván lesz web 4.0, 5.0 és még sok verzió, de egyelőre úgy látszik, a televízió fejlődésére
nem romboló, inkább inspiráló hatással vannak a különböző platformok előrelépései.
Ebben az alfejezetben, amelyben a televízió körül az utóbbi évtizedben keringő fogalmakat
vesszük sorra, megkerülhetetlen a digitális írástudás fogalma, ugyanis a technológiai
változások következtében, az infokommunikációs kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy
a digitális szakadék jelentős feszültségforrás, amely a kommunikációs infrastruktúrához és a
digitális információhoz való hozzáférés nem kiegyensúlyozott állapotát jelöli. Az új,
felfokozott információs világban való részvételhez - ami persze nem kötelező – technikai
eszközökre van szükség. Ha valóban egy információs társadalmi fejlődésnek vagyunk tanúi,
akkor szükség van arra, hogy mindenki egyenlően hozzáférjen a technológiához és a
tartalomhoz. Ez technológiai, tartalmi, tudásbeli és anyagi konfliktust rejt magában.
(Terestyéni, 2006) A digitális szakadékot, társadalmi egyenlőtlenséget a hiány jellemzi, amely
a digitális írástudás fogalmához kapcsolható. Ez egy összetett fogalom, és azokat az
ismereteket, készségeket takarja, amelyek a felhasználó számára a számítógép, az internet, a
multimédiás alkalmazások által nyújtott lehetőségek kihasználását jelentik. Digitális írástudás
nélkül a boldogulás esélyei csökkennek. Ebben a folyamatban, a tudás megszerzésében a
televízió változásainak lehet, sőt van befolyása, már csak népszerűsége okán is.

3.2 A technológiai lehetőségek hatásai és határai
A digitális adatforgalomnak köszönhetően ma ötször annyi információt szerzünk naponta,
mint húsz éve. A Science magazinban szerint az emberiség akkora adatmennyiséget sugároz
naponta, mintha a Föld minden egyes lakójára 174 napilapnyi információ jutna. Szerintük a
digitális korszak 2002-ben kezdődött mivel a digitális tárolókapacitás ekkor haladta meg
először az addig felhalmozott, teljes analóg információmennyiséget. A kutatók becslése
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szerint az ezt követő öt évben 295 exabyte43 digitális információt halmozott fel az emberiség
– ha mindezt a mára elavulttá vált cd-lemezre írnánk, az abból épített oszlop a Holdig érne. A
mobiltelefonnal történő kapcsolattartás területén is robbanásszerű a változás: több mint húsz
év elteltével kétszázszor több tartalmat osztunk meg egymással.44
Ebben az adatrengetegben, amely egyébként 18 havonta megduplázódik, próbálja megtalálni
a helyét és újradefiniálni a szerepét a televízió. A konvergencia és az interaktivitás unalomig
használt fogalmai helyett, ma már a szofisztikáltabb, bár szintén könyvtárnyi irodalom media
meshinggel, azaz hálóba foglalt médiafogyasztással, párhuzamos médiahasználattal és
médiaélmény-maximalizációval beszél, mint a jövő irányai.
Ahogy a webet, a televíziózást is korszakolhatjuk számokkal Magyarországon. A tévé 1.0 a
hagyományos televíziózás korszaka, amikor egy monopolhelyzetben lévő csatorna határozta
meg, miről mit gondoljanak az emberek. A tévé 2.0 kora, a sokcsatornás kereskedelmi
televíziózás modellje zajlik jelenleg, de már jelen van, ha kibontakozóban is a tévé 3.0,
amikor a lineáris műsorfolyam teljesen megszűnhet. Ma még nem látjuk pontosan, ez mikor
következik be, bekövetkezik-e egyáltalán. Az is elképzelhető, az utóbbi két modell
egymással párhuzamosan haladva, főként a gazdasági egyenlőtlenségek és a szokások lassú
változása miatt, még akár egy évtized múlva is jelen lesz. Ha a legfejlettebb televíziós
kultúrájú Amerikában nem is biztosan, de Magyarországon mindenképpen.
A szakirodalom szektorális logikáját, amelyben a print, a rádió, a tévé és az online szerepel
zömében külön bontásban, meghaladta az idő. Ma már inkább szöveges, audio, illetve
audiovizuális szolgáltatásokról érdemes beszélni. Nem érdekes a befogadó számára az
infrastruktúra. Egyre inkább az számít, mi az adott tartalom, milyen kiegészítő
szolgáltatásokkal jár és milyen végkészüléken éri majd el. A gazdasági válság nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az emberek megtapasztalják, még mindig a televíziózás az egyik
legolcsóbb és leghatékonyabb módja a szabadidő eltöltésének. Ennek is köszönhető, hogy a
tévénézéssel töltött idő egyáltalán nem csökkent, sőt évről évre növekszik az átlag esetében. A
technológiai csodaváráson túl a klasszikus értelemben vett televíziózás, hiába változnak a
hirdetési piacok, alapvetően jól van, és egyáltalán nem érzi a vesztét közeledni. Már tíz éve is

Az egyes után tizennyolc nulla.
Ötször több információt szerzünk naponta, mint húsz éve.
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mindenki a nagy váltást várta, új technológiákról, lehetőségekről, fogyasztói szokásokról és
üzleti modellekről beszéltek, miközben látszik, ez a folyamat sokkal lassabb, mint sokan
remélik. Ami jól látszik, hogy az otthoni audiovizuális tartalomfogyasztás kizárólagossága
átalakulóban van, de ennél merészebb kijelentést korai lenne tenni. Az időeltolásos tévézés
kérdésére láttuk a számokat, pedig ez is egy olyan terület, amellyel kapcsolatban permanens a
csodavárás.
Lassan növekszik a merevlemezes rögzítést alkalmassá tevő készülékek száma. A nézői
szabadságot, amit ennek elterjedése jelenthet, nem szabad alábecsülnünk, de még a folyamat
elején tartunk. Jelentősége van azonban a gondolkodásban, mert ez az a jelenség, amely miatt
többek között újra kell gondolni az üzleti modelleket, hiszen a reklámblokkok könnyen
áttekerhetővé válva, áldozatul esnek az időt hatékonyan eltölteni akaró fogyasztók, hirdetők
számára vonzó és preferált szegmensének. Egy olyan rétegnek, amelynek vásárlóereje,
fogyasztó potenciálja magasabb az átlagnál. Ha az ő tévézési szokásaik megváltoznak az
időeltolásos tévézés irányába, arra minden bizonnyal a piac hevesen reagál majd és ez
katalizálhatja a terjedés folyamatát. Erre mindenképpen készülni kell és a legtöbb szolgáltató
készül is. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy elsorvasztja a hagyományos modellt. Piacilag
fokozatosan a háttérbe szorítja, ami ettől idővel a vesztéhez vezethet, de addig még a
szegényebb, illetve idősebb társadalmi csoportok számára sokáig megmarad a linearitás. A
technológia árának csökkenésével válhat majd csak egyre elérhetőbbé a széles nyilvánosság
számára. Ez a kettősség jellemzi leginkább a változásokat, ez a fajta széttagoltság, amely a
gazdasági és a technológiai szakadékok következménye.
Ma már egyértelműnek látszik, hogy az elmúlt években piedesztálra emelt interaktív televízió
mítosza és sikere nem a technológia lehetőségeken fog múlni, hanem főként a fogyasztói
igényeken. Gyakran szinonimaként használjuk a nézőt és a felhasználót pedig valójában ezt a
két jól megkülönböztethető attitűdöt jelenti, amely a befogadói oldal viszonyulása a
technológia és a piac kínálta lehetőségekhez. A nézők többsége egyelőre passzív. Csak egy
szűk réteg kapcsolódott be az aktív, interaktív tartalomfogyasztásba. Ilyen interaktív
szolgáltatás a már említett video-on-demand vagy az időeltolásos tévézés is, amely egyfajta
kényelmes interaktivitás, nem igényel nagy ráfordítást és energiát a nézőtől, de jelentősen
növeli a felhasználói élményt.
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A multitasking, azaz a párhuzamos médiahasználat kérdése az, ami igazán érdekes. Vajon a
televíziók csak a nézők figyelmének egy részét veszítik el vagy képesek lesznek olyan
innovatív szolgáltatásokat, műfajokat implementálni, amelyek a multitasking előnyeit
kihasználva tovább erősítik az integritást, a brandet, a befogadói elkötelezettség, és ezáltal a
televízió dominanciáját. Később a műfajokról szóló fejezetben láthatjuk majd, hogy utóbbi
mellett tesszük le a voksunkat.
A már említett catch-up service, amely során maga a műsorszolgáltató teszi elérhetővé
archívumát platform- és szolgáltató függetlenül, izgalmas iránynak látszik45. Új jelenség az
over-the-top tartalom a műsorszórás során, amikor az internet segítségével közzétett
audiovizuális tartalmak egy műsorszolgáltatótól érkeznek a fogyasztóhoz, és az az
internetszolgáltatónak nincs befolyása rá, az internetszolgáltató a tartalomért nem, csak az
adatcsomagokért felel. Tartalomaggregátorok jelennek meg a piacon, akik függetlenek
infrastruktúrától és átviteli technológiától. Akinek van hozzáférése, hozzájuthat a tartalmak
igen széles választékához. Ezek zömében az angol nyelvű piachoz kötődő tartalmak, ami ezt a
modellt főleg az angol nyelvet beszélő piacon teszi életképessé, de természetesen nem kizárt,
hogy a modellnek helyi verziói is piacképessé váljanak, amelyre láthatóan van szándék, de
egyelőre kérdés, hogyan adaptálhatók üzletileg is a kisebb piacokon.
Az is látszik, hogy nem egyértelműen a tartalomban vagy a terjesztésben kell keresni a
kulcsmegoldást, és az a valószínű, hogy egyelőre nincs is egy ilyen, amely képes lenne ún.
killer applicationként, azaz gyilkos alkalmazásként totálisan letarolni és egységesíteni a
piacot. A helyzet inkább az, hogy a változás és a nézői szokások alakulását különböző
irányból jövő hatások befolyásolják. Nem várható, egyetlen üdvözítő megoldás térhódítása.
A néző számára - aki már sokkal inkább fogyasztó és felhasználó – egyre fontosabb, hogy a
kívánt tartalmakhoz bárhol és bármikor hozzáférhessen, platformtól függetlenül. Ezért már
nem a néző keresi egy tévétársaság internetes oldalát, hanem maga a televízió visz oda, terel
oda olyan tartalommal, amelyet a néző egyébként szívesen keres. Lehetővé vált, hogy
korlátlan számú tematikus, perszonalizált és közösségi jellegű tartalom és csatorna jöjjön
létre. Ebben a rendszerben a néző már nem passzív szemlélő, hanem kontextustermelő.
Persze, hogy ez az attitűd mikorra válik általánossá, az még évek kérdése, de az irány elvileg
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ez. A kontextus a nézők ajánlásaiból, bejegyzéseiből, értékeléséből, beszélgetéseiből és
kommentjeiből tevődik össze, és a felhasználó/fogyasztó/néző ezeket a pontokat használja
referenciaként, és nem a hagyományos tévés műfaji kategóriákat.
A legizgalmasabb kérdések között van, hogy alakul az árazás, milyen elv mentén tételeződik
majd: tartalom, adatforgalom, idő. Előfizetői díjak vagy megtekintési mennyiség számít
majd? Egyelőre rengeteg a modell és csak kevésről derült ki, mennyire üzletképes. A hirdetési
piac reakciója is eltérítő hatású tényező lehet. Nem beszélve az egyes hálózatok
összekapcsolásából származó lehetőségekről, helyzetekről, jogi dilemmákról, versenyről. Ezt
nevezik egyébként P2P, azaz peer-to-peer paradigmának, nagyon leegyszerűsítve, amely
során az informatikai hálózatok végpontjai kommunikálnak egymással közvetlenül.

A televíziós fogyasztói piac fragmentációja is kulcskérdés a jövőben, hiszen egyre kisebb
csoportok számára jönnek létre televíziós csatornák, műsorok, de nyilván ez a szétaprózódás
üzletileg egyszer csak nehezen értelmezhetővé válik, kivéve, ha földrajzilag is tágulnak a
keretek. Ehhez viszont az kell, hogy a nyelvi korlátok például eliminálódjnak.
Ahhoz, hogy a televízió átlépjen a digitális korba, a digitális átálláson túl új eszközökre lenne
szükség. Például okostévékre, amelyek elterjedése várhatóan nem lesz futótűzszerű. Ahogy az
okostelefonok használatát alkalmazások milliói könnyíti meg és teszi még élvezetesebbé, úgy
egyre több okostévés alkalmazás is készül. Még kevés van, ezért ez egy izgalmas piaci rés,
ugyanakkor ez az a pont, ahol a technológia még hátráltató tényező a kreativitással szemben,
mert a fejlesztés hosszú ideig tart, készülékfüggő és egyelőre költséges. Még kevés ilyen tévé
és alkalmazás van, csak a potenciál óriási, hiszen továbbra is rengeteg időt töltünk a televízió
készülék előtt. Egy kutatás azt állítja, ha a jelenlegi tévézési idő 10%-át okostévés
alkalmazások előtt töltik majd az emberek, akkor ez a szórakozási forma megelőzheti az
internetet.46

Eddig többször említettük, hogy sokan a televízió jelentőségének visszaszorulását jósolják, de
nem részleteztük, mivel indokolják. Fontos rögzítenünk, hogy az elmúlt évek a televízió
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pusztulását jósló érveit maguk a műsorszolgáltatók vették górcső alá és kezdték el megadni a
választ a televízió társadalmi, üzleti és technológiai képességeivel. Ilyen ellenérv volt, hogy a
televíziós nézettségmérés alkalmatlan a hiteles adatok rögzítésére. Ma már látjuk, a
közönségméréssel foglalkozó cégek egyre innovatívabban közelítik a kérdést, a mérésbe
internetes platformokat is bekapcsolnak, és bár a folyamat még nagyon az elején tart, minden
bizonnyal megoldódik, mert ez a piaci szereplők érdeke. A televízió repetitív jellegét ért
vádakat

maguk

az

interaktív

szolgáltatások

igyekeznek

enyhíteni.

Ezeknek

a

szolgáltatásoknak is köszönhetően a reklámok sokkal célzottabban érhetik el a televízió
nézőket is, mint korábban, bár nem kérdés ma még a targetálás terén az internet előnye. Azt is
látjuk ugyanakkor, hogy ez az előny nem behozhatatlan. Ahogy a konverzióé sem. Az
interneten ma a látott tartalom után egy kattintásnál közvetlen ajánlattal, vásárlási
lehetőséggel állunk szemben, de azt is tudjuk, hogy ez ma már a technológia révén a tévé
képernyőjén is kivitelezhető, ha a fogyasztó akarja vagy egyáltalán tudja, hogy akarhatja.
Nagy valószínűséggel ebben az esetben erős a korreláció aközött, hogy valaki vásárol az
interneten és ismeri annak a lehetőségét, hogy ezt teheti másként is, akár tévés platformon.
A legtöbb vád a hagyományos televíziózást a lassúsága miatt érte az internettel szemben,
ahogy ezt a magyar példán is láthattuk. Tagadhatatlan. Az amerikaiak 60%-a szeptember 11.
tragédiájáról nem a televízióból értesült, hanem SMS-ből, internetről, szájhagyomány útján.
Azt láthattuk, a magyarországi számokból is, hogy a televízió ugyan még mindig őrzi
elsődleges helyét a tájékozódási pontok sorában, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a
hírversenyt elvesztette. Ettől még nem kell temetni. Van éppen elég, amivel megtölthető. Ha
nem hírrel, akkor majd hírmagyarázattal, és persze legfőképpen szórakoztatással. Mindennek
ellenére az még nagyon messze van, hogy a hír műfaj teljesen kikopjon a televíziók világából,
de erről majd később, a műfajoknál beszélünk. A televízió már régen több, mint egy eszköz,
amit ki és be lehet kapcsolni. Más kérdés, hogy erről mikorra szerez tudomást majd az egész
világ.
A következőkben végigvesszük, milyen új szereplők és milyen új szerepek jelennek a
televíziózásban, ki milyen választ adott eddig a felmerülő kérdésekre. Az általánosból a
konkrétumok terepére lépünk. Azt járjuk körül, merre tart ebben a folyamatban a világ,
milyen kísérletek, kezdeményezések, sikerek és kudarcok szegélyezik az utat.
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4. Televízió határok nélkül: kísérletek, kezdeményezések, sikerek
Bill Gates szerint az emberek akkor, és azt nézik a jövő televíziójában, amire ráérnek, és ami
érdekli őket. A DVD-lejátszók és a DVD-technológia tíz éven belül – 2004-ben mondta ezt –
el fognak tűnni. Az otthonunk multimédiás lesz, tudni fogja mi a kedvenc műsorunk, és
melyek azok a műsorok, csatornák, amelyeket nem nézhetnek a gyerekeink.47 Bill Gates nem
lőtt mellé, a technológia abba az irányba viszi a fogyasztót, amiről beszélt, ha néhány év
lemaradásban vagyunk is.
A tévé a XXI. században más, mint a klasszikus változata. Látszólag egy egyre laposabb
fekete doboz, de a tartalmát tekintve izgalmasabb átformálódáson megy keresztül, mint
valaha, hogy megtalálja és betöltse új funkcióját. A trend-előrejelzések szerint a jövő
univerzális masinája mindent egyszerre tud és az igényeinknek megfelelően választhatunk,
hogy melyik funkcióját kívánjuk éppen használni: szórakozunk, dolgozunk, információt
szerzünk, ügyintézünk, kommunikálunk, vagy éppen bevásárlunk. A lényeg és a közös nevező
a digitális információ. Nézzük a tartalomszolgáltatói és strukturális kezdeményezéseket és
kísérleteket, a kudarcosnak induló, de annál fényesebb jövővel kecsegtető úton. Láttuk, hogy
főleg Magyarországon nem várhatók gyors és radikális változások, de a világ számos pontján
zajlanak már izgalmas kísérletek és napra nap indulnak működőnek látszó új modellek.
A televízió és az internet közötti csata évek óta tartott, mire a konvergencia fogalma, 2006
tájékán bevezetésre került. Nem beszéltek többet a képernyők harcáról, mintsem egy újszerű
szimbiotikus viszony kialakulásáról, melynek műfaji lehetőségei és életvitelünkre gyakorolt
hatása is még számos kérdést rejtenek. Talán nem vakmerőség kijelenteni, a folytonos
innovációs kényszer miatt, amit a piac és a technológia a szereplőkre kényszerít, ez a képlet
sosem lesz egy végletekig egyszerűsíthető egyenlet. Az innováció nem csak a televízióval
kapcsolatban a legerőteljesebb, legmeghatározóbb keretrendszer. Innováció nélkül többet a
televízió világa értelmezhetetlen. A korszerűség záloga.

4.1 Tévé és internet szimbiózisa
Bill Gates gondolatai a jövő számítógépeiről, telefonjairól
http://www.sg.hu/cikkek/32988/bill_gates_gondolatai_a_jovo_szamitogepeirol_telefonjairol
(utolsó letöltés: 2011.06.09.)
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A televízió és az internet szimbiózisa új mediális intézményrendszer kialakulásához vezet,
amelyet konvergens televíziónak is hívnak – ahogy azt korábban láthattuk. Ez a struktúra
lehetővé teszi, hogy a megváltozott online közegben újratermelődjenek - persze
alkalmazkodva a közeghez - a hagyományos tévézésre jellemző fogyasztási mintázatok és
tartalomszolgáltatási stratégiák. A korábbi televíziós hagyományokra és az internetre is egy
kizárólagos terjesztésen alapuló modell volt jellemző, és ez a modell érvényesült a televíziós
tartalmak terjesztésére is az internet első másfél évtizedében. Mára a szűkösségi modell
helyett egy bőséges terjesztésen alapuló logika érvényesül. A konvergencia nehezebben
átlátható, többszörösen összetett folyamattá tette ezt a viszonyrendszert. Intézményi szinten is
horizontálisan és vertikálisan is integrált korporációk jöttek létre, a hagyományos fogyasztási
és tartalmi határvonalakat teljesen elmosva. Megváltoznak a videónézési és videókészítési
lehetőségek. Mindaz, amit a televízióról eddig gondoltunk kibővül, kiegészül, átformálódik. A
televízió társaságok az új sokcsatornás környezetben meg kell, hogy tartsák a pozícióikat, és
ezért mindent meg is tesznek, ez az üzleti érdekük. A televíziók kiterjesztik a műsorokhoz
kapcsolódó élményeket online felületeken, játékokon, sorozatokon keresztül, amely a
moduláris tartalomgyártás felé tart, hogy a tartalom szétdarabolható, kombinálható legyen,
több platformon generáljanak médiaeseményeket, élményeket, brandingelhető tartalmakat. Az
online videópiacon 2006 óta erősödik az egyedi tartalmak keresése és letöltése, archívum
jelleggel is, a már említett video-on-demand, kvázi videótéka formában. A konvergens tévé
modellje azonban már nem egy egyszerű archívumrendszer, hanem videótartalmak
összeválogatása, újracsomagolása, és az így gyakorlatilag új tartalomként létrejövő online
tartalmak és csatornák menedzselése. A nézettség egyszerű mérése helyett az új értékmérő,
aminek jelentősége felbecsülhetetlen: a minőségi mutatókra terelődik a mennyiségi helyett,
vagyis a fogyasztási lojalitás, elköteleződés, aktivitás mérése és kontrollja a legfontosabb
tényező.
A tévé viszonya az internethez eleinte kényszerű volt. Kelletlenül számolt vele, mert nem
tudta kikerülni. Eleinte kiegészítő platformként, keresztpromóciós lehetőségként, illetve
archiváló felületként használta. Később gombnyomásra visszaléphettünk már egy adott
tartalom elejére, hogy az ismét elkezdődjék, kizárólag számunkra. Közben az internet is
erősített, és több lett, mint egy márkanév reputációját erősítő eszköz, önálló videótartalmat
létrehozó felület. Megkezdődött a tévés és az online tartalom egymásra szabása, amely előbbi
számára komolyabb változásokat jelenthet: egy tartalom több lehetséges felületen, hirdetési
konstrukcióval értékesíthető. A választás szabadsága, ez az interaktív televíziózás
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vezérlőelve. Az adatáramlás nem egyirányú többet, a nézők is bekapcsolódnak, reagálnak. A
térbeli és időbeli függetlenségük megsokszorozódik. A korábbi, befolyásolhatatlan
műsorfolyam a közösségi élményszerzés és kommunikáció új terepévé válik. Elszakadhatunk
akár a lineáris műsorfolyamtól. Idő kérdése, mikorra szabhatjuk teljesen személyre a
televíziónkat, megadva a preferenciáinkat, bár ha a Google hirdetési algoritmusaira
gondolunk, gyorsan létrejön a megoldás, amikor a gép maga ajánlja fel a preferenciáinkat. Az
internetre, mint tartalomkészítő és fogyasztó közötti közvetítő technológiára, az elődeivel
ellentétben jellemző a végtelen számú csatorna és tartalomforrás, a niche - szűk érdeklődési
körre szabott, tematikus - tartalmak, a többképernyős fogyasztás, a valódi interaktivitás új
szintje: a közösségi média.

4.2 Nemzetközi kitekintés
Ha Amerikát és Nyugat-Európát vizsgáljuk, ahonnan Magyarországra a minták érkeznek, a
XXI. század televíziózásában talán a leglényegesebb változás a nézők műsorfolyamba történő
involválásának és involváltságának mértéke lesz. A hagyományosan passzív tévénéző (coach
potato vagy lean back) egyre aktívabb (lean forward) nézővé tétele. A televízió
interaktivitásának megteremtésében az áttörést a mobiltelefonok tömeges elterjedése és az
SMS indította. A televízió és a mobil összekapcsolása társadalmi méretű és rendkívüli üzleti
sikert hozott. Az infokommunikációs környezet folyamatosan változik. Az interaktivitás pedig
ma már minimum elvárás, és egy természetes evolúció része, ahogy azt korábbi fejezetekben
olvashattuk.

4.2.1 Kísérletek az interaktivitásra
Az, hogy a tévé interaktív, nem újkeletű. Már a tévézés kezdeti szakaszában is megjelent az
interaktivitás: 1953-ban például a Winky Dink című CBS-en futó gyerekműsor készítői azt
találták ki, fóliát adnak a nézőknek, amit a gyerekek ráilleszthettek a képernyőre és
rajzaikkal tehették színessé a műsor tartalmát. A nézői szimpátia kifejezésére pedig az egyik
első kísérlet a Ki mit tud? volt. Arra kérték a tévézőket, hogy kapcsolják fel a villanyt azon
produkcióknál, amelyek tetszenek nekik, és az áramszolgáltatók mérni tudták, mikor nő
leginkább a fogyasztás. A tévék tehát valójában már évtizedek óta fáradoznak azon több-
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kevesebb sikerrel, hogy aktívvá tegyék a nézőket, és persze azon, hogy újabb bevételi
forrásokat találjanak.48 A kutatók többsége úgy véli, hogy a nézői attitűd attól függ, milyen
műsortípussal találkozik a néző. Bizonyos műsorok esetében megőrzi a passzivitását, míg
mások esetében aktivizálja magát.49
A nézői betelefonálás, az SMS-küldés mind-mind a tévézés interaktív elemei. Mivel interaktív
televízión azt a minőséget értjük, ami fogyasztói kontrollt feltételez a televíziós tartalom felett
- nem pusztán a ki- és bekapcsolással, hanem például a lineáris műsorfogyasztás megtörésével
- a szakirodalom ezért szereti inkább „emelt szintű televíziózásnak” (enhanced television)
hívni ezt az interaktivitást, mert egyelőre nehezen definiálja másként. Kísérletek vannak
csupán, nem alakult még egy beazonosítható húzóerő – ez a már korábban említett killer
application -, ami általánosíthatóvá tenné, milyen is az interaktív tévé. Az eddig alkalmazott
szolgáltatások közül sokan a filmek igény szerinti rendelését és az interaktív játékokat tartják
alkalmasnak erre a szerepre, de még bármilyen váratlan innováció átalakíthatja a
várakozásokat.50
A TimeWarner már 1994-ben kipróbálta magát az interaktív televíziózásban, az Egyesült
Államok-beli Oregon államban. Az első kísérlet hiába volt azonban korszerűbb, mint sok mai,
a nézők nem tudtak és akartak megbirkózni a rájuk szakadó lehetőségekkel. A rengeteg új
funkciót nem tudták megtanulni, és a távvezérlővel irányítani. Hiába volt az osztott képernyő,
amelyen kiválaszthatta, melyik adást nézi, lehívja-e hozzá az adatbankok plusz információit,
olvassa-e a képújságot, közben átutalásokat bonyolít-e bankszámlájáról, elektronikus
leveleket küld-e a hálózat többi tagjának, részt vesz-e a kvízjátékban, amit egy stúdióban ülő
zsűri értékelt. A TimeWarner fel is adta, és több évre felhagyott a kísérletezéssel. Ez a kudarc
állítólag a teljes iparág fejlesztési kedvét hátravetette. Aztán szövetkezett az AOL internetes
szolgáltatóval, mert utóbbinak szüksége volt egy kábeltévés hálózatra. A világ első
nagyközönségnek szánt interaktív televíziós szolgáltatását hirdették meg.
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Koltai Andrea: InterActivity. http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/02_televizio_interaktiv/01.html
(utolsó letöltés: 2011. 05. 24.)
49
Amikor kísérletekről és kezdeményezésekről írunk, a televízió mint eszköz és a televízió mint műfaj
mivoltából fakadó változások összefonódnak, gyakran összemosódnak. Változnak a készülékek, egyre több
televíziós innovációt, fejlődést tesznek lehetővé. A következőkben ezért lesz, hogy készülék, és lesz, hogy
tartalomszolgáltatási szempontból számolunk be lehetőségekről, kísérletekről.
50
Urbán Ágnes: Az interaktív televíziózás. http://www.c3.hu/~jelkep/JK994/urban/urban.htm (utolsó letöltés:
2013. 10. 26.)
50

A televízió új aranykora?

Kevésbé sikeres, de izgalmas európai kísérletek indultak a 2000-es évek közepétől.
Olaszországban már 2006-ban televíziós közigazgatásról értekeztek (television government, tgov), amelytől a digitális szakadék csökkenését várták, hogy az idősebbeket digitális
írástudásra tanítsák. A közigazgatási alkalmazások révén, az elégedett ügyfél szavazatokat
hozhat, ezért a hatékonyság növelése elemi önkormányzati érdek. A cél az volt, hogy
egyszerűsödjön a hivatali ügyintézés, és 24 órában rendelkezésre álljon. A t-govhoz televíziós
vitafórumok is kapcsolódtak az állampolgári aktivitás ösztönzésére, az ügyfélközpontúság
jegyében. A hatvan év felettiek szinte teljesen kiszorulnak az információs társadalomból, ezért
választották az olaszok a televíziót eszközként, mert ez a készülék nem kelt félelmet az
emberekben, csak egy speciális távirányító szükséges hozzá. Az alkalmazások fejlesztése
közben a következő lehetőségekkel számoltak. Pl.: t-befizetés (számlák, bírságok, adók
befizetése a tévén keresztül), az anyakönyvi hivatalhoz és a népesség-nyilvántartóhoz tartozó
t-ügyintézés, időpontfoglalás orvosi vizsgálatokra, hozzáférés a saját betegkartonhoz, szabad
háziorvos-választás, állásbörze, oktatás stb. Folyamatos fejlesztés mellett a RAI elindította
elsőként ezt a közigazgatási csatornáját, RAIUtile néven 2004-ben, de 2008-ban, az alacsony
nézettség miatt megszüntette. Ez a kísérlet tehát valójában egy kudarc története. Rengeteg
energia- és pénzbefektetést igényelt, 7 millió eurót költöttek ré. Az interaktív és digitális adás
tematikusan szervezett volt, az interaktív felületekre a szerkesztők tetszőlegesen választható
háttéranyagokat töltöttek, szakkifejezéseket magyaráztak, szakértői önéletrajzokat csatoltak.
Ez volt maga a konvergencia. Osztott képernyővel utaltak a számítógépek világára, miközben
a televízió lehetővé tette, hogy a néző reagálhasson, kérdezhessen, bekapcsolódjon,
ugyanakkor otthon is érezze magát. Ez a tematizálás azonban a televízió szórakoztató
mivoltával szemben állt. A szakértőkkel nem akartak a nézők interaktív viszonyba kerülni,
csak kevesen reagáltak a beszélgetésekre. A csatorna deklaráltan nem akart szórakoztatni, ezt
pedig a közönség nem értékelte. A nyelvezettel nem volt esély azonosulni, elidegenített, és
technikai problémák is adódtak a nézők bekapcsolódásával. A már említett, XXI. századi
minimumkövetelmény a nézők involválása nem volt sikeres. A nevelő szándékú, szofisztikált
világ nem érdekelte a nézőket. A televízió multifunkcionális terminálként vizsgázott, és
felhívta a figyelmet arra, hogy a technikai eszköz maga a megfelelő interaktív tartalom nélkül
szinte értéktelen, de mindenestre érdektelen.51

Jenei Ágnes: Televíziós közigazgatás Olaszországban.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_01_tavasz/06_televizios_kozigazgatas/01.html (utolsó letöltés: 2011.05.
19.)
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A BBC kísérletezett azzal, hogy a 2006-os foci VB alatt a nézők választhattak a hivatalos
kommentár és a nézők bekiabálása közt, fórumot működtettek, lehetséges volt élőben fogadni,
háttérinformációk voltak elérhetőek a mérkőzésekre, a játékosokra. Nagy-Britanniában
egyébként számos otthonról is játszható kvíz, vetélkedő-show van már évek óta. Az ITV1
dekóderrel (set-top box) felszerelt háztartásokban az adással egyidejű játékban vehetnek részt
a nézők, bármikor bekapcsolódhatnak, kiszállhatnak. A kérdésre épp annyi idejük van, mint a
stúdióban ülőknek. A pontokat az adás végéig gyűjtik, ha a szünetben másik csatornára
kapcsolnak, elveszítik a pontokat. Adás után regisztrálással részt vehetnek a heti sorsoláson.
Az is BBC-s példa, hogy az Olimpia közvetítésekor a párhuzamosan futó eseményekből
választhattak a nézők. Ők döntöttek arról, mit néznek. Ők választottak, nem a szerkesztő.
2008-ban „e-Lisszabon” néven indult egy tévéműsorra épülő oktatóprogram, amely nézése
közben a nézők megjelölhették azokat a témákat, amelyek felkeltették az érdeklődésüket,
majd az interneten, a televíziós műsorhoz kapcsolódó portálon a nézőt egy személyre szabott
oktatási segédeszköz várta, amely további tévéműsorokra hívta fel a figyelmet. 2009-ben a
spanyol EBT-1 csatornán Zuzen Quiz show néven gyerekek számára indult vetélkedő, amire
otthonról, webkamera segítségével jelentkezhettek be. De még a Burger King is fejlesztett
már interaktív reklámot a Whopper menüje népszerűsítésére, melyet az Egyesült Államokban,
a DirectTV 111-es csatornáján vetített. A reklám egy feladat volt a nézőnek: 5 percig egy
Whoppert kell néznie, cserébe kap egy ingyen Whoppert. A képernyőn az 5 perc alatt
kérdések jelennek meg, amire reagálnia kell a nézőnek a távirányító különböző gombjainak
megnyomásával. Pl.: Ugye még mindig nézed a Whoppert? Kevesebb, mint egy hét alatt 50
ezer hamburgert osztottak ki, ami egy hét alatt 13 500 órát jelent, ennyit töltöttek a nézők a
Whopper bámulásával a tévében.52
Az egyes interaktív műsorokhoz különféle szolgáltatások kapcsolódnak. Pl.: elektronikus
műsorkalauz vagy közösségi szolgáltatások. Az amerikai CollaboraTV például lehetővé teszi,
hogy a nézők véleményezzenek egy adott műsort, a képernyő alján aktivizált csíkon:
megjeleníthetik magukat árnyék formájában, gesztusokkal és szövegbuborékba írható
kommentárokkal kifejezhetik a véleményüket. (Jenei, 2008:140) A tévét, az olaszországi
példát is ismerve, egyre több országban használják műsorokhoz nem kötődő szolgáltatásokra.
Nagy-Britanniában például rendkívül népszerű a televíziós sportfogadás. Az interaktív
Burger King: The “Whopper Lust” Challenge. http://www.digitalbuzzblog.com/burger-king-whopper-lustinteractive-tv-ad-challenge/ (utolsó letöltés: 2013. 09.15.)
52

52

A televízió új aranykora?

reklámok is új lehetőségeket nyitnak: a digitális műsorszórás lehetővé tette az osztott
képernyős reklámozást, amely célozható és személyre szabható.

A képernyőn

megjelenhetnek apró reklámgombok, ezekre kattintva, további információ szerezhető.
Nagy-Britannia élen jár Európán belül egyébként a kísérletezésben. A Channel 4 új, közösségi
csatornát indít 4Seven néven, amelyen aszerint osztják ki a primetime műsorok helyeit, hogy
azok mekkora buzzt generálnak, vagyis mennyire lelkesen fogadták a közösségi oldalakon. A
második legnagyobb brit regionális kereskedelmi csatorna szerint a közösségi média annyira
hat a televízióra, hogy be kell építenie struktúrájába. A csatorna minden show-t úgy indít
majd, hogy a műsor előtt levetítik a vele kapcsolatos legjobb és legrosszabb kommenteket is.
A csatorna kutatásai szerint ugyanis hiába a rögzíthető adások sora, az emberek 90%-a még
mindig a lineáris adást szereti követni. A Channel 4 azt reméli, hogy a 4Seven elindításával
maximalizálhatják műsoraik nézettségét.53
A BBC egyébként az iPlayer nevű catch-up szolgáltatásával is elsők között volt és az egyik
legsikeresebb lett Európában. Ugyanakkor a napokban jelentették be, hogy 16 ország után
nem vezetik be több országban, mert ezentúl egységesen a bbc.com építésére koncentrálnak,
hogy heti 250 millióról 500 millióra nőjön a látogatóinak száma, és idővel a sikeres iPlayer
integrálódjon majd a nagy egészbe. Mostantól még több forrást fektet a BBC a
tartalomkészítésbe, évi 30 millió fontról 200 millióra, ezzel biztosítva a BBC Worldwide
műsorellátottságát, és külön összpontosít a digitális innovációra, hogy többféle piaci
csatornán, még több fogyasztóhoz jusson el. Megnő a videótartalmak aránya, és a BBC a
teljes online kereskedelmi kínálata egy helyen jelenik meg. Fontos újítás, hogy a rövid
tartalmakon túl a honlap videólejátszója a hosszú formátumú műsorok lejátszását is lehetővé
teszi. Ebből is látjuk, az önálló brand, az önálló tartalmak és a korszerű technológiák
összehangolásának stratégiai jelentőségét.54

Brit közösségi tévé indul. http://www.kreativ.hu/televizio/cikk/brit_kozossegi_teve_indul (utolsó letöltés:
2013. 09. 20.)
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Nagyszabású tervek a BBC-nél. http://www.kreativ.hu/media/cikk/uj_tervek_a_bbc_nel (utolsó letöltés: 2013.
10. 25.)
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4.2.2 Új és fontos szereplők
Al Gore és Jol Hyett 2005-ben megalapította a Current Mediát, amely az egyik leggyorsabban
növekvő televíziós és online hálózat volt az indulásakor, egészen addig, amíg 2013.
augusztusában fel nem vásárolta a qatari székhelyű Al Jazeera Media Network, és meg nem
szüntette a működését.55 Az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Írországban és
Olaszországban 75 millió kábel és műholdas vétellel rendelkező háztartásban, valamint online
is elérhető volt. Azzal a küldetéssel indult, hogy a tévé erejét hasznosítva nyújtson a
felnőtteknek olyan tartalmakat, amelyeket részben a nézők hoznak létre, egyesíti a tévé és a
közösségi média előnyeit, ezáltal létrehozva egy teljesen integrált tévé és online hálózatot. A
Current Media sok mindenben élen járt, többek közt létrehozta az első olyan online stúdiót,
ahol a nézők által kezdeményezett programokat hoztak létre, az első élő Twitter-közvetítést, a
világ első nézők által szerkesztett, óránként összeálló híradását, vagy a nézők által kreált
reklámüzeneteket (viewer-created ad message: VCAM). Ez a rendkívüli kísérlet és a
kimenetele egyszerre bizonyítéka a modell életképességének és életképtelenségének, hiszen a
jól működő és egyre szélesebb hálózatot kiépítő Current TV-t egyszer csak, főként üzleti okok
miatt

bekebelezte

egy nemzetközi

televíziós

mamut

és

megszüntetette

újításait.

Természetesen, amit a Current TV létrehozott, már visszafordíthatatlanul beépült a televíziós
műsorkészítők, szolgáltatók egy részének tudatába, hatással lesz arra a folyamatra, amelyben
a televízió és a közösségi média világa egymáshoz közeledik, konvergálódik.
A kísérletek és kezdeményezések sorában olyanok is vannak, amelyek az internet
dominanciáját vetítik előre a hagyományos tévével szemben. Vannak, akik szerint az internet
nem lesz más, mint a jövő televíziója, amelynek szöveges része egy igen kifinomult
teletextként képzelhető el. Ez nyilván túlzás, de jól érzékelteti, hogy a weben is a mozgókép
dominanciájáé a jövő. Jelen kell lenni az interneten, rövidfilmeknek a webes gigaarchívumokban, a nagyjátékfilmeknek és a tévés sorozatoknak is. Egy kattintásra nézhetővé
kell válni. Egyesek szerint az internetes mozgókép már most több mindent foglal magában,
mint a televízió. Az internet képes a tévé által létrehozott műfajokat újraértelmezni, még
fogyaszthatóbb formában a néző elé tárni.

A felvásárlás értelme a Current TV felhasználói bázisához, disztribúciós hálózatához való hozzáférés volt az
Al Jazeera számára, melyre alapozva indították el az Al Jazeera Americát. A vásárlás már 2013. januárjában
megtörtént.
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4.2.2.1 YouTube
A YouTube az internet elsőszámú videómegosztó oldala. 2005-ben alapították és mára az
internet legjelentősebb tartalomszolgáltatója. Egy felület, amely technikai hátteret biztosító
felhasználók millióinak az audiovizuális tartalmaik megosztására. A hasonló tartalmak
és/vagy készítők csatornákat hoznak létre, amelyen a fogyasztó tetszése szerint válogathat.
Azzal foglalkozik, amiről már a televízió kapcsán is beszéltünk, történetmeséléssel, de a
klasszikus tévével szemben demokratikusan, bárki számára lehetőséget teremtve a
megosztásra, a befogadónak pedig a szórakozásra. 2012-re napi 4 milliárdra nőtt a YouTube
videók letöltésének száma. A YouTube sorra köti a megállapodásokat országok
televíziótársaságaival arról, hogy felületet biztosít a tartalmaiknak, ún. content delievery
networkként, azaz tartalomdisztribúciós lehetőségként. A fogadtatás nem mindenhol
egyértelműen pozitív. Magyarországon is például az MTVA és a TV2 partnerséget kötött, de
az RTL Klub inkább kivár. Így is rengeteg az illegális tartalom a felületen, amelyet a
felhasználók a tévétársaságok engedélye nélkül töltenek fel. A YouTube-nak nem érdeke
megszabadulni tőlük, mert a feltöltés felelőssége a felhasználóé, és a legnépszerűbbek
elképesztő elérést generálnak. Nem egyértelmű érdeke a tévéknek a YouTube-bal való
összefonódás sem, mert egyesek szerint a saját brandjüket devalválják, ha hagyják, hogy a
tartalmaik elérhetők legyenek. A néző műsorokat és nem tévécsatornákat keres a YouTubeon, és a legtöbb okostévében beépített YouTube-panelek kiiktatják a tévétársaságok
jelentőségét a brand szempontjából. Plusz üzletileg is rosszabbul járnak, mert a YouTube
kevesebbet fizet a tartalomért, mint amennyiért egyelőre értékesíteni tudják a tartalmaikat a
saját felületeiken.
A YouTube 2012-től belépett a professzionális tartalom-előállítói piacra is. Nem volt többet
csupán egy technikai háttér a tartalmak megosztására. Elsősorban szórakoztató tartalmakra
koncentrálva, mindenféle témában sporttól a politikán át a főzésig, 100 hivatalos csatornát
tervezett indítani. Olyan tartalmakkal, amelyek kifejezetten a YouTube számára készültek.
Láthatjuk, minden platform előbb-utóbb a saját brandje érdekében önálló tartalom
előállításába kezd. Ez jól felfogott piaci érdeke, ha magához akarja szelídíteni a nézőket és
lojálissá akarja őket tenni. A tévés tartalomgyártókon túl olyan sztárokkal állapodott meg a
YouTube mint Madonna vagy Aston Kutcher és olyan médiumokkal, mint a Wall Street
Journal. Ez a befektetés egyébként példátlan volt az online videó tartalom-előállítás rövid
történetében, közel 500 millió dollárnyi. Mindezt azzal a szándékkal tette, hogy a felhasználói
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tartalomtól a professzionális felé terelje a YouTube tartalmait és közönségét, amit egyébként
újabb bizonyítékként sorolunk a televízió dominanciája mellett, hiszen a televízió
képernyőjén zömében professzionális tartalmakhoz szoktak a nézők és a kutatások szerint
azokat is igénylik. Értékesebbnek tartják, mint a bárki által előállíthatót. Már pedig, ha a
YouTube is előfizetői díjat szeretne szedni, ahhoz szolgáltatni kell, professzionális saját
tartalmat.
A YouTube-on egyébként már korábban is létrejöttek tartalombrandek a már említett
felhasználók által létrehozott csatornákon. Sok közülük valódi professzionális tartalommal,
rajongótáborral, elsősorban niche tematikákban. A YouTube a komoly világmárkák
bevonásával ezekből a niche körökből való kitörés szándékát mutatja, a mainstream irányába,
ami mellesleg a televíziós népszerű és üzletileg jól értelmezhető közege. Maga a YouTube is
a legjelentősebb kábeltévék mint a CNN vagy az MTV hasonlította a fejlesztést.
A YouTube arra is épít, hogy ezeken a csatornákon keresztül egy új tehetséges producergenerációnak teremt esélyt az érvényesülésre, amely hosszú távon válik elkötelezetté a
csatorna iránt. Ezzel a lépéssel persze saját felhasználói konkurenciájává is vált. A létezése
alapját képező tartalmakon túl a professzionálisat favorizálja, mert valószínűleg belátta, hogy
hiába a felhasználói tartalmak rendkívüli népszerűsége, mégsem lettek konkurenciái a
professzionális tartalmaknak. Nyilván hosszú távon mindez javíthatja a rosszabb minőségű
anyagokat, arra ösztönözhet, hogy az amatőr tartalom is minél professzionálisabb legyen. Azt
ne felejtsünk el azonban, hogy a gigantikus sikerű YouTube-videókon eddig az látszott, hogy
a virális terjedés elsősorban nem a minőség, hanem többek között originalitás kérdése volt.
Mindebből számunkra az következik, hogy a YouTube üzletileg a tévékészülékekbe való
bekerülésen túl – amit az okostévék többségénél már elért -, tartalmi fronton is meghatározó
brand kíván lenni a jövőben. A YouTube arra jött rá, hogy ha ez a modell működőképes,
akkor - a saját tartalmaknak köszönhetően is -, az emberek a kábel-előfizetésük helyett inkább
az olcsóbb YouTube-előfizetést választhatják tömegesen. Ráadásul minél több tévétársasággal
állapodnak meg, amelyek a YouTube-on is elhelyezik tartalmaikat, annál kevésbé lesz a
nézőknek hiányérzete. A tévétársaságok biztosan számolnak azzal a veszéllyel, hogy ezáltal a
brandjük devalválódik, de az üzleti érdek jobban motiválja őket a még jelentősebb elérésre,
ami biztosabb bevételt hozhat akár, mint a hirdetési piac, hiába kevesebbet, a YouTube fizet a
tévétársaságnak a tartalomért.
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A YouTube a rendkívüli szerverkapacitását adja az értékes, felépített tartalomért cserébe. A
branding-dilemmára megoldásnak tűnik, hogy a YouTube-ot az a megoldás is érdekli, amikor
valami nem a saját neve alatt fut, csak kapacitást biztosít hozzá. Erre példa, hogy a 2012-es
Olimpia NBC-s közvetítéséhez a YouTube biztosította a kapacitást, az NBC felületén. És,
hogy mennyire egyértelmű a televízió meghódítására tett kísérlet. Hosszú évek előkészítése
után, 2013 májusában a YouTube-on is elindultak a fizetős csatornák. Első körben 50 csatorna
közül lehet választani, havi 1,99 dolláros díjért. Azt is bejelentették, hogy nyitnak a
televízióra jellemző hosszabb tartalmak, a sorozatok és a nagyjátékfilmek felé is.
A YouTube előnyét abban is látják egyesek, hogy számára az összes mobil platform elérése
már eleve adott. Csak a tévét kell meghódítania. Miközben a hatalmas tévétársaságoknak az
internet világát, de úgy látjuk, ezt az építkezést a többség időben elkezdte, és nem kell attól
tartani, hogy hagyni fogják magukat kiebrudalni a pályáról. Leginkább azt gyanítjuk, hogy
ennek a kakaskodásnak idővel nem lesz komoly jelentősége, hiszen már most látszik, hogy a
gigantikus médiavállalatok, hogyan fonódnak üzletileg egymás érdekszféráira. Jó példa erre,
hogy a nemzetközi RTL Csoport a YouTube-on terjeszkedik, és 2012-ben megvásárolta a
videómegosztó tartalomszolgáltatójában, a vancouveri székhelyű, mindössze 51 embert
foglalkoztató BroadbandTV-ben a többségi részesedést. Ez 7800 csatornával való
együttműködést jelent, és a tavalyi évben például 2,1 milliárd videómegtekintést az oldalakon.
Ez volt az első alkalom, hogy a sokcsatornás online piacra egy nem amerikai vállalat lépett. A
befektetés tovább terjeszkedést tesz lehetővé, nem csak Amerikában, de Európában is. Az
RTL csoport számára azért volt fontos lépés, mert arra számítanak, hogy a teljes tévénézés
10-15%-ára növekszik a következő öt évben a video-on-demand fogyasztás. Ma ez az arány
Európában nincs 3%. Nem az RTL Csoport az egyetlen, amelyik azt gondolja, érdemes
részesedést vásárolni ebben a szektorban. A Time-Warner a BroadbandTV-hez hasonló
Maker Studiosba, a Bertelsmann pedig a StyleHaulba vásárolta be magát.56

4.2.2.2 Hulu
A webes mozgóképes áttörést tizenévesek és feltöltött anyagok generálták. Egyre több honlap
jelent meg, amely ingyen különböző sorozatokat, játékfilmeket mutatott be. Az egyik
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A YouTube-on nyomul az RTL Csoport. http://nol.hu/gazdasag/a_YouTube-on_nyomul_az_rtl-csoport
(utolsó letöltés: 2013. 10. 25.)
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legsikeresebb példa a két vetélytárs, az NBC és a Fox 2007-es összefogása. Ne felejtsük,
mindkettő eredetileg tévétársaság. A Hulu kitűnő példája annak, a tévék milyen megoldást
választanak az internettel való szimbiózisra és a profit maximalizálásra. 2009-ben a Disney is
bevásárolta magát a cégbe. A Hulu az első webes mozgóképes projekt volt, amely esélyesnek
tűnt a YouTube megszorítására. A site olyan tévésorozatokat kínál ingyen, mint az Office, A
Simpson család, a Dr. House, Grace klinika, A szökés vagy a 24, és mozifilmeket is, mint az
Elemi ösztön, Az ötödik elem vagy a Ha eljön Joe Black. A YouTube sikere mindenképpen
segítette az alapítókat, mert bizonyossá vált üzletileg is értelmezhető mennyiségben vannak
azok, akik naponta a számítógép elé ülve különféle mozgóképes tartalmakat fogyasztanak. A
Hulu alkalmazkodik a gyorsabb internetes videófogyasztási szokásokhoz is. A nyitó oldalán a
legjobb epizódokat és a legnépszerűbb epizódok leghatásosabb jeleneteit külön listázza. 2011
óta pedig a Hulu az eredeti tartalom-előállításba is bekapcsolódott. Saját televízióműsorokat,
főleg reality-ket és tévéshow-kat gyárt és terjeszt saját felületein. Ugyanolyan televíziós
műfajokat, amiket megszokhattunk már.
A modell üzletileg is egyre inkább értelmezhető lett. A befogadók díjazták, hogy egy
sorozatot megszakítás nélkül nézhettek meg, és mindössze egy fél perces reklámszpotot
kellett az elején végignézni. A bevételek mégsem nőttek olyan ütemben, ezért a jól bevált
freemium modellt vezették be Hulu Plus néven, ahol azért fizet az ember, hogy még ennyi
reklámmal se találkozzon, illetve teljes évadokat egyben letölthet. És ami igazán izgalmas,
akár mobil- vagy konkrét televíziós felületen is elérhetővé válik alig 8 dollárért havonta a
szolgáltatás.
A fájlcserélő hálózatok évek óta virágoznak. Amerikában a 2007 őszén kezdődött
forgatókönyvíró-sztrájk több szempontból is a webre irányította a szakma és főként a nézők
figyelmét. Nem készültek új sorozatok, a bevételkiesést főként webes forgalmazással
igyekeztek pótolni, illetve minisorozatokkal, ún. „webizódokkal”. Nézők százezrei a
tévézésről átszoktak a netes tévézésre, és a webizódok a sztrájk után is folytatódtak. Maguk a
sztrájkolók egyébként, Strike.tv néven saját felületet hoztak létre a weben, amin webizódokat
prezentáltak és egyúttal függetlenségüket demonstrálták.

58

A televízió új aranykora?

4.2.2.3 Netflix
A Netflix egy online video-on-demand szolgáltató, leegyszerűsítve videótéka. Legalábbis így
indult és lett a XXI. század eleji televíziózás egyik kiemelkedő sikertörténete. Az egyik
bizonyíték arra, hogy a televíziózás új aranykora kezdetét vette. Ebben a mondatban benne
van mindaz, ami a televíziózás következő éveit meghatározhatja, a televíziós tartalomgyártás
azon aspektusát, ami platformfüggetlen, nem a képernyő mérete számít, mégis televízió
műsort nézünk akár neten, akár tévén, akár mobilon. A Netflix mára ott tart, hogy 2013-ban, a
televíziózás Oscarjának nevezett 65. Emmy-díjátadón, televízióban sugárzott sorozatok elől
hoz el díjakat webtévéként. Számos jelölést is kaptak a sorozatai57. Kevin Spacey pedig a
Netflix saját gyártású sorozatának, a House of Cardsnak producereként és főszereplőjeként azt
a kijelentést teszi, hogy a televíziózás új aranykora következik.58
A Netflix tulajdonképpen egy hatalmas online videókatalógus, feltöltve helyi és amerikai
sorozatokkal, filmekkel. A szolgáltatás számítógépen, okostévén, mobilon és még
játékkonzolon is elérhető. A fiatalok többsége ugyanis például XBoxon keresztül néz
sorozatokat. A története az egyik legnagyobb dotcom sikersztori, 1997-ben indult,
Kaliforniában. Az egész egy 40 dolláros késedelmi díjjal kezdődött, mert az egyik alapító
állítólag kikölcsönözte az Apolló 13-at, és nem vitte vissza időben. Így kezdődött a DVDkölcsönzés forradalmasítása házhozszállítással. A cég dinamikusan növekedett. Az internet
térhódításával pedig a Netflix nem tönkrement, hanem képes volt váltani és bővíteni a
szolgáltatásait. Saját gyártású filmekkel, sorozatokkal rukkolt elő. Amerikában mára több
előfizetőjük van, mint az HBO-nak.
A Netflix éveken át csak az Egyesült Államokban és Kanadában volt elérhető, de ma már
folyamatosan terjeszkedik. Jelen van a dél-amerikai és karibi térségben, és a hét európai
országgal59 együtt közel negyven országban. A havi közel 8 dolláros fix átalánydíjas üzleti
modell ugyan még Amerikán kívül veszteséges, a harminckilenc országban összesen 7,1
millió előfizetője van, addig az Egyesült Államokban 29,2 millió. A veszteségei miatt
A 3 jelölt sorozat: House of Cards, Hemlock Grove, Arrested Development
Kevin Spacey-ről és arról, hogy mit keres Hollywood a televízióban, a műfajokról szóló fejezetben szólunk
majd részletesebben.
59
Angliában, Írországban, Norvégiában, Dániában, Svédországban, Finnországban és Hollandiában. Utóbbiban
még csak 2013. szeptember 11. óta.
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egyelőre óvatosan terjeszkedik, de nem kérdés, hogy el fogja érni azt a kritikus tömeget, ami a
működéséhez elengedhetetlen. A Netflix terjeszkedésében ugyanakkor a nyelvi korlát nagyon
erős. Csak olyan országokban tud egyelőre sikert elérni, ahol kritikus tömeg ért angolul.
Magyarországon angol nyelvű tartalomért várhatóan csak egy nagyon szűk elit fizetne. Az
abból származó bevételek pedig nem lennének elegendők a rendszer működtetéséhez. A
probléma ugyanaz, mint minden online streaming szolgáltatónak, a jogdíjak magasabbak,
mint a bevételek, miközben a terjeszkedés miatt a működés egyre drágább. Magyarországi
bevezetésre még minden bizonnyal rengeteget kell várni. Az gyorsíthatná a folyamatot, ha az
Európai Unió egységesen kezelné a szerzői jogokat.
Még egy izgalmas jelenség, amely a technológiai vállalatok világhódításával válik egyre
kézelfoghatóbbá és a Netflixhez kapcsolható a térhódítása. A Netflixnél ugyanis a
hagyományos modellekhez képest a vállalati kultúra nagyon eltérő. A Netflixszet a „freedom
and responsibility”, vagyis a „szabadság és felelősség” kultúrája úttörőjeként tartják számon.
A cég értékei szerint ugyanis az alkalmazottak szabadságérzete hat a felelősségérzetükre: a
Netflixben nincs szabadnap és munkanap, csak elvégzendő feladat van. A hagyományos
multinacionális cégekkel szemben a Netflix kultúrája számos tehetség számára nagyon vonzó.
Ha a többi cég meg akarja tartani a legtehetségesebb munkavállalóit, alkalmazkodnia kell
ehhez a „más” szemlélethez, mint ami a Netflixnél általános. Ez futótűz-szerű terjedést
eredményezhet az üzleti életben, és látjuk is számos, elsősorban technológiai cég követi a
Netflix példáját, de biztosra vesszük, hogy ez a terjedés nem áll meg a technológia világában.
A Netflixen keresztül a kreatív ipart és a média világát is gyorsan megfertőzheti, ami
multiplikálja a hatást. Nem mellesleg, amit a Netflix elért és létrehozott, még a gyakran
fanyalgó, a televízió mint médiumot becsmérlő értelmiségi elit számára is méltánylandó.
Elismerik a Netflix teljesítményét, cégkultúráját dicsőítik és szolgáltatásaikat előfizetik. Ez a
szemlélet minél szélesebb körben terjed a világban, annál több szabadidővel rendelkező,
felelősen gondolkodó érett személyiség igyekszik majd eltölteni hasznosan, értelmesen és
önfeledten az idejét, amelyben az egyik legfontosabb elem az audiovizuális tartalom
fogyasztása lehet, a kiemelkedő minőségű sorozatoknak pedig rendkívüli szerep jut, de erről
majd később. (Veiszer, 2013:169)

60

A televízió új aranykora?

4.2.2.4 Ustream
Magyarországhoz kötődő történet a Ustreamé, mégis a nemzetközi kitekintésben beszélünk
róla, mert a Ustream egy világsiker, és a világban nagyon kevesen tudnak róla, hogy ebből az
országból indult, hiszen a globális világban ennek nem mindig van jelentősége. A Ustream
egy élő online videóstreameléssel foglalkozó cég. Szokták a televíziózás jövőjeként definiálni
őket, de ezt az alapító Fehér Gyula visszautasítja60. Ő egy technológiai megoldást lát
innovációjában, amely évtizedes problémát oldott meg azzal, hogy a méregdrága televíziós
közvetítési technológiát gyakorlatilag egy mobiltelefon kamerája és a szélessávú
internetkapcsolat függvényévé tette. A Ustream a .tv domaint vásárolta meg egyébként
magának, ezzel is jelezve, hogy amit csinál, az bár az internethez kötődik egyelőre, de
valójában televíziózás.
A Ustream víziója a hírek demokratizálása: mindenki számára platformot biztosítsanak az
hírekhez, a közvetítésekhez, amellyel a lehető legtöbb emberhez eljuthatnak. A Ustream nincs
egyedül a világban ezzel a típusú szolgáltatással, de piacvezető. A különlegessége az „élő”
varázsában rejlik. Televíziós szakemberek a jövő televíziós tartalmai között nyomatékkal
beszélnek az élő, event típusú tartalmakról, amelyek egyszerre rengeteg embert mozgatnak
meg, kötnek a képernyőkhöz és mindenki abban a pillanatban akarja megnézni, amikor az
történik. Nem előbb, legfeljebb később a legjobb részeit. A Ustream felületén az élő adások
közül lehet válogatni, amelyek természetesen visszanézhetőek. Külön vannak szórakoztató,
hír vagy sportesemények, akár csak a tematikus csatornák. Olyan ez, mint egy televízió, ahol
a közvetítőnek nincs köze a tartalomhoz, de helyet ad mindenki számára a közlésre, a
megosztásra, a kreativitásra. A Ustream blogján még a klasszikus tévéműsor-szerű ajánló is
van, hetente „Events for the week” néven, kedvet csinálva a héten várható közvetítésekhez.
Ma úgy lehet elképzelni a Ustreamet, mint egy kábelcsomagot, amelynek havi szinten több
százmillió adása van, és mindenki kiválaszthatja, hogy ezek közül mit szeretne nézni. Ez lehet
akár a Dalai Láma beszéde, az Obama-kampány egy állomása vagy egy pandabébi születése
valamelyik állatkertben. 18 millió embert érdekelt például, ahogy hat Shiba Inu kutyakölyök
cseperedik. De rendkívüli példa volt az is, amikor az egyik Harry Potter könyv
megjelenésekor néhány rajongó a Ustreamen közvetítette, ahogy olvas. Némán, hogy a nézők,
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akik még nem olvasták, nehogy megtudjanak a képernyőn szereplőktől bármi titkot. A
cukiságok jól megférnek a komoly ügyek mellett. Volt közvetítésük, mely során az amerikai
hadseregben szolgálóknak gyűjtöttek pénzt, és megható, hogy egy kórházban fekvő, mozdulni
képtelen apuka a Ustreamnek köszönhetően tudott „ott lenni” a lánya diplomaosztóján. A
Ustreamet havonta több mint 70 millióan használják közvetítésre vagy éppen tartalmak
követésére. Mi ez, ha nem a hatás maga és a legerősebb eszközök egyikével, az élő erejével.
Persze ettől még nem válnak feleslegessé a rögzített műsorok, de ha a Ustream beköltözik
szintén a lapos dobozokba, érdekes és izgalmas színfoltja marad a kínálatnak, a hirdetők
számára pedig egy rendkívüli eszköz. (Veiszer, 2013:83-84)
Az egyik legnézettebb közvetítésük a SONY Playstation sajtótájékoztatója volt. 16 millió
embert értek el vele. Összesen ennyien voltak a világon, akik legalább egy percre belenéztek a
műsorba. Egyszerre, egy időben egy milliónyian ültek a gépek előtt, és nézték a SONY által
megálmodott show-műsort. Ez a közvetítés több kérdést is felvet. Egyrészt miért jó ez a
Ustreamnek? Erre egyszerű a válasz, bár kettő is van: egyrészt mert 16 millió ember további
közvetítéseket indukál. Másrészt, mert a 2013 karácsonyán megjelenő Playstation-ben lesz
Ustream funkció. Így a felhasználók, többnyire gyerekek, közvetíteni tudják, ahogyan
játszanak. Mások meg máshonnan segíteni tudnak neki. Ugyan átvenni az irányítást nem
tudják majd, de küldhetnek például plusz életet a játszónak. Csak halkan tesszük fel a kérdést,
vajon milyen lesz az a generáció, aki úgy nő fel, hogy a technológia minden képessége a
kezében van műsorkészítésre és még közvetítésre is. A digitális korszak nézőjéről szóló
fejezetben erre is keressük majd a választ. De visszatérve. Miért volt jó ez a Sonynak? Azért,
mert nem kellett egy országra koncentrálniuk - a világ bármely pontján bekapcsolódhattak az
érdeklődők. A bejelentés két órányi reklám volt a Sonynak. Két órányi reklámidő egy
tévécsatornánál mennyibe került volna? A válasz mindegy is. Horribilis összegbe, és nem
egyértelműen biztosított ilyen és ennyire célzott elérést. Ezt a közvetítést zömében csak az
nézte, aki rajongó. A költségek egy részét megspórolta a Sony azzal, hogy a Ustreamet
választotta. Ráadásul a Sony Playstation sajtótájékoztatója előtt például mehettek volna
reklámok. És a szemfüles XBox marketingesek például a Microsofttól vásárolhattak volna
felületeket a közvetítés előtt, alatt és utánra. Ahogy egy tévében is tehették volna. Erre a
Sonynak nem lett volna ráhatása. A Ustreamnél viszont megvásárolhattak minden reklám
helyét. Elvileg ez egy tévében is lehetséges lett volna, de értelmetlenül irreális áron, kérdéses
megtérüléssel.
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Hogy a Ustream mennyire komolyan veendő, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2012-ben
rosszindulatú, ismeretlen entitások támadták meg a Ustreamet, mert nem tetszett nekik, hogy
a Ustreamen „utcai újságírók” élőben közvetítettek az Arab tavaszról és Oroszországból.
Napokig próbálták bénítani a szervereket, gigászi küzdelem volt ellenállni. A Ustream 2007
óta tartó, alig hat éves tevékenysége tehát visszahat a médiára és a hirdetési piacra is.
Tartalomgyártókká nem akarnak válni, mert szemben a YouTube-bal, úgy érzik, azzal saját
felhasználóik konkurenciái válnának. Ennek ellenére vannak saját közvetítéseik, de ezeknek
zömében branding célja van. Az üzleti modelljük szerint a szolgáltatás ingyenes. A felületeket
értékesítik. Ha valaki nem szeretne reklámot kapni, akkor olyan előfizetést kell vásároljon,
ami reklámkerülő. Aki pedig közvetít, ingyenes a Ustream emblémájával teheti. Ha nem
szeretne emblémát, ezért fizet. A Ustream ráadásul hasonló elveket és értékeket valló cég.
Egy újabb technológiai cég, amely remélhetőleg mérhető pozitív változást hoz a társadalom
számára, például Magyarországon, ahol a san franciscói központon túl megmaradt a kiinduló
budapesti bázisuk.(Veiszer, 2013:110-113)

4.2.2.5 LiveJasmin
Egy kitérő erejéig, elsősorban a cég sikerei és ambíciói miatt, fontos szólnunk egy másik
magyar alapítású cégről, a világ legnagyobb élő erotikus webes tartalmait létrehozó
LiveJasminről, amely éppen azon dolgozik, hogy az internet eléréssel rendelkező okostévéken
hogy tud HD vagy ahhoz közeli minőségben élő adásokat mutatni. A cég 2001-ben indult. Az
oldal ma a legnagyobb forgalmú, ilyen tartalmú weboldal, látogatóinak száma meghaladja a
CNN-ét. Gattyán György, a cég alapítója, aki az indulása óta a napokban fogalmazta meg,
hogy az a céljuk, a laptopok, a tabletek és a telefonok képernyőjén túl a televízió képernyőjén
is jelen legyenek. Azt állítja, ha ez megtörténik, akkor a világ egyik legnagyobb médiacége
jöhet létre, több mint kétezer élő csatornájával. IT-cégként évek óta kimondottan arra
törekszik Gattyán, hogy cégére egyébként médiavállalkozásként tekintsenek. A tévés
jelenléttől reméli egyébként a korlátlanságot. A csatornákon szerinte igazi sztárok
születhetnek, akik idővel még Hollywoodot is meghódíthatják. Gattyán filmeket és
sorozatokat készítő, az üzletág teljes vertikumát felölelő holdingban gondolkodik. Úgy látja,
ha a tévézés lehetősége adott, már nem kérdés, hogy az erotikus tartalmon túl, bármi más is
felfér a képernyőre. Az adózási nehézségein túl egyébként éppen mostanában költözteti a

63

A televízió új aranykora?

cégét Budapestről Luxemburgba. Helyszínválasztását azzal indokolta, hogy „Európa
Hollywoodja”, médiaközpontja a Benelux állam.61

4.2.2.6 3D
Wim Wenders filmrendező szerint a 3D technika a dokumentumfilm jövője. „A 3D-vel
egészen máshogyan lehet bevonni a nézőt más emberek életébe vagy munkájába. Úgy vélem,
a nem is olyan távoli jövőben a háromdimenziós technika elsősorban a dokumentumfilmek
körében válhat új normává"62. 2011-ben a Berlini Filmfesztiválon a Pina Bausch emléke előtt
tisztelgő első 3D-ben forgatott, Pina című filmjét.
Wenders optimizmusa ellenére a televízió esetében a tartalomra és a fogyasztási szokásokra
gyakorolt hatásától viszont nem várunk sokat. A televízióval kapcsolatos változások zömében
technikai újításokhoz kapcsolódnak. Ezek idézik elő a fogyasztási szokások, a tartalomelőállítási struktúrák változását. Az, hogy például a 3D-s televíziókészülékek ebben a
folyamatban

milyen

változásokat

hoznak

majd,

nehezen

belátható.

Az

3D-hez

nélkülözhetetlen készülék kapacitás ma még rosszabb helyzetben van, mint az okostévé
penetráció, széles körben való terjedésétől nem tartunk. A 3D-s tévék lassú terjedése több
piaci tényező együtthatójából adódik. Az első és egyik legfontosabb az árfaktor, vagyis a
térhatású képélményt nyújtó tévékészülékek ugyanabban a méretkategóriában akár egy
hagyományos lapostévé árának többszörösébe is kerülnek. Emellett az alkalmazott
technológia több hátránnyal is jár. Egyelőre a nézőknek kényelmetlen szemüveget kell viselni,
gyenge a kijelzők fényereje, és egyeseknél a 3D-s tévézés már rövidtávon is szemfáradást
okozhat. Nehéz például 3D-ben olvasni eredményjelző táblát, és kameraállás is több olyan
van, amely a nézők számára fejfájást, hányingert okozhat. Az új technológia születésére
rányomja a bélyegét a szegényes tartalomkínálat is. 3D-s tévéadások, vagy Blu-ray filmek
nélkül a 3D-s tévék szinte semmivel sem tudnak többet, mint a hagyományos megoldások. A
3D-s tévék számára a reménysugarat a videojáték-ipar jelenthette volna, de hiába lett
felruházva már minden szükséges képességgel a PlayStation 3 is, a 3D-s játékkínálat egyelőre

Várkonyi Iván: Az igazság nem szexi: miért vándorol ki a milliárdos Gattyán?
http://nol.hu/gazdasag/a_szextelen_igazsag__miert_vandorol_ki_a_milliardos_gattyan?ref=sso (utolsó letöltés:
2013. 10. 13.)
62
A 3D a dokumentumfilm jövője.
http://www.kreativ.hu/cikk/a_3d_a_dokumentumfilm_jovoje (utolsó letöltés: 2013. 02. 12.)
61

64

A televízió új aranykora?

nem túl gazdag.63 Egy 2010-es francia kutatás szerint például a 3D-s sport- és szexműsorok
ösztönözhetik a franciákat arra leginkább, hogy ilyen készüléket válasszanak. Tömeges
érdeklődés viszont csak akkor várható, ha a készülékek ára kedvezőbb lesz, illetve a 3D-s
tévénézés élménye, élvezhetősége kényelmesebbé válik. Néhány piaci szereplő mégis
fantáziát lát benne – főként a készülékgyártók -, ezért nem mehetünk el mellette.
A BBC folyton kísérletezik. 2011 júliusában például a wimbledoni nyílt teniszbajnokság
döntőjét élő 3D-s adás közvetítésével ünnepelték. Ehhez még a nézőnek szükséges 3D-s
technológiához alkalmas szemüveg, 3D-s tévékészülék, valamint BBC HD csatornához való
hozzáférés. A közvetítés az All England Tennis Club és a Sony Professional együttműködése
révén valósult meg. A döntőket mozikban is sugározták, a BBC pedig regisztrált felhasználók
számára weboldalán is elérhetővé tette a 3D-s mérkőzéseket. Nagy-Britanniában a BSkyB
előfizetői kóstolhattak bele először a 3D-s élő közvetítések világába: a 75 ezer néző
focimeccseket követhetett nyomon.64 2012-ben az m1-en foci VB-t Magyarországon is lehetet
már 3D-ben nézni arra alkalmas készülékkel.
3net címen 2011-ben az ellenérvek ellenére a Sony, a Discovery és az IMAX közös 3D-s
tévécsatornát indított, heti hét nap, napi 24 órában sugároz 3D-s adásokat, természetesen csak
az Egyesült Államokban. A csatorna elsőként a DirecTV kínálatában jelent meg olyan új
egyórás 3D-s műsorokkal, mint a China Revealed és a Forgotten Planet vagy az Into the Deep
3D, és olyan programkínálata van, amely leginkább kiemeli a 3D előnyeit. Így természet-,
dokumentum-, kalandfilmeket, történelmi, utazási, életmódmagazinokat, főzőműsorokat,
koncerteket, mozifilmeket és sorozatokat is tartalmaz. A 3net indulása után a Comcast
kábeltársaság Xfinity 3D néven szintén 3D-s csatornát indított, amely zenére, sportra és
mozifilmekre koncentrál. Nem sokkal később a Hustler TV is nyilvánosságra hozta, hogy 3Ds erotikus csatornát szeretne indítani65 – lehet, hallottak az előbb említett francia kutatásról is.

Tovább próbálkozik a 3D-s tévével a Samsung és az LG.
http://www.hwsw.hu/hirek/46182/3d-teve-televizio-lcd-led-samsung-lg-hazimozi-terhatas.html (utolsó letöltés:
2013. 10. 02.)
64
3D-s tenisz a BBC-n. http://www.kreativ.hu/media/cikk/3d_s_tenisz_a_bbc_n (utolsó letöltés: 2013. 09.15.)
65
Elindult a 3net. http://www.kreativ.hu/cikk/elindult_a_3net (utolsó letöltés: 2013. 09. 29.)
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4.2.3 Mi következik mindebből?
Rengeteg a tartalom, még több a piaci szereplő. Lehetetlen mindenkit megemlíteni, de ez nem
is volt cél. Ma már senki nem engedheti meg magának, hogy ne legyen jelen a neten videós
tartalommal, platformmal. Minden mozgóképes tartalomnak azonnal nézhetővé kell válnia.
Egyesek szerint az internet mindarra képes, amire a televízió. Ezt nem is zárjuk ki. Az nem
mindegy csak, mekkora lesz a képernyő mérete, amelyen a legtöbb tartalmat fogyasztjuk
majd. A jelentős online eléréssel rendelkező hálózatok, mind a tartalompiacra igyekeznek.
Még az online vásárlási mamut Amazon is elindította Amazon Prime szolgáltatását. A
Huluhoz és a Netflixhez hasonló szolgáltatások mellett, gyorsabb, két napon belüli
házhozszállítási szolgáltatást kínál az előfizetés és az áruház vásárlóinak.
Érdekes módon egyébként olyan piaci szereplők is fantáziát látnak a médiában, akik egészen
más területen indultak. A már említett Amazon tulajdonosa, Jeff Bezos 250 millió dollárért
megvette a legendás múltú Washington Postot, megmentve a csődtől, és a saját vállalati
kultúrájához és igényeihez igazítja a működését a tervei szerint, hogy újra sikeres branddé
tegye. Ezen ténylegesen felbuzdulva pedig az eBay alapító tulajdonosa döntött úgy hírportált
indít, nyilván rajta videó tartalommal is. A szerkesztőségben olyan embereket toborzott, mint
Glenn Greenwald, a Guardian újságírója, aki arról lett híres, hogy Edward Snowden neki
szivárogtatta ki az NSA titkos adatait. Mindezt természetesen Pierre M. Omidyar egy
blogbejegyzésében azt írta meg. Ő maga azt írja: „ez elgondolkodtatott, hogy milyen
társadalmi hatása lehet egy hasonló befektetésnek, ami egy teljesen új dolgot épít fel”
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Hasonlóan más filantóp aktivitásához, Omidyar úgy képzeli el, közvetlenül részt vesz majd a
híroldal működésében. A portál még nem tudni mikor indul, de a dokumentumfilmes Laura
Poitras is a csapat tagja, aki az összekötő volt az újságíró és Snowden között. Mondanunk sem
kell micsoda függetlenség az, amit Omidyar képes a csapatának biztosítani. Pont azt a
függetlenséget, amit például államilag finanszírozott vagy a piaci hatásoknak erőteljesen kitett
cégek sosem tudnak biztosítani a munkavállalóiknak. A pénz nem számít, csak az eredmény.
Ez az egy kivétel nyilván nem támasztja fel az oknyomozó-tényfeltáró újságírást szerte a
világban, de ad egy esélyt és egy mintát, másoknak, akik potenciájuknál fogva képesek arra,
hogy hasonló függetlenséget biztosítsanak.

Hírportált indít az eBay tulajdonosa.
http://www.kreativ.hu/media/cikk/hirportalt_indit_az_ebay_tulajdonosa (utolsó letöltés: 2013. 10. 19.)
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Ezek azok a hatások, amelyeket a Netflixnél és a Ustreamnél is említett, „másként
gondolkodó” technológiai cégek hoznak létre. Elképesztő erőforrásokkal bármit megtehetnék,
és egyelőre úgy tűnik, a pénzszerzésen túl, többségük új tartalommal kíván megtölteni régi
fogalmakat és a világot egyszerűen jobbá akarja tenni. Olyan esélyt jelent ez a hatalom a
kezükben, amelyre túlzás nélkül állíthatjuk, talán még nem is volt példa a történelem során.
Bármennyire idealisztikusan is hangzik, főleg Magyarországról nézve, de a pénz ténylegesen
csak eszköz valami sokkal nemesebb elérése érdekében.
Televíziós szempontból az látszik, hogy a net a televíziózás új formáját alakítja ki. A Hulu,
Netflix, YouTube és társai mind a televízió dobozába igyekeznek. Vagy már eleve telepítve
vannak vagy kiterjesztett szolgáltatásaikon keresztül. A forgalmazók, tartalomgyártók,
szolgáltatók a netes modellnek köszönhetően minden eddiginél pontosabb képet adnak a
nézőkről és a fogyasztási trendekről, ami oda vezethet, hogy ez a legnépszerűbb tartalmak
irányába tereli a tartalom-előállítást, és minden túlzás nélkül azt nézhetik az emberek, amit a
legtöbben akarnak, nem pedig, amit mutatnak nekik.
A Netflix weboldalának nyitóképén pont egy olyan klasszikus család néz televíziót, mintha
bármelyik korábbi klasszikus tévétársaság nyitóoldalára tévedtünk volna. Többségük pedig a
márkanevük mellé, elsőként teszi oda, hogy Watch TV, vagyis Nézz tévét, amikor
elmagyarázza, miről is szól a szolgáltatása. Az In-Stat úgy látja, 2014-ben az amerikai
háztartások mintegy 60 százalékában már egészestés filmeket az internetről „sugározva”,
streamelve néznek majd az emberek.67 Ez elképesztő szám, de azt is jelzi, hogy a klasszikus
és az új típusú fogyasztási formák még jó darabig párhuzamosan haladnak. Lesznek műfajok,
amelyek inkább az időhöz kötve, mondjuk élő mivoltuk miatt nem a netes felületekhez
kötődnek és a rétegműsorok elérése is még jó darabig klasszikus felületeken keresztül érkezik
a lakásba, de gyakorlatilag mindegy lesz. Ugyanazt eredményezi. A tévénézéssel töltött órák
száma nem fog csökkeni, sőt. Az emberek életébe pedig beépül a Netflix vagy a Hulu
gyakorlatilag egy új televíziós csatornaként, amelynek tartalmait bárhol, bármilyen felületen
el tudják érni.

Bodnár Ádám: Steve Jobs a tévépiacra is ráteszi a kezét. http://www.hwsw.hu/hirek/46093/apple-teve-lcdiphone-okostelefon-itunes-ipad-tablet-samsung-lg-sony.html (utolsó letöltés: 2013. 09. 16.)
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Az a változás, hogy az emberek egyre kevesebbet tévéznek lineárisan, mindent akkor néznek,
amikor ráérnek és akarnak, egyesek szerint átalakíthatja a társadalom időérzékét. Mi inkább
azt gondoljuk, hogy ez a televíziózási forma azoknak a műsoroknak kedvez, amelyek valóban
nagy népszerűségnek örvendhetnek, ezeket pedig ugyanakkor nézik többnyire az emberek,
mint korábban a primetime időszakokban, akkor érnek ugyanis többnyire rá.
Ma már kulcsfontosságú a felhasználói igények adatbányász módszerekkel történő
feltérképezése. A tévé esetében ugyanaz látszik, mint az online vásárlásnál. A Netflix a
bevételeinek jelentős részét abból nyeri, hogy az addigi vásárlásai, fogyasztásai és mások
ajánlásai révén újabb tartalmakat ajánl. Hogy ez mennyire jelentős, jól mutatja, hogy a Netflix
eddigi rekordnak számító 1 millió dollárt ajánlott annak az adatbányász csapatnak, aki
ajánlórendszerének hatékonyságát 10%-kal növeli.
A legtöbb felhasználó impulzus alapon dönt, a számára a korábbi keresései és választásai által
létrejövő algoritmusok kínálta választékból. És az adatokból az is látszik, hogy a többség nem
azért megy fel a Netflixre, mert valamit konkrétan keres, hanem mert valamit szeretne nézni,
ami várhatóan tetszeni fog neki. Ennyit, a net által tudatossá és interaktívvá avanzsált
mainstream nézőről. Nyilván nem vonunk le ebből messzemenő következtetést, de a
tendencia jól mutatja, hogy a nézők egy technológiai változástól nem fordulnak ki
önmagukból.
A régi fogalmainkat új tartalmakkal kell megtölteni. 2010-ben az eladott lapostévék 21%-a
volt netre csatlakoztatható, 2014-re már 50%-ot jósolnak. A Samsung, a Sony, az LG mellett,
már ott az Apple és a Google legújabb Chromecast fejlesztése, ami 2013 szeptemberében
debütált.

Mind azt a célt szolgálja, hogy az internet és a webes tartalom, a lehető

legkényelmesebben beköltözhessen a televízió készülékekbe. Elég akár néhány további
ténnyel szembesülni: Nagy-Britannia, nemzeti hálózata, a BBC hírportálja a leglátogatottabb
honlapok egyike Európában, rajta rengeteg videótartalommal. Ez most tévé vagy internet? De
ott a Music Television naponta jelentkező, népszerű interaktív játéka a WEBRiot is, amelyben
a játékosok online és offline is részt vehetnek. A Legyen ön is milliomos! amerikai tévés
adásával párhuzamosan online is lehet versenyezni. Az első tíz játékos minden este ajándékot
kap. Az, hogy lehet vásárolni vagy banki ügyintézést folytatni tévén keresztül, az már ma nem
rendkívüli. Rengeteg a kezdeményezés, nem volt célunk mindet felsorolni csak a
legjelentősebbeket, akik valamilyen szempontból már most láthatóan meghatározói a
68

A televízió új aranykora?

változásoknak. Egyelőre ez még főleg Amerikában és a nagyobb piacokon realitás, de nálunk
is elindultak a változások.

4.3 Magyarország, a trendkövető
Magyarország nem tartozik a trenddiktáló országok közé, már csak az ország mérete, így a
piac mérete és az általánosan elterjedt idegen nyelvismeret hiánya okán sem. Náluk ezért a
jelenlévő multinacionális vállalatok külföldi gyakorlata ültetődik át, nemzeti fazonra igazítás
után vagy nélkül. Ettől még érdekes és fontos látni, hol tartunk, hiszen műsorkészítőként
továbbra is az ezen a piac való érvényesülés a legkézenfekvőbb, bármennyire is nyitott a
világ. Attól nem tartanak a piaci szereplők, hogy egy Netflix vagy Hulu öt éven belül
Magyarországon akarna terjeszkedni, és ha így is lenne, ameddig az angol nyelvűség
kötöttség, nem várható elsöprő siker.
Európában egyedülálló jelenség, hogy ehhez az országmérethez több mint száz magyar
nyelvű tévécsatorna tartozik. Miközben a válság a hirdetési bevételek csökkenése miatt
tovább rontotta a magyar médiapiac esélyeit, a legnagyobb nézettségű tévék nem kapnak a
kábelbevételekből, és hiányoznak a fenntartható online modellek is, továbbá nem
kristályosodott ki az, hogy fognak pénzt kérni és kapni a tartalomért a médiavállalatok az
emberektől. Az egyik utat az országos tévék a csatornacsaládok indításában látták, a
fragmentációban, illetve a meglévő brandjeik alapos átvizsgálásában, a veszteséget termelők
és elfáradtak elengedésében, még akkor is, ha ezzel elveszítik műsormárkáinak jelentős
részét. Közben változóban vannak a médiafogyasztási szokások is a lineáris fogyasztásból a
non-lineáris felé – ha lassan is -, és az online előretörésével már csak a többi, nem tévés
médiapiaci szereplő miatt is foglalkozni kell a magyarországi változásokkal.
Egy 2013-as kutatás szerint Magyarországon az internetezők 60%-a néz legalább hetente
online videót, ez kb. 2,4 millió ember. A férfi netezők 70%-a, a női netezők 50%-a, a 18-29
évesek 77%-a. A többség, a 65%-uk asztali számítógépen, 50%-uk laptopon, 21%-uk
okostelefonon és 8% tableten is fogyaszt videókat. Egyik eszköz sem zárja ki a másikat. A
98% videómegosztón néz videót, aztán a közösségi oldalak következnek 55%kal, majd a
hírportálok 51%-kal. Az egyik legizgalmasabb adat, hogy a magyar internetezők 90%-a nem
fizetne online videóért, 8% nem zárja ki, és csak 2% fizetett eddig, a kutató szerint elsősorban
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erotikus tartalomért. A felhasználók 62%-a sosem nézi végig a videót, ha módjában áll tovább
lépni, mert az indoklás szerint minél előbb túl akar rajta lenni.68
Magyarországon komoly előrelépés történt már a video-on-demand szolgáltatások terén,
bármennyire is le vagyunk maradva Amerikához képest. A tévétársaságok arra törekszenek,
hogy az amúgy televízióra gyártott tartalmaikat az interneten tovább tudják értékesíteni.
Éppen ezért a legjelentősebb csatornák mind rendelkeznek már Magyarországon is
tartalomgyűjtő oldallal a weben, hogy a bevételi forrásaikat maximalizálhassák és
alkalmazkodjanak a videótartalmat mobil eszközökön is fogyasztókhoz.
Az RTL meg akarta tartani a nézőközönségét, főként a fiatalokat, ezért tudatosan kezdte
használni új médiás lehetőségeit. A legjobban átgondolt és a világ televíziós korszerűségével
is lépést tartó stratégia az RTL Klub online megnyilvánulásán látszik. Már 2009-ben
elindította az RTL Most nevű catch-up szolgáltatását és tudatosan különválasztotta azt az
RTLKlub.hu-n található tartalomtól. Mindenben egyébként a nemzetközi médiabirodalom
németországi mintáját veszi alapul. A stratégia szerint az RTL Moston teljes adások érhetők
el, míg az RTLKlub.hu-n a műsorokhoz kapcsolódó plusz információk, marketing célú
promóciós tartalmak, kisebb egységek. Akik a RTLKlub.hu-t látogatják azok nagyjából
azonosak a tévénézőkkel, viszont, akik az RTL Mostot használják azok többsége hol tévén,
hol interneten keresi a tartalmakat, vegyesen.69
Először saját gyártású műsorok voltak visszanézhetőek az RTL Moston, majd jöttek
sorozatok, szappanoperák, ma már egész estét premierfilmeket is adnak. Ingyenesen. A három
napnál régebbi tartalmak esetén mindössze egy regisztrációt kérnek a felhasználóktól. Az
RTL Klub videómegosztó platform helyett inkább a két nagy kábelszolgáltatóval, a UPC-vel
és a T-Home-mal együttműködve támogatja az IPTV, a Hibrid TV, a Videótár és egyéb, a
kínálatában már megtalálható szolgáltatásokat a felhasználók irányában, miközben dolgoznak
az okostelefonokon és okostévéken való alkalmazásokon, bár erős kivárással. Nem
kapkodnak, mert nem lehet velük még széles rétegeket elérni, lemaradni viszont nem akarnak.
Catch-up szolgáltatása van egyébként a kábelcsatornák közül Magyarországon az AXN-nek is
AXNPlayer, a Viasatnak pedig ViasatPlay néven.
Nem fizetnénk az online videóért.
http://www.kreativ.hu/interaktiv/cikk/a_pacemakeresek_tulajdonkeppen_kiborgok (utolsó letöltés: 2013. 09. 15.)
69 Csák Tamás: A televízió és az internet konvergenciája különös tekintettel a professzionális szórakoztató
tartalmakra. (Szakdolgozat) SZFE, 2012, p. 67.
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A közönségmérést végző Nielsen például már a catch-up szolgáltatás nézettséget össze tudja
kódolni a televíziós nézettséggel, és így határoz meg értéket. A tévének ugyanis mindegy,
hogy a néző hol nézi az adott műsort, szeretné, ha a lehető legtöbb platformon tenné, hogy a
szám minél jobban mutasson a hirdetési piacon. Azt, hogy az online néző nem kisebb értékű,
mint a tévénéző, el kellett fogadtatni a piaccal, de ez ma már nem kérdés.
A TV2 az RTL Klubbal szemben nem indított catch-up szolgáltatást, ugyan a műsoraik teljes
hosszban is elérhetők a TV2.hu-n. A Vetítőben pedig a Tények és a Napló adásai online
követhetők az interneten is, a tévés sugárzással párhuzamosan. Többször kísérletezett már
kifejezetten a webre készült tévéműsorral, a háromképernyős modell jegyében, mobilra,
internetre és tévére hangolva, de ezeknek eddig mindig elmaradt a várt sikere. A TV2-nek is
az volt a szándéka, mint az RTL-nek, hogy bevonják a fiatalokat, de ehhez inkább tematikát
választottak, mintsem megfelelő felületeket és szereplőket. Moziverzum néven egy filmes
műsort indítottak a weben, mondván a film világa érdekli a fiatalokat. Ehhez pedig nem is
saját

brandjüket

használták,

hanem

önálló

domain

alatt

indítottak

új

brandet:

www.moziverzum.hu. Kevés sikerrel. Jelenleg a TV2 online felületeit elsősorban kiegészítő
tartalmak és az archív műsorok tárolására használja, illetve újabb műsortípussal, a lakás
talkshow-val kísérletezik, amely már nem önálló felületen, hanem a TV2 felületén érhető el,
heti frissüléssel.
Internetes felülről indult tévés kezdeményezés is volt Magyarországon. Az Origo két
csatornát is elindított 2010-ben a bűvös háromképernyős modellekben és a lényegesen
gyorsabb ütemben változó fogyasztási szokásokban bízva. A Life TV és az Ozone Network
vásárolt és gyártott is tartalmat, a mobil, az internet és a tévé összekapcsolásával létrejövő
tartalombrandeket próbált létrehozni, új műsortípusokkal kísérletezett. Mára ezekből
elsősorban a brandek maradtak. Talán a befogadói oldal éretlensége miatt a remélt sikerek
elmaradtak. Az Origo tartalékra tette a tartalomgyártást és a portfoliója részeként még mindig
online-tévés brandekként hagyta meg őket, de lényegesen kevesebb videós tartalomgyártással.
Magyarországon a print és az online piac szereplői fontosnak érezték az utóbbi években, hogy
erősítsék videós lábukat. Minden jelentős hírportálnak van videós szolgáltatása, de ezek ritkán
kötődnek a klasszikus tévékhez, ha elnevezésükben így is hívják magukat (pl. Blikk TV) vagy
újságíróikat kölcsön is adták televízió műsorok vezetéséhez, mint például az Index. A Ringier
71

A televízió új aranykora?

Kiadó a Viasat3-mal együttműködve önálló tartalomgyártásba és önálló műsorbrandek
gyártásába kezdett, hogy kiterjessze brandjét, és extra bevételhez jusson a multiplatform
tartalom-előállítással. A műsorok marketingértéke, a saját arcok felépítése és az új hirdetési
szolgáltatások jelentették számára a hozzáadott értéket.
A szinergiák kihasználása lehet a Sanoma Kiadó célja is azzal a kísérlettel, amelyben a
portfóliójába tartozó, sok átalakításon átesett hírportál, a hir24.hu valamint kábelcsatornája a
Story4 együttműködésében önálló hírműsort indított Bárdos András vezetésével. 24 óra, 24
percben. Hogy mennyire lesz sikeres, azt ma még nem tudjuk, csak az sejthető, ez a
kezdeményezés hosszú előkészítő munka folyományaként egy jól átgondolt stratégiába
illeszkedik, amelyben létfontosságú a kereskedelmi értékek kihasználása, a brandek
versenyelőnye, a felhasználói élmények és a brandekhez kapcsolható lojalitás maximalizálása.
Az HBO említése érdemes még a klasszikus tévék sorában, amely előfizetésre épülő
modelljével egyébként is kilóg a sorból. Magyarországon implementálja a nemzetközi
gyakorlatát. Érdekes ugyanakkor, hogy az HBO a saját márkája erősítéseként az egyes
országokban lokális tartalmat állít elő. Így van ez Magyarországon is. Saját gyártású
dokumentumfilmek, és más televíziós sorozatok (Terápia, Társas Játék) is bekerültek a
műsorportfolióba. Az HBO Go nemrégen bevezetett szolgáltatásként azt teszi lehetővé, hogy
a videótartalmak ne csak a tévében, hanem mobil hordozókon is elérhetők legyenek.
Magyarország, ha lomha léptekkel is, de követi a trendeket. Láthatjuk, a többség a tévébe
igyekszik a netről is, vagy legalábbis videós tartalomgyártásba, mert tudja, ha igazán sok
embert akar elérni, a tévék képernyője előtt találja őket. Ha az emberek örülnek is neki és
élnek is a lehetőséggel, hogy úton-útfélen videótartalmat fogyaszthatnak különböző
mobileszközeiken, a többség egyelőre mégis szereti otthon befogadni a tartalmakat.

5. A digitális korszak nézője
Többször említettük már, a médiafogyasztási szokásokat generációs és jövedelmi
különbségek is árnyalják. Az új technológia elterjedése egy olyan generációra mutat,
amelynek a digitális világ már természetes közege, ha olyan családba születik, ahol a
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technológiai újítások elérhetők számára. Láthattuk a statisztikákból, hogy a mai
Magyarországon a sokplatformos, digitális fogyasztó egy szűk elit tagja és/vagy fiatal. Az
elemzők egy új generációra számítanak, amelynek tagjai a mobileszközeiket előtérbe helyezik
a tévével szemben.
A japán Panasonic kiírt egy rajzpályázatot általános iskolásoknak, azzal a címmel: „Álmodd
meg a jövő televízióját!" Közel háromezer pályamű érkezett, amelyből az derült ki, a
gyerekek ismerik a trendeket, a fantáziájuk része már a fejlesztők valósága, például a
hordható karóra- vagy gyűrűtelevízió. Nem a forma korlátlansága volt az, ami a pályázatok
értékelőit meglepte, hanem a televíziótól elvárt szolgáltatások mivolta. A gyerekek azt várják
a jövő tévéjétől, hogy játsszon velük, hogy mesét mondjon, hogy betakarja őket lefekvéskor,
vagyis pont azt, amit a szülőktől kellene várniuk. Ez a tapasztalat a televíziógyártók számára
biztos üzenet lehet: a jövő fogyasztója nem készül még a tévé mint családfő trónfosztására.70
Még létezik a kötött műsorrend, de már sokan temetik a hagyományos program alapú
televíziózást. A tévéműsor visszatekerhető, újrajátszható. Ez sokakat megijeszt, mert
devalválja a csatornahűség fogalmát, mások viszont nyugalomra intenek, és azt állítják,
mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnének élni a döntés szabadságával, és jobban
örülnek, ha mások állítják össze helyettük a műsorrendet. A statisztikai adatok azt bizonyítják,
nem csökken a televíziózással töltött órák száma, az emberek többsége passzívan szereti
eltölteni a szabadidejét, a napi időbeosztást is egyes műsorokhoz igazítja. A fiatalabbak
kevesebbet tévéznek, de a 18-29 évesek még így is több mint három órát töltenek a tévé előtt
naponta. A digitális televíziózás és az IPTV technológiák, mint a visszatekerés vagy a
személyre szabott műsorrend kialakítása, változtathatnak ezeken a szokásokon. Ez az üzleti
érdekük. Ezt is kommunikálják: a digitális adással, a tudatos televíziózással több idő marad a
családra, a gyerekekre, miközben a kedvenc műsorról sem kell lemondani.71
Az IBM és az Economist Intelligence Unit kutatása szerint a televíziós piacon kétféle nézői
típus válhat dominánssá a jövőben. A hagyományos nézők maradnak megszokott televíziózási
szokásaiknál, mellettük viszont kialakul egy „cool” csoport, akik változatosságra törekszenek,
személyre szabott, több eszközön elérhető tartalmakat igényelnek. Mindkét nézői csoportot
Hargitai Miklós: A jövő tévéje – a család jövője? http://nol.hu/archivum/archiv-35518 (utolsó letöltés: 2013.
10. 20.)
71
Négy és fél óra a napi tévéadag
http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=3335&id=26972&aai=0&s=0 (utolsó letöltés: 2013. 09. 16.)
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egyszerre kell majd kielégíteni. A felhasználók által készített tartalmaknak megnő majd a
jelentősége, illetve növekszik a szabványos platformok jelentősége, hogy lehetővé váljon a
digitális tartalom gyors exportálhatósága az egyes eszközök között, legyen az televízió, web
vagy mobil. Egyre több tartalmat kötnek majd össze más jellegű termékekkel, amihez persze
elengedhetetlen lesz a fogyasztók/befogadók mind alaposabb és naprakész ismerete. A
technológiai változások következtében egyre több szereplő várható a piacon, egyre kevesebb
befektetéssel és ügyintézéssel lehet televíziós szolgáltatásokat indítani. Ez a technológiai
fejlődés pedig folyamatos felzárkózást igényel a versenyképesség megtartásához. Egyelőre a
műsorgyártók egy részénél meglehetősen heterogén a technológiai innováció, amely nehezíti
a jövőbeni integrációt, illetve csökkenti néhány kevésbé hatékony marketingű technológia
térnyerésének esélyét.72
Az eszköz- és tartalomválaszték szinte korlátlanná teszi a lehetőségeket. A The Norman Lear
Center The Future of Television? című 2008-ban készült tanulmánya a média
fragmentálódása kapcsán arról ír, hogy ez a fogyasztási szokásokra is kifejti a hatását. Az
eszközfragmentáció során a felhasználók médiafogyasztással töltött ideje és figyelme sokkal
szélesebb spektrumon oszlik meg. Közben a célcsoport is fragmentálódik, mert rengeteg a
tartalom, amely közül választani lehet. A digitalizáció miatt pedig magukat a
médiatartalmakat is fragmentálják. A nézők csak egy jelenetet néznek meg például egy
műsorból vagy lejátszási listákat készítenek, sőt ők maguk gyártanak tartalmakat, amit
másokkal megosztanak, újabb tartalmakat termelve.
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azt is láthattuk, a valamikor egymástól jól elkülöníthető tévés és internetes videófogyasztási
tartalmak és élmények egymás felé konvergálnak.
A szimultán médiafogyasztás terjedése egyre általánosabb tendencia, ahogy növekszik az
okostelefonokkal, táblagépekkel rendelkező lakosság száma. A Nielsen Crossplatform
Reportja az amerikai felhasználói szokásokat vizsgálja. Az adatok már 2008-ban azt
bizonyították, ahogy öregszünk, a televíziónézés és a többi mobileszközön nézett videós
tartalmak fogyasztása között fordított arányosság áll fenn. A 18-34 év közötti nézők kétszer
annyi online videót néznek, mint a 35 év felettiek. Amerikában már 50% az okostelefon- és
20%-os a tablet-penetráció, és az amerikaiak 40% fogyaszt médiatartalmat szimultán a tévén
és a tabletjén - vagy az okostelefonján - naponta legalább egyszer, és tableten többet néz
72
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televíziós tartalmat, mint a számítógépén. Ugyanakkor a klasszikus tévés fogyasztás még
mindig heti 34 óra, szemben az internetes heti átlagos 5 órával.74 Hiába látszik tehát az, hogy
a 25 év alatti fiatalok zöme multitasker, az idő előrehaladtával, ahogy kevesebb szabadidejük
lesz, aktívabban szelektálnak, kevésbé koncentrálnak egyszerre több platformra.
Az interaktív televíziózás tömeges elterjedésének feltétele, hogy a fogyasztói szokások
átalakuljanak, és az eddigi passzív néző sztereotípiájával szemben kialakuljon az aktív nézői
viselkedés. Lazy activity-nek, azaz lusta aktivitásnak is nevezik ezt az újfajta viselkedést. Az
egész technológia sikerének kulcsa, hogy a nézők valóban hajlandók-e reagálni, az egyéni
preferenciáikat érvényesíteni. Kérdés persze, egy családon belül, hogy kezeli majd az egyéni
preferenciákat a családi készülék? Vagy éppen ez lesz az, amitől a személyes képernyők, mint
a tabletek előretörése látványosan megközelíthető a televíziós eléréseket? Ez ma még nagyon
távoli jövő, mindenesetre érdekes dilemma. Korábban a személyi számítógépekről gondolták,
hogy a képernyőjük felveheti a versenyt a tévéjével, de ezt a tablet előretörése jórészt
visszavetette, másrészt nem számoltak a támogatók azzal, hogy a tévét az emberek
szórakozásnak tekintik, míg a számítógép használatot inkább munkához kapcsolják. Arról
nem is beszélve, hogy személyi használatban lényegesen több tévé van a világban, mint
számítógép.75
Fontos közben rögzíteni, hogy hol is tartunk a magyarországi fogyasztási szokásokkal. A
Medián „Otthon, tévével” című gyorsjelentésből az derül ki, hogy a tévézés tényleg közösségi
tevékenység. Az emberek 65%-a nem egyedül néz tévét. Egyre többen vannak
Magyarországon is a tudatosan választó, közösségi tévézők, akik már nem a családjukkal,
hanem a barátaikkal együtt tévéznek, 5%. Elsősorban a budapesti, 50 év alatti, párkapcsolaton
kívül élő férfiak. A tartalmi kínálat szélesedése következtében szegmentálódnak a tévénézési
szokások. A tévénézők 45%-a megfontoltan választ a műsorkínálatból. Még csak minden
tizedik ember tévézik aszerint, hogy tudja, pontosan mit szeretne megnézni, de ez a kisebbség
jellemzően rögzíti is az adást, ha esetleg nem megfelelő időpontban van kedvenc műsora.76
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5.1 A tévénéző és az online néző
Ha a digitális kor nézőjéről beszélünk, egyelőre úgy tűnik, hogy meg tudjuk különböztetni
egymástól a tévénézőt az online audiovizuális tartalmak fogyasztójától. Egy kutatás szerint
Magyarországon a teljes lakosság 55%-a, a 18-49 éves lakosság 60%-a néz hetente videótartalmakat az interneten.77 A felmérés azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak egymáshoz az
egyes platformok, a televízió és az internet, és ez milyen nézői csoportokat motivál, milyen
magatartás jellemzi azokat. Németh Marika, a Viasat programigazgatója, az adatokat
ismertetve elmondta, hogy bár az internet és a televízió jól megférnek egymás mellett, sőt
egymást kiegészítve fejlődnek, az online videónézés a televíziós tartalmak ellen hat, az
illegális letöltések pedig a tévénézési időből vesznek el. A világ három legtöbb illegális
letöltést produkáló országa: Ausztrália, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. A 4,5
millió 18-49 éves magyar lakosból 1,8 millió (43%) vallotta azt, hogy szokott internetről
letöltött filmeket, sorozatokat nézni. A videó-tartalmakat néző 18-49 évesek Magyarországon
is kevesebbet televízióznak, mint azok, akik nem töltenek le tartalmakat. Magyarországon is
igaz, hogy az internet és a televízió kiegészíti egymást, ám a videó-letöltések, a kalózkodás
Magyarországon is a televíziós tartalmak ellen hatnak. A hiedelmekkel ellentétben a letöltők
nem a kamaszok soraiból kerülnek ki, hanem elsősorban a huszonévesek, másodsorban a 3550 év közöttiek köréből.
A tévézők alapvetően a hagyományos televíziónézők. Kizárólag lineárisan televízióznak, és
már előfordul, hogy időeltolással is. Az online néző viszont nem hagyományos néző, a
szokásai újonnan kialakultak. Számítógépen, okostévén vagy kiegészítő eszközzel átalakított
klasszikus tévén néz online tartalmakat vagy a televíziók catch-up szolgáltatásait. Az illegális
letöltők hasonló eszközökkel dolgoznak, torrenttel, rapidshare jellegű oldalról töltenek le.
A letöltők másként viselkednek, mint az átlagos tévénéző. A csatorna-preferenciáik alapján
szelektívebbek, mint az átlag. Idejük 74%-át kábelcsatornákon töltik, jóval kevesebb időt
szánnak a három nagy országos csatornának. A legnézettebb műsorok ugyanakkor az ő
körükben is a legnézettebbek. A televízióban és online teljesen különböző tartalmakat

A kutatás eredményeit és az abból származó következtetéseket Németh Marika, a Viasat programigazgatója
ismertette a 2013-as Internet Hungary-n. Az anyagot az ő engedélyével használja a szerző.
77

76

A televízió új aranykora?

keresnek. Kevesebbet televízióznak, mint az átlag. Főként fiatalabbak, férfiak, magasan
kvalifikáltak. Meglepő módon a televíziók catch-up tartalmait nézők inkább negyvenötvenesek és nők. Nagyjából ugyanannyit, televízióznak, mint az átlag. Online ugyanazt
keresik, amit a televízióban. Nem különböznek lényegesen az átlagos tévénézőtől. Ebből az
derül ki, hogy a valódi különbség nem a tévénézők és az online nézők között van a
fogyasztási attitűdök tekintetében, hanem a tévézők és a letöltők között.
Ezek a különbözőségek idővel befolyásolhatják a tartalom-előállítási trendeket, a televíziós
műfajokat78 és a médiafogyasztási szokásokat. Egyelőre az látszik biztosan, hogy a nézők két
típusa jól elkülönül egymástól. Vannak a hagyományos tévézők és egy progresszívebb
csoport, akik inkább változatos, személyre szabott, többféle eszközön elérhető tartalmakat
követnek. Ahogy már említettük, két csoportot még jó ideig biztosan egyszerre kell
kiszolgálni.

5.2 A digitális bennszülöttek
A jövő audiovizuális tartalom-előállítói abból a generációból kerülnek ki, akik ma már
referenciapontjuknak az internetet tekintik. Meg kell ismernünk mélyebben a velük
kapcsolatos fogyasztási adatokat, hogy láthassuk, vagy egyáltalán megértsük, mire
számíthatunk, milyen tartalmak lesznek, lehetnek majd azok, amelyek hatnak rájuk, milyen
műfajok születését vetíthetik előre, amelyet majd a következő fejezetben tárgyalunk.
2011-es amerikai adatok szerint a televíziózás és DVD-nézés összesítésben még mindig
domináns médiafogyasztási forma a 11 év alatti gyerekek körében. A 8-10 éveseknél napi 32
perc videózást, 165 perc tévézést mértek, ami mellett napi 60 percnyi videójáték és 46 perc
internetezés az átlag. Ugyanakkor az is látszik, hogy a digitális új médiumok használata a
hagyományos tévézéshez és filmnézéshez képest nagyon feljövőben van, szinte megközelíti
azt. A történetmesélő új médiumok, azaz az internet és a videojátékok összességében 140
percnyi használata megközelíti a tévé- vagy filmfogyasztás 170 percét. Nem túlzás tehát azt
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állítani, hogy jelentőségük vetekszik a hagyományos tömegkommunikációs csatornákon folyó
történetek mennyiségével és jelentőségével.79
Magyarországon a KidComm2 2012-es kutatási adatai szerint a háztartások 19%-ban egész
nap be van kapcsolva a tévé. Az is látszik, hogy a gyerekek életének szerves része az internet.
Több mint 50%-uk szerint bármilyen információt megtalálnak a neten, amire kíváncsiak, de a
gyerekek többsége még nem érzi nélkülözhetetlennek, hogy minden pillanatban kapcsolódjon
a hálóra. Ezzel szemben a mobiltelefonjuk nélkül már a negyedük kétségbeesik,
létszükségletként éli meg. Ennek ellenére a tévé nem szorult háttérbe. Ugyan már csak 16%uk számára ez az elsődleges kikapcsolódási forrás, és harmaduk már csak akkor néz tévét, ha
tényleg nem tud kitalálni jobbat, de a kedvenc műsoraikat igyekeznek mindig megnézni. A
tévés élményeiket pedig a közösségi felületeken megosztják a barátaikkal. Sőt 2012-ben
először jelent meg olyan adat a kutatásban80, hogy már létezik a gyerekeknek egy olyan
csoportja, amely több időt tölt a barátaival a közösségi oldalakon, mint a valóságban. A
gyerekek 45%-a, ha tévézik, mindig kapcsolgat. Egy átlag hétköznapon a 8-14 évesek
átlagosan másfél órát ül a tévéképernyő előtt. Hétvégén viszont már majdnem dupla annyi
időt tévéznek. A 82%-uk szokott valamilyen gyakorisággal internetezni, ennek 60%-a
naponta.81
A digitális nemzedék tagjai képregény-újság lapozgatása helyett ma már a mobiltelefonjukat
választják a tanórákon, ha unatkoznak. Minden generációnak megvan a maga problémája a
következő generációval. Viszont a mostani gyerekek olyan digitális eszközöket használnak
készség szinten, amiket a szülői és a pedagógusi generáció jelentős része még nem. Tanulja,
de lemaradásban van. A verbalitás terén többségük kihívásokkal küzd, de ez nem jelenti azt,
hogy más eszközökkel, például képpel, mozgóképpel nem mesélnének el jobban történeteket,
mint a szülői generáció szóban. „A pedagógusok körében, akikkel én dolgozom, elég
általános a meggyőződés, hogy a gyerekek, akik nyitottabbak a vizuális információkra,
sokszor nem vagy nem eléggé értik, amit láttak - például egy filmet. Erre abból
következtetnek, hogy ha arra kérik a diákjaikat, meséljék el a látottakat, akkor ez a
Dr. Pólya Tamás – Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna: A videojátékok értékrendszer- és életmód-befolyásoló
hatása. Túlsúlyos gyermekek játéka Nintendo Wii-vel – egy előtanulmány tapasztalatai. In: Gabos Erika (szerk.):
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesület, 2012, p. 265.
80 Kid.Comm néven 2008-ban már egyszer elvégezték.
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többségnek nem nagyon megy. Ez vitathatatlanul így van - viszont mégis megy a dolog, ha az
a feladat, hogy játsszák el vagy rajzolják le, amit láttak. Vagyis az, hogy egy diák nem tudja
az adott film történetét elmesélni, nem jelenti okvetlenül azt, hogy nem is érti. Persze, meg
kell tanulni strukturáltan elmondani egy történetet, ez elengedhetetlen, de lényegi szinten, a
megélés, a gondolkodás szintjén nem olyan nagy a baj - csak talán mi sem tudunk úgy
kérdezni, hogy arra a fiatalok érdemben válaszolni tudjanak.”82 Ez érdekes tapasztalat, ha nem
is jelenthető ki általánosan. Mindenesetre visszautalunk arra, amit a kép és a szöveg
relációjáról mondtunk a 2. fejezetben. A korszak, amelyben élünk, a képek uralmáról szól, ezt
erősíti konkrétan az a folyamat is, amelyet az internet és az azon található audiovizuális
tartalmak terjedése csak tovább épít.
A generáció megismerése kapcsán mindenképpen időt kell szánnunk a videójátékoknak, mert
a nyugati társadalmakban és Magyarországon egyre fontosabb szerepet kapnak a gyerekek
médiakörnyezetében és a szabadidejükből is egyre jelentősebb részt ki. Ráadásul a
szakirodalom ezeket a számítógépes játékok műfaji szempontból, valamint médiahasználati
funkciójuk és látványviláguk vonatkozásában a televíziós szórakoztató műsorokhoz és
játékfilmekhez hasonlítja, egyre inkább azokra emlékeztetnek. A videójátékokat az új média
médiumai közé szokás sorolni. A tévéhez képest a videójáték egyelőre aktívabb
médiahasználati forma, amely interakciót, és fokozott perceptuális és kognitív működést
igényel a médium használója részéről. Mélyebb bevonódást, intenzívebb élményt jelent
használója számára, mint a televíziózás. A játékos egyelőre nagyobb szabadsággal
választhatja ki magának a fogyasztandó médiatartalmat, mint a tévénéző.83
A digitális világot a fiatalok jobban értik. Motiváltak, és az idejükbe is belefér. Sokan az
online világban képesek kialakítani saját kis virtuális életterüket. Globálisan online elérhető
médiatartalmakat fogyasztanak. A nemzetközi felmérések már néhány évvel ezelőtt
kimutatták a digitális médiafogyasztás előretörését. Egy 2008-as nemzetközi felmérés a
netgenerációként is aposztrofált Y generáció84 esetében azt állapította meg, hogy tagjainak
zöme már az internetet jelöli meg nélkülözhetetlen médiumként, fontosabb számukra, mint a
tévé.
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médiabefogadóként.85 Ez akár kedvezhet is az interaktív tévé befogadási esélyeinek.
Ugyanakkor számunkra most nem az Y generáció különösen érdekes, hanem az őket követő Z
generáció86. Őket nevezik digitális bennszülötteknek, hiszen beleszülettek a digitális
technológiák világába.
A Magyar Telekom megrendelésére született egy kutatás, melynek címe Kvalitatív kutatás a Z
generációs fiatalok tartalom-előállítási motivációiról, avagy {X;Y}≠Z. Ez a Kitchen Budapest
2012-es kutatása, amelyet még nem publikáltak. Szerző a készítőktől kapta, engedélyükkel
használja. Az ebben foglaltak viszont jól összefoglalják a generáció értéséhez szükséges
ismereteket.
A Z generáció bemutatásakor pszichológiai és szociológiai körülményeken vesznek sora. Ez
alapján jellemző rájuk az azonnaliság törvénye, kockázatos tevékenységek. Fontos számukra
az öndefiniálás és az önmegvalósítás. Sokan vágynak közülük arra, hogy netcelebek legyenek.
Tudják, hogy a múlt kitörölhetetlen, mert a digitális világban mindennek nyoma marad.
Rajonganak a technológiáért és természetesen multitaskerek. Gyakran szorongóak és az
időbeosztás sem az erősségük. Folyamatosan naprakészek és függenek a látszattól. Altruista,
hedonista, autonómia törekvéseik vannak és erősen kockázatvállalók. A nemeknek nincs
igazán jelentőségük számukra, ezt az öltözködési trendeken is láthatjuk. Gyakran azonosítják
magukat ún. avatarokkal, amelyek a videójátékok során kiválasztott karakterek. Az online
világ az azonnaliságra szoktatja őket, amit az offline világban is mindenáron érvényesíteni
szeretnének. Többnyire ők vezetik be saját szüleiket és tanáraikat a digitális világba. Míg a
magyar iskolarendszer eddig mérsékelten befogadó a digitális újdonságok beépítésére, addig a
Morgan Stanley és a Sony állítólag már alkalmaz 14 év alatti tanácsadókat, mert úgy érzik,
tudnak mit tanulni tőlük. Tudják, hogy a változás az állandó, ezért könnyebben
alkalmazkodnak, rugalmasabbak. Tari Annamária szerint a Z generáció tagjainak jelmondata,
hogy „Legyek sikeres!” (Tari, 2011:24) Többnyire nem tartják tiszteletben a felnőtteket, az
autoritás kérdését, mert látják a mostani világ nem a teljesítményen alapul. Tari szerint a
valóságshow-k világából ezt látták. Nehéz megállapítani, ki a jó és ki a rossz, mert a

Dr. Pólya Tamás – Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna: A videojátékok értékrendszer- és életmód-befolyásoló
hatása. Túlsúlyos gyermekek játéka Nintendo Wii-vel – egy előtanulmány tapasztalatai. In: Gabos Erika (szerk.):
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesület, 2012, p. 264.
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világukban már nem pofonokat oszt a gonosz, hanem ugyanúgy egy monitor előtt ül, mint aki
semmi ártalmasat nem tesz.
Médiahasználatukra jellemző, hogy meggondolatlanok, bárhol, bármikor előveszik az
okostelefonjukat és „becsekkolnak”. A közösségi médiában a fogyasztói keménymagot a
digitális bennszülöttek alkotják. Számukra az online közösségi lét alaplétformának tekinthető.
Rengeteg időt töltenek, elsősorban a Facebookon, de más oldalakon is. Képpel, névvel
vállalják magukat a közösségi terekben, veszélyérzet nélkül lépnek egyik helyről a másikra,
nem féltik a személyiségi jogaikat sem. Az okoseszközeikre az önkifejezés eszközeként
tekintenek, ami árulkodik a tulajdonosáról. Ugyanakkor a kutatás87 úgy fogalmaz, „tipikus
coach potato”, tehát passzív fogyasztói attitűddel bírnak, csak chips helyett okostelefon van a
kezükben. Fotót és mozgóképet is rögzítenek és azonnal meg is szerkesztik, filterezik,
stilizálják, vágják őket. Készség szinten. A YouTube-on viszont nem videót néznek
elsősorban, hanem zenét hallgatnak. Persze vannak köztük kivételek, akik olyan
videócsatornákat üzemeltetnek a neten, amelyeket egy kábeltévé nézettségével vetekszenek,
ennyien követik őket rendszeresen.
Ugyanakkor a technikai eszköz helyett az igazi státuszszimbólum a tartalom, hogy ki
mennyire jó tartalomfogyasztó, mennyire tájékozott. A tartalmat a tárggyal szemben nem cél
birtokolni, inkább minél előbb megosztani a „fair-to-share” jegyében. Tudni kell úgy
megosztani, hogy az ne legyen spam, azaz szemét. A megosztásnak egyébként a gazdaság
más területén is szerepet szánnak idősebb képviselőik. Amerikában és Nyugat-Európában
terjedőben vannak már a megosztáson alapuló üzleti modellek. Ők már nem fogyasztják
pusztán, hanem menedzselik a tartalmakat. Meg akarnak osztani a kooperáció jegyében.
Maguk is ajánlanak másoknak, és el is fogadják az ajánlásokat. Már nemcsak digitális
bennszülöttek, hanem a hálózattudatba is beleszülettek. Pontosan tudják, hogy egyetlen
kattintással tudnak generálni, hozzá tudnak szólni, a szavazatuk számít. A megosztás az
állapotukról szól, beazonosíthatóvá teszi őket, ez a referencia az ajánláshoz, a csatlakozáshoz,
egymáshoz. Azt tanulják és tanítják a környezetüknek is, hogy ne csináljon senki semmi
olyat, ami nem dokumentálható. Hiszen bármit rögzíteni, ma már egyetlen mozdulat, egy
feltöltés műve, és az egész világ láthatja.

Az említett Kvalitatív kutatás a Z generációs fiatalok tartalom-előállítási motivációiról, avagy {X;Y}≠Z. Ez a
Kitchen Budapest 2012-es kutatása, amelyet még nem publikáltak.
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Az ő világuk már digitális profillal kiegészített virtuális–digitális identitás. Másképp, más
céllal memorizálnak. Mindenki prosumer, azaz előállító-elosztó, nem csak fogyasztó.
Kreatívak, innovatívak. A kutatás új-médiás reneszánsz embernek nevezi őket. Az
információáradat ugyanakkor addikcióhoz vezethet köztük, és szorongást okoz a
kimaradás/lemaradás érzete. Kevés az idejük, mert az életük kettős, a valós és a virtuális világ
között. Ez is oka annak, hogy a képhez még erősebben kötődnek. Tudjuk, hogy az agy
számára a kép könnyebb felfogható, mint a szöveg, ezért ezzel időt is nyernek, ha csak egy
képet egy rövid kommenttel megosztva kommunikálnak az érzéseikről.
A Z generáció tagjai 2020-ra a munkaerőpiac legalább egyharmadát jelentik majd. És persze
vannak már náluk is fiatalabbak, az ún. Alfa-generáció, a 2010 után születettek. Mivel nekik
még nem nagyon vannak médiahasználati szokásaik, a jellemzésüktől eltekintünk, de annyit
azért megjegyzünk, hogy őket már nem digitális bennszülötteknek, hanem Googlekölyköknek is nevezi őket a szakirodalom. Az ő életüket valószínűleg az információáradat és
a biztonság kérdései befolyásolják majd, és a trendkutatók szerint a fogyasztási szokásaikban
erős ellenállást fognak mutatni a nyugati társadalmunkat jelenleg uraló túlfogyasztással
szemben. Csányi Vilmos ötven éves távlatban egyszemélyes kultúrákat, egytagú csoportokat
vetít előre a jelenlegi trendek folyományaként. Olyan társadalmi jelenségként értékeli,
amelynek tagja a hagyományostól eltérően önmagát teljesen ellátva halmoz fel, saját magát
látja el, magát dédelgeti, magát táplálja, magát simogatja. Ez természetesen gyökeresen hat az
életmódra és hat majd a médiafogyasztásra is.88 Hogy mindezt miért fontos látni és érteni,
mert ezek a generációk lesznek azok, akik magatartásukkal és médiafogyasztásukkal
befolyásolni fogják a jövő médiapiacát. Ugyanakkor a gyorsul olyan ütemű, ha azt még nem
lehet egyáltalán látni, hogy az egyes generációk mit adnak majd át egymásnak.
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Csányi Vilmos: Egyszemélyes kultúrák. http://www.c3.hu/~tillmann/egyebek/arsvitae/csanyi.html (utolsó
letöltés: 2013. 10. 26.)
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6. A jövő televíziójának dilemmái
A fejezet négy egymástól látszólag távol eső témát ölel fel, mégis úgy érezzük, mindegyike
olyan dilemmákat fogalmaz meg, amelyek felvetésével és egy részük megválaszolásával
közelebb kerülünk ahhoz a képhez, mire is kell készülnie a jelen televíziós műsorkészítőinek.
Választ keresünk arra, vajon releváns lesz-e közszolgálatiságról beszélni. Ha pedig a
televíziózás alapját képező tartalom-előállításról, műsorkészítésről van szó, vajon milyen
műfajok mennek, maradnak vagy éppen alakulnak át. Ennek kapcsán nem kerülhetjük ki,
hogy beszéljünk a digitális storytellingről, mint az egyik legfontosabb eszközről, és külön
fejezetben vesszük végig, hogy mégis ki (lesz) az, milyen képességekkel kell rendelkeznie
annak, aki tartalom-előállítóként ennek a digitális belle epoque-nak a résztvevője, a
televíziózás esetleges új aranykorának meghatározója kíván lenni, televíziós személyiségnek,
a hitelesítés egyik kulcsszereplőjeként.

6.1 Lesz-e közszolgálatiság?
Nem szánjuk hosszú fejezetnek, bár tisztában vagyunk vele, hogy a közszolgálatiság
kérdésével könyvtárnyi irodalom foglalkozik. Belátva jelentőségét, mi sem kerüljük meg,
hiszen Európában, ezen belül pedig Magyarországon ez lehetetlen, ha átfogó képet szeretnénk
adni, hiszen a közszolgálatiság ideája hangsúlyosan európai jelenség. Izgalmas kérdés, hogy a
digitális világban a közszolgálati műsorszolgáltatás hogy találja meg a helyét. Érdemes
újragondolni, újrafogalmazni, hogy a hagyományos szerepekhez képest melyek azok a
feladatok, funkciók, amelyeket egy igazán korszerű közszolgálati televíziónak és az
adófizetők pénzével felelősen bánó közszolgálati tévének be kell töltenie. Markáns
vélemények

fogalmazódnak

meg

szerte

Európában

a

közszolgálati

médiumok

szükségességéről. Vannak, akik szerint értelmetlen a további különválasztás. Nincs szükség
közszolgálati médiumokra. Mások csökkentenék a jelenlegi csatornák számát. A
legkonstruktívabb vélemények szerint pedig nem kellenek közmédiumok, csak közszolgálati
műsorok, melyek elkészítéséhez és sugárzáshoz pályázati úton lehetne támogatást nyerni.
A közszolgálatiság etalonjaként hivatkozott, 1927-ben alapított BBC példájára sokszor
hivatkoztunk már. Az egyik leginnovatívabb és legkorszerűbb televíziós konglomerátum
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Európában. És láthattuk korábban, hogy élen jár a digitális világ minden kísérletében az
interaktív tévétől a 3D tévén át a legújabb közösségi médiát beépítő szolgáltatásokig. A saját
weboldalukon megfogalmazott víziójuk szerint is a világ legkreatívabb szervezete kívánnak
lenni. Azt üzenve a világnak, így is lehet közszolgálatiságban gondolkodni és az állami
támogatás biztosította üzleti előnyt a közösség érdekében kihasználni. Teszi mindezt úgy,
hogy a BBC máig a 1927-ben lefektetett küldetése szerint működik, és gyorsan választ ad a
fenti kérdésre. Ha így is lehet, természetesen a digitális korban is van relevanciája a
közszolgálatiságnak. Az ok, amiért a kérdés mégis helytálló, hogy a közszolgálatiság nem
mindenütt működik pont így. Európa számos pontján a közszolgálati televíziózás mélyponton
van. A nézettség drasztikusan csökkent a kereskedelmi tévék térhódításával, és főként a
közép-kelet európai országokban megkérdőjelezte a közszolgálati médiumok társadalmi
szerepét és létjogosultságát. Labilis a finanszírozás és egyre erősebb a kormányzati befolyás.
A korábban monopolhelyzetben lévő köztévék és közrádiók a politikai hatalom
nyilvánosságszerzési törekvésének martalékai, áldozatai, ha tetszik, cinkosai lettek.
A közszolgálatiság ügye nem csupán a médiában gyökerező kérdés, hiszen felveti a nemzeti
jelleg és a globalitás viszonyának kérdését és tétjét, és felteszi a kérdést, vajon az államnak
feladata a globális világban a nemzetépítés. Egy nemzeti közszolgálati televízió léte is ebben
kérdőjeleződik meg, ha a válasz, nem. Ezt a kijelentést azonban egyelőre egyetlen európai
országban sem tették meg, tehát a közszolgálati televízió marad a nemzeti identitás egyik
letéteményese. A nemzeti identitás, amelyet ha nem esztétikailag, hanem funkcionálisan
értelmezünk, akkor a mítoszok, a történetek és hitek, valamint a nyelvhasználat olyan elegye,
amelyet a hatalom legitimitása érdekében is terjesztenek. Ebben vesz részt a nemzeti
műsorszolgáltatatás, történelmet és víziót is biztosítva a nemzetnek. Mindezt persze sokkal
árnyaltabban is le lehet vezetni, de ez most nem célunk, csak annak érzékeltetése, hogy
milyen mélyek a közszolgálatiság dilemmáinak gyökerei.
A közszolgálati műsorszolgáltatás ideálja nem a piac, hanem a köz köré szerveződik. A
műsorok a szimbolikus tartalmuk miatt és nem a gazdasági csereértékeik miatt fontosak. A
BBC-t alapító Lord Reith maga is úgy gondolta, a közmédium segít annak létrehozásában,
hogy a nyilvános szféra funkciójának megfelelően, a hatalom felé kontrollt is gyakorolva
működik, és magasabb kulturáltsághoz vezet, felemeli a társadalom tagjait. Persze az évek
folyamán a BBC is árnyalta ezt az igényét, és eljutott oda, hogy megpróbálja előrejelezni és
kielégíteni a közízlést, valamint a társadalmi és kulturális változások tükre kíván lenni.
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Reprezentálni akarja a társadalom heterogenitását, és közvetít a különböző csoportérdekek,
akár konfliktusok között.
Hogy ne csak a BBC-etalont említsük. Európa közszolgálatiságot szabályzó törekvéseire a
német minta is erősen hatott. Nyolc rétegét különbözteti meg a közszolgálati feladatoknak: az
átfogó és tényszerű információszolgáltatás; az orientációs szerep; a valamennyi releváns
álláspontot megjelenítő nyilvános viták fóruma; az integrációs szerep, amely erősíti a
társadalmi összetartozás eszméjét; a minőség mércéje; a kulturális feladatok, amelyek a
nemzeti kultúra változatosságát tükrözik; a saját műsorgyártás; valamint a fejlesztés, hogy
élen járjanak az új technológia nyújtotta lehetőségekkel biztosított új szolgáltatások
kialakításában.89 Ezekkel az eszmékkel és értékekkel nem esik nehezünkre azonosulni.
Ugyanakkor belátható, milyen gyötrelmes annak a függetlenségnek a biztosítása, amely az
államtól való eltávolodás maga, miközben a rendszer fenntartója az állam, és mennyire
nehezen teszi megvalósíthatóvá a szólásszabadság, a szuverén nyilvánosság és nem passzív
befogadás világát, valamint a felelősségre vonhatóság eszméjét. Éppen ezért Amerikától,
Franciaországon át Magyarországig máig kérdés, létezik-e olyan automatikus modell,
amelyben a támogatási struktúra az államtól viszonylagosan, de a lehető legfüggetlenebbé tud
válni. Mindehhez jön még a globalizáció dilemmája, amely optimista megközelítésben
demokratikus intézményrendszerekhez visz közelebb, ugyanakkor csökkentheti az állam
potenciáját a befolyásolásra, mert a választás lehetőségével és versennyel jár, amit az nem
biztos, hogy szeretne. Az autoriter kormányok érdekes módon mindig támogatták a
globalizációt, mert az ebből fakadó verseny bomlasztotta a belső nyilvános szférát. (Monroe
1998:19-75)
Régiónkban vitathatatlanul fontos csapást mértek az országos kereskedelmi csatornák és a
kábelhálózatok a közszolgálati adókra, de ezt például Magyarországon 16 éve tartó csapást
már ki lehetett volna heverni és főnixként feltámadva, valódi közszolgálatiságot csinálni. Az
internet előretörését is szokás a mumusok közé sorolni, mint a közszolgálatiság
konkurenciáját, bár érthetetlen, miért nem inkább eszközként, lehetőségként élik meg az új
médium népszerűségét az aggodalmaskodók. A digitális átállással a helyzet tovább romolhat,
hiszen még szélesebb lesz a választék, még több adó csábítása következtében kell a nézőnek
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Csepeli György – Dessewffy Tibor – Hammer Ferenc – Kitzinger Dávid – Magyar Gábor – Monory-Mész
András – Rozgonyi Krisztina: Közszolgálat a digitális korban.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_02_nyar/01_kozszolgalat_digitalis_korban (utolsó letöltés: 2013. 10. 06.)
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döntést hoznia, mit is néz. Ma már tudjuk, a közszolgálati televíziót irányító MTVA erre azt a
megoldást választotta, hogy még több specializált csatornát indít. Elsőként retro tematikában
archív csatornaként. Gyorsan hozzátesszük, hogy közben reméljük, a jelenlegi csatornák
korszerűsítésére marad elég muníció.
A közszolgálati adóknak elvileg nem piacilag releváns célcsoportokat, hanem az egész
lakosságot kell szolgálnia. A politikai és gazdasági értelemben vett függetlenség, a
sokszínűség, a kiegyensúlyozottság, valamint a hitelesség követelményeinek megfelelően. A
tájékoztatáson túl szerepet kap az oktatásban, a kultúraterjesztésben és a kisebbségek
nyilvánossághoz juttatásában. Ezek a tevékenységek a társadalom szempontjából fontosak, de
üzletileg ritkán kifizetődők. Ez adja többek között a közmédiumok relevanciáját. Egyesek
szerint csak a közszolgálati műsor- és tartalomszolgáltatóktól várható el a tájékoztatása
fegyelme és rendszeressége, a nevelés a digitális írástudásra. A digitalizáció eszköz lehetne,
hogy még demokratikusabbá válhasson az információhoz való hozzáférés. Főleg azokban az
országokban, ahol demokráciadeficittel küzdenek, az új technológiák segíthetnék átértékelni
és gazdagabbá tenni a demokrácia fogalmát, de ez most messzire vezetne.
A közvélemény-kutatások gyakran igazolják a közszolgálatiság szükségességét. Az emberek
egy részének tudatába beleégett, a közszolgálatiság az értékközvetítés maga, és nyilván egy
kutatásban jól akarnak felelni, ezért ha nem is gondolják vagy cselekszik így, de azt mondják,
a köztévé műsoraiból sokat lehet tanulni. Olyan kulturális értékekre hívják fel a figyelmet,
amelyekkel máshol nem találkoztak volna. Ha ez így lenne, a közmédiumok nézettsége verné
a kereskedelmi csatornákét, de nem teszi. Nyilván ennek oka a bőség zavara, és a tömegek
könnyebb ellenállás felé törekvése, de oka lehet az a bizalomvesztés is, amelyről egy kutatás
számára nem beszélnek az emberek, de a távirányítóval mégis csak döntenek.
A kereskedelmi médiumokat ért vádak segítik a közszolgálatiakat létjogosultságukhoz kellő
alapot találni. A vonzó, mindent csupán felvillantó, gyakran felszínes, leegyszerűsített
világképet sugalló viszonyulás helyett kínálhatnak elvileg mélységet, olyan témákat és
műfajokat, amelyek kiszorulnak, mert piaci szempontból kevésbé eladhatók. Balázs Béla ezért
azt javasolja, kerüljön bevezetésre a „védett műfajok” fogalma. Szerinte védeni kell a korrekt
hírszolgáltatást, a valóságfeltáró riportot, a szociográfiát, a hangjátékot, a bábjátékot, a
gyermek-, a tudományos ismeretterjesztő és a sportműsorokat, általában a helyi, nemzeti
kultúrák megjelenítését szolgáló műsorszámokat, a változatos zenei műfajokat a népzenétől a
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komolyzenén át a mai világzenének nevezett műfajokig. Nem hisz a technikai determináció
mindenhatóságában, és szerinte látni kell, hogy a média a legnagyobb nyelvbefolyásoló vagy
kommunikációs magatartást befolyásoló tényező. A leegyszerűsített világkép által befolyásolt
ember az, aki miatt a kultúrakutatók aggódnak, hogy a politikai és a gazdasági érdekek
áldozatává válik, mert nincs elég ismerete az eligazodáshoz. A kereskedelmi médiumok nem
adják meg ezt. Ezért van szükség közszolgálati médiumokra, akik betöltik a hiteles eligazító
funkciót, mert a tömegkommunikáció demokráciához segít. Ismerni kell és érteni hozzá a
szimbólumokat, a hatásokat, és a nyilvánossággal lehetséges korlátozni a visszaéléseket. És
persze fordítva is, az információval vissza is lehet élni.90
Szerintünk ugyanakkor ehhez alapvetően nem közszolgálati médiumokra van szükség, hanem
az oktatási rendszerbe beépülő interpretációs készségek fejlesztésére, a személyes felelősség,
a kooperáció és sok más olyan készség elsajátítására és fejlesztésére minél fiatalabb korban,
amely már eleve más fajta viszonyt hoz létre az emberek között minden viselkedésükben, így
médiafogyasztási szokásaikban is.91 A világ nem ennyire leegyszerűsíthetően kétpólusú, az
emberek pedig jobb és bal agyféltekével rendelkeznek, nem pedig közszolgálati és
kereskedelmivel, de értjük az érveket, és könnyedén belátható, hogy már generációk nőttek fel
a tévé képernyője előtt, akik élményanyagát és szocializációját erősen befolyásolta a televízió,
és az is igaz, hogy sok nyelvi magatartásmintához ad alapot a képernyőn közvetített
információ.
A közszolgálatiság útkeresése kapcsán az egyik lényeges problémát abban látjuk többek
között, hogy a műsorkészítéshez kompetitíven állnak, nem pedig innovatívan. Versengenek a
kereskedelmi televíziókkal, ahelyett hogy a kvázi konkurenciát figyelmen kívül hagyva a saját
értékeik újrafogalmazásával alapozzanak meg egy modern közszolgálatiságot. Természetesen
nem akarunk igazságtalannak tűnni, látjuk az erre való törekvéseket, kísérleteket például
hagyományőrző és országimázs építő show-műsorok vagy társadalmilag is fajsúlyos témák
talkshow-ra hangolt változataival, de egy-egy új műsor bevezetése nem oldja meg az
alapkérdéseket, amelyek záloga nyilván elsősorban a függetlenség lenne. Nem önmagában a
közszolgálatisággal van baj Magyarországon, hanem a megítélésével. Ameddig az MTVA
honlapján nem olvashatóak egyértelműen a küldetés, a vízió és az értékek vagy akár a
közszolgálatiságban dolgozók fizetési adatai, mint a BBC honlapján, bárki számára elérhető
90
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Balázs Béla: Az új média retorikája. http://www.vigilia.hu/2003/1/balazs.htm (utolsó letöltés: 2013. 03. 20.)
Történnek erre törekvések médiapedagógia néven.
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módon, addig a bizalom nehezen tér vissza oda, ahonnan elszivárgott. A közszolgálati
médiumok Magyarországon több pénzből gazdálkodnak, mint a kereskedelmi médiumok
bevételei, az elköltésük mégis tisztázatlan, áthatja a politikai befolyás és az eredmények nem
tükrözik a ráfordítást. Túl gyakran éri az a kritika a közszolgálatiságot, vajon ténylegesen a
lakosság érdekeit és szükségleteit szolgálja vagy mindig egy éppen regnáló politikai,
kulturális és gazdasági elit érdekeit. Persze ez az érzet, nem a televíziónézők millióinak
érzete, csak a bennfentes elit egy részéjé, amely a televíziózás formálásában valaha szerepet
kapott, és jelenleg nem része annak az elitnek, amely befolyást gyakorol a közmédiumokra.
Ez a modell is létezik, nem egyedülálló Magyarországon, de a BBC-etalon helyett a csak
megnevezésében közszolgálati olasz RAI-hoz hasonlít inkább, amely szoros állami ellenőrzés
mellett, a kormánypártokhoz való kötődés, valamint az erős részrehajlás csatornája.
A közszolgálatiság lehetséges útjairól szóló vélemények között megkülönböztetik a külső és a
belső pluralizmus fogalmát azzal, hogy az belsőnek számító, egy-két csatornába beszorított,
társadalmi csoportok számára igényelt műsorok helyett a nézőkre bízza a döntést. Azt
mondja, válasszanak a nézők, és állítsák össze ők a csatornakínálatból, mit szeretnének nézni.
Ez a külső pluralizmus. Nyilván ez azt feltételezi, hogy egy állam az állampolgáraihoz nem
paternalista módon viszonyul, hanem felnőtt, felelősen gondolkodó és dönteni tudó
polgárokként. Kanadában például ez utóbbi a törekvés, Maga a gazdasági miniszter jelentette
be, hogy a kanadaiak számára hamarosan elérhetővé válik, hogy csak az általuk kiválasztott
csatornák után kelljen fizetniük. A kanadai kormány szerint a jelenlegi rendszer pazarlás,
elavult a csomagalapú rendszer. Miért fizetne valaki olyan csatornáért, amit nem is néz92. Ez
persze nem oldja meg a közszolgálatiság kérdését, csak egy viszonyulást jelez, hogy lehetne
például ténylegesen egy közösség érdekeit szem előtt tartani.
Közszolgálat lesz, már csak a szabályozási93 kényszerek okán is, ez bátran kijelenthető.
Magyarországon biztosan nem fűződik egyelőre hatalmi érdek a megszüntetéséhez. Számolni
kell vele ezért, figyelni a nemzetközi példákat, résen lenni, és ha valaki esélyt kap, hogy
befolyásolja alakulását, mindent megtenni, hogy a korszerű közszolgálat irányába terelje a
tartalom-előállítást.
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Kanadában terjed az à la carte tévézés.
http://comment.blog.hu/2013/10/14/kanadaban_terjed_az_a_la_carte_tevezes (utolsó letöltés: 2013. 10. 27.)
93 Nem érezzük szükségét, hogy kitérjünk az Európai Uniós irányelvek és ajánlások ismertetésére, csak
megjegyezzük, hogy van szerepük a struktúrák konzerválásában.
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A BBC eszmény szerint öt területet fednek le a közszolgálati műsorok: hírek, tudás-kultúrazene, dráma-humor, gyerektartalmak és olyan műsorok, amelyek össznemzeti érdeklődésre
tarthatnak számot, mint az Olimpia, a jelentős nemzeti sport- és kulturális események
közvetítése. Tartalmak, amelyeket hagyományosan a köztévék pártfogoltak, ma már
tematikus kereskedelmi csatornákon is elérhetők vagy letöltetők az internetről. A régió
közmédiumai ráadásul sosem élveztek olyan magas társadalmi presztízst, mint nyugaton. Ez a
közönség elvándorlásából is látszik. Ugyanakkor a digitalizáció és a konvergencia lehetőség
is lehetne, ahogy a brit példa is mutatja, hogy tematikus csatornákkal és bőséges online
tartalommal, a nézők aktívabb részvételével, az online színtér elismert szereplőinek
bevonásával, szolgáltatásokkal versenyelőnybe kerüljenek. Magyarország erről ugyan már
kezd erősen lemaradni, de egy strukturális változás sok mindent megoldhatna és
felgyorsíthatna.
A liberális felfogás szerint a kisebb bürokráciát fenntartó, ideológiailag semleges, pusztán a
piaci tökéletlenségek korrekciójára törekvő és az alapvető szabadságjogok védelme mellett
kiálló állam, közszolgáltatásában is szerényebb. Ebben a megközelítésben csak olyan
hiánypótló tartalmakkal kellene foglalkoznia, amelyeket a piaci szereplők hanyagolnak, de
nem akarja megmondani mindenáron az embereknek, mit gondoljanak a világról. Az
ökologikus felfogás szerint a világméretű ökológiai krízisek korában ki más vehetné részt a
társadalom ökológiai tudatformálásában, mint a közmédia. Számos más felfogás létezik még,
hogy milyen utat választhatna a közmédia a digitális korban, az az egy közös bennük, hogy
első feladataként helyre kellene állítani a bizalmat közte és a nézője között.94
Horvát János, egykori közszolgálati televíziós szerint állami pénzekből csak tartalomgyártást
kellene finanszírozni, nem pedig a közszolgálati médiumok intézményeit. Ezzel a gondolattal
szívesen azonosulunk. Horvát nem versenyezne a kereskedelmi tévékkel, szerinte lehet, jobb
lenne elfogadni, hogy az emberek a kereskedelmi tévéket nézik inkább, és ebből akár az a
tanulság is levonható, hogy állami pénzből ésszerűbb lenne közszolgálati tartalmakat
finanszírozni közszolgálati intézmények helyett. Szerinte ennek életképességét jól mutatja az
amerikai példa, hiszen az Egyesült Államokban a kereskedelmi tévézés 1950-60-as évekbeli
aranykorával kiveszni látszódtak olyan kulturális tartalmak a tévékből, mint például a
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Csepeli György – Dessewffy Tibor – Hammer Ferenc – Kitzinger Dávid – Magyar Gábor – Monory-Mész
András – Rozgonyi Krisztina: Közszolgálat a digitális korban.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_02_nyar/01_kozszolgalat_digitalis_korban (utolsó letöltés: 2013. 10. 06.)
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gyerekműsorok, mert drága az előállításuk és reklámot sem lehet elhelyezni a
környezetükben. Létrehoztak hát egy szervezetet, a Children’s Television Workshopot, amely
a Szezám utcát is gyártotta, félig állami pénzből, félig magánalapítványok támogatásával,
hogy ne kelljen lemondani ezekről a tartalmakról. Egy ilyen modell működőképes lenne
szerinte más műfajokban is. A cégek pedig szívesebben támogatnak egy jó ügyet, mint egy
olyan intézményt, amelynek nem látják át a pénzeszköz-áramlását.95 De tudjuk, ma az
intézményrendszer lebontásában nem érdekeltek, akik éppen haszonélvezői, ez egyelőre egy
utópia marad, amely várja a megvalósítóit.
A realitás ezzel szemben, hogy Magyarországon a finanszírozás kérdése egyelőre
megoldatlan, csak előfizetésekből nem biztos, hogy finanszírozható lenne egy modell,
reménytelennek látszik, hogy a közmédiumok megszabaduljanak a politikai nyomásától, hogy
a szó eredeti értelmében közszolgálativá válhassanak, megteremtve a vélemények pluralitását
és szabad áramlását, valamint talán visszaszerezve a véleményformálók egy része számára
elvesztett hitelességét. Ameddig ez nem teljesül, kijelenthető, nincs szükség erre a
közszolgálatiságra, mert ez nem az. Az ország méretéhez viszonyítva, legfeljebb egy
közszolgálati csatornára lenne egyébként is szükség a megfelelő digitális platformokkal,
kiterjesztésekkel. Kisebb létszámmal, nem nézettségért, hanem hitelességért versenyezve.
Olyan személyes sértettségektől kevésbé terhelt, innovatív, vizionárius vezetőkkel, akik a
médiaértelmiségi felelősségük mentén az önszabályozásban hisznek elsősorban, a hatalmat
eszközként nem pedig célként használó etikus viselkedésben, és eszerint is cselekszenek. És
ha már vizionálunk, nyilván egy olyan szabályzásra is gondolhatunk, amely az
önszabályozásnak lényegesen nagyobb terepet engedne, az állam szerepét visszaszorítaná.
Biztosíthatná a finanszírozást és pusztán annyi lenne a szerepe, hogy felügyelhetné, hogy az
olyan garanciák, mint a kiskorúak védelme, a kisebbségi kultúrák bemutatása, az
információáramlás szabadsága megvalósul-e, de ehhez valószínűleg egy másik államra is
szükség lenne.

Csuday Gábor: Adóforintokból csak tartalomra!
http://www.kreativ.hu/kreativ_magazin/cikk/adoforintokbol_csak_tartalomra_lenne_szabad_kolteni (utolsó
letöltés: 2012. 07. 10.)
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6.2 A Televíziós műfajok és a televíziós tartalom jövője
A televíziós műfajok besorolására számos terminológia létezik. Mi alapvetően a
legegyszerűbbet vesszük alapul, a tartalmi szempontút, a fikciós és nem-fikciós felosztást.
Nem szándékunk műfajismereti tankönyvet írni, inkább azt szeretnék vázolni, milyen
változásokon mentek át az utóbbi időben az egyes máig releváns műfajok, és mi vár rájuk a
jövőben, melyek lehetnek a nagy túlélők. A nyomon követés során elsősorban a
magyarországi helyzetből indulunk ki, de természetesen nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a
világ fejlettebb televíziózással rendelkező országainak, főleg az Egyesült Államoknak
törekvéseit sem. Az internet hatásainak és a két médium kölcsönhatásának műfaji
szempontjairól pedig külön is szólunk.
A magyar televíziózásban 1997-től a kereskedelmi tévék elindulásával új dolgokhoz kellett
hozzászoknunk. Egyrészt kiderült, amit addig csak hallomásból ismerhettek a bennfentesek,
hogy a tévé üzlet is lehet, nem csak kultúrateremtő eszköz, és bizony a célja elsősorban a
profitszerzés. A tévék brandeket kezdtek építeni, hogy minél hosszabb időre magukhoz
kössék az embereket, minél lojálisabbá tegyék a csatorna iránt96. Megismerkedtünk a
nézettség jelentőségével. Ezzel párhuzamosan új műfajok jelentek meg a képernyőkön: napi
szappanopera, magazinműsorok és szintén napi talkshow-k, igazodva a program alapú
műsorszerkesztéshez. 2002-től aztán újabb műfajjal kezdtünk ismerkedni, megkezdődött a
televíziózás történetében mérföldkőnek számító valóságshow-k kora. Ahhoz is hozzá kellett
szoknunk, hogy egy műsor nem pusztán egy televíziós tartalom többet, hanem branddé válik,
beazonosítható márkaértékekkel, célcsoportokkal, merchandising termékekkel, sok-sok olyan
lehetőséggel, amely a televíziós tartalmon túl bevételt képes generálni az adott műsorhoz
kapcsolódóan. A televízióműsorok elkezdtek másként, más nyelven beszélni, megszólítani,
jobban bevonni. Nem okítóan, hanem cinkosan, partnerként. A stúdiókban is megjelent a
közönség. Csupa addig szokatlan dolog történt. A műfajok pedig elkezdtek egymással
keveredni, szinte kibogozhatatlanul és olyan összetételekben, hogy teljességre törekvő
kategorizálásra sosem vállalkoznánk, attól tartva, hogy biztosan akad egy kombináció,
amelyet kifelejtünk. Nem a műfaj, a kategória a lényeg többet, hanem az, hogy a néző ott
maradjon a képernyő előtt, hűségesen, visszatérően, kiszámíthatóan. Erről a hibridizációs

Így alakulhatott ki, hogy sok háztartásban a távirányítón az 1-es gomb nem az M1-et, hanem az RTL Klubot
jelentette idővel, mint Magyarország legnézettebb csatornáját.
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folyamatáról már írtunk, amely során a korábban tisztán elkülöníthető műfajok határai
összemosódtak, elsődlegesen a szórakoztatás érdekében.
Magyarországon a kereskedelmi tévék megjelenésével, Nyugat-Európában már az 1980-as
évektől egyre kifinomultabb stratégiára volt szükség a nézők figyelmének fenntartásához. A
magas nézettség fokozódó gazdasági kényszer volt, a verseny egyre kiélezettebbé vált. Nem
volt többet mindegy, hogy az egyes klasszikus műsortípusok milyen nézettséget produkálnak,
mennyi hasznot termelnek és mindehhez mennyi ráfordításra van szükség. Érdekes
megfigyelni azt a változást is, ahogy az évek folyamán megváltozott a médiában dolgozók
szóhasználata is. Műsorok helyett tartalmakról, médiumok helyett felületekről kezdtek
beszélni.
Aztán a válság és a reklámpiac szűkülése következtében a kereskedelmi televíziók erőteljes
racionalizálásba kezdtek, ráfizetéses műsoraiktól megváltak. A hirdetési piacon olyan új
szereplők jelentek meg, akik hatalmas szeletet kihasítva a reklámtortából, nem televízió
tartalomgyártásba fordítják vissza a bevételeiket, vagy ha igen, akkor sem feltétlenül
Magyarországon, és hosszú távon tovább sorvaszthatják a hirdetési piacnak kitett tartalomelőállítókat. Ilyen új szereplő volt Magyarországon a Google. Persze a piac tisztában van
ezzel a hatással, és évek óta alternatív üzleti modellek fejlesztésén dolgozik. A magyar piac
szerencséje talán, ami a bánata is, hogy olyan pici és annyira nyelvhez kötött, hogy a lokális
tartalmakra még jó darabig szükség lesz. A lakosság mindössze 6-7%-a beszél angolul, ezért
nem fenyeget a veszély, hogy az internetes globalizáció nemzetközi tartalmakkal árasztja el a
piacot, és kevés nemzetközi szereplő gondolhatja úgy, érdemes belépnie, lehet keresnivalója a
magyar piacon.
A tartalomgyártás megszűnésétől egyáltalán nem kell tartani, ráadásul, ha számításba vesszük,
hogy a televíziók megtalálhatják azokat az üzleti modelleket, amelyek a különböző
platformok szinergiáit kihasználva magasabb bevételeket is termelhetnek, végképp nem kell
tartani attól, hogy ne lenne pénz a jövőben tartalomgyártásra. Lehet, hogy egy-egy televíziós
szezonban kevesebb új műsorral és nagyon átgondolt választással, de továbbra is épülnek
majd új tévés műsorok, műsorbrandek. Nincs értelme egy-egy műsort külön kiemelni, bár
példaként időnként hivatkozunk majd rájuk. A műsorok úgy jönnek-mennek, mint az
évszakok, inkább az egyre népszerűbb, televíziós és online környezetben is releváns
műfajokkal, trendekkel foglalkozunk a következőkben. Televíziós műfajok összemosódásáról
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beszélni anélkül, hogy pontosan meghatároznánk melyek is az átformálódott kategóriák,
felelőtlenségnek tűnhet. Mégis úgy érezzük, felesleges, mert nem a múlt rendszerezése a
célunk, hanem a jelenlegi is izgalmas egységek feltérképezése, ezért önálló elrendezésben
vázoljuk a gondolatainkat.
Az elmúlt évek legnépszerűbb műfajai a televíziós sorozatok, a sikerfilmek, a vetélkedők, a
tehetségkutatók, az ún. scripted reality-k, vagyis az előre megírt, de nem-fiktív szereplőkkel
eljátszott valóságshow-műsorok voltak. Ez utóbbira volt példa elsőként Magyarországon, az
RTL Klubon a Győzike Show. A sportműsorok is nézettség növelő tényezők és jelentős
szereplők, főleg, ha kiemelt eseményhez, például a nyári olimpiához kötődnek. Általánosan
elmondható, hogy a televíziót a szórakoztató tartalmak miatt nézzük elsősorban. Az továbbra
is jól látszik, hogy az egyediség, a saját gyártású műsor vonzó a nézők számára, nagy
tömegeket vonz. A nézők szeretik az „összecsomagolt” sorozatokat, amikor több részt
egyszerre vetítenek.97 És persze a tévéknek versenyezniük kell a videós platformokkal is, a
videómegosztókkal, bár azt a számokból láthattuk, hogy a tévénézés minden vonatkozásban
vezet, a tévénézési idő továbbra is növekszik. A platformok konvergenciája pedig azt vetítheti
előre, hogy ezt az előnyt bárkinek is nagyon nehéz lesz behozni.

6.2.1 Nem-fikciós műfajok
A kereskedelmi televíziók műfaji besorolását a legteljesebben Kolosi Péter végezte el 2006ban Magyarországon, hozzátéve, szeretné kerülni a teljesség látszatát, ugyanakkor a napi
televíziós gyakorlatból indult ki, amelynek meghatározója a célcsoport és a bevétel alapján
történő különbségtétel is.98 Ezek alapján a nem-fikciós műfajokat két további kategóriába
sorolja: a hír- és információs műsorok, valamint a szórakoztató műfajok közé. Első
kategóriába tartozik felsorolás-szerűen a híradó, a sztármagazin, a bulvármagazin, a heti
hírmagazin, a tematikus magazinok, a dokumentum- és riportfilm, valamint a vitaműsorok. A
szórakoztató kategóriába pedig a délutáni talkshow-k, bírósági show-k, vetélkedők,
főműsoridős show-műsorok, késő esti talkshow, tehetségkutatók, reality-k és a docusoapok.
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Az egyes műfaji elnevezések már önmagukban mutatják azt a keveredést, amiről korábban
szóltunk.
Nem vesszük végig valamennyi műfajt, csak azokat emeljük ki, amelyek akár népszerűségük,
akár újításaik okán figyelmet érdemelnek szerintünk a jövőben is. Minden bizonnyal ilyen
kategória marad egy hatalmas, a show-műsoroké. Olyan eseményt jelentenek minden
értelmezés szerint, amelyeknek legfőbb ismérve, hogy szórakoztatók és többnyire látványosak
is. A legnépszerűbb televíziós kategóriák közé tartoznak. Miközben a valóságból építkeznek a
különlegeset, a rendhagyót, az extrémet állítják középpontba. Vagy extrém hétköznapiságot
mutatnak, ezek főként a sztárokkal, sztárokról szóló show-k, vagy hétköznapi extrémitást,
amikor civilek kerülnek vágyaik, álmaik vagy más extrém helyzetek közelébe, game showkban, quiz show-kban, tehetségkutatókban, kiszavazós reality-kben, túlélőshow-kban, vagy a
dreakshow-kban, amelyekben direkt az abnormitás bemutatása a cél99.
Műsorelemeikben felvonultatnak mindent, ami az egészet vonzóvá teheti. Mozgó animált
óriáshátterek, szignálok, szövegcsíkok, tapsolás, styling, dinamikus színpadkép, a
legkorszerűbbnek ható látványvilág mind-mind színesítik a beszédet, a zeneszámot. A
legsikeresebb formátumok a filmes formanyelv számos eszközét alkalmazzák a hatás elérése
érdekében. Játszanak a snittek gyorsaságával, hosszúságával, plánozással, a kameraállásokkal,
a megvilágításokkal, a zenével, hogy fokozzák a feszültséget és elérjék a kívánt drámai hatást.
A legtöbb nemzetközi formátum minden ilyen részletet külön rögzít, hogy a gondosan
megkomponált szituációk a néző számára ugyanazt jelentsék, szórakoztassák, megrémítsék,
meghassák, majd a feszültségét feloldva útjára engedjék azzal a vággyal, hogy alig várja a
folytatást.
Bár a fikciós és nem-fikciós műfajok felosztását Kolosi Péter javasolta, azt talán még 2006ban maga sem gondolta, hogy 2013-ra a saját programigazgatása által befolyásolt csatornán,
az RTL Klubon egy olyan show-műsort enged útjára, amelyben a nem-fikciós műsorelemek a
fikciósokkal keverednek. Minden eleme, más-más műfajból áll össze. Van benne standup
comedy, talkshow, helyszíni kapcsolás, szkeccsvideók, fikciós betétek a műsorvezetők
szereplésével, konferanszié, a reality egyik fajtája, az átverés, vetélkedő és még paródia is. A
Vundersőn és Zuperszexi a jelenlegi magyar televíziózás leggazdagabb műfajú szórakoztató
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Pápai Júlia: Áll az alku, avagy a televíziós műfajhatárok összemosódásáról.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_04_tel/04_mufajhatarok_osszemosodasa (utolsó letöltés: 2013. 06. 20.)
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műsora, igazán izgalmas crossover, vagyis műfajok közötti műfaj.100 Izgalmas kísérlet, azt
még nem látni a jövőben milyen jelentősége lesz, de az biztos, hogy a crossover jellege beépül
mostantól a szórakoztató műsorokba. Érdekes dilemma, hogy vajon a néző mit kezd azzal,
hogy már a fikció és a nem-fikció határa is teljesen összemosódik. Eddig többé-kevésbé ez
legalább fix igazodási pont volt. Érti-e, hogy amikor a rajongott műsorvezető, aki eddig
„csak” beszélgetett, legfeljebb vicceseket mondott, most hirtelen egy-egy megrendezett,
megírt jelenet főszereplőjévé, kvázi színészévé válik. A válasz minden bizonnyal igen, hiszen
nem csinálnák a tévék, ha attól tartanának, hogy ezzel esetleg összezavarják a nézőt, és
egyértelműbb megszokott műfaji struktúrákban is elbizonytalanítják, vajon fiktív vagy sem,
az ő fordításában igaz vagy sem, amit lát. Izgalmas felelősségi kérdéssé teszi a műfaji határok
korlátlan összemosódását mindenesetre ez a helyzet, de nem tisztünk egyelőre megítélni, vagy
vészmadárként károgni, mert sokkal inkább érezzük mérföldkőnek a pillanatot a televíziózás
történetében, amely a technológiai innováción túl végre teljes mértékben kitágította a tartalmi
innoválás lehetőségeit is. Nincsenek többet fix keretek, a szent célok, a nézettség, a bevétel és
a lojalitás elérése érdekében bármit lehet. Ez az innovatív gondolkodás pedig a televíziót újra
a legizgalmasabb kreatív területekké varázsolhatja, lehetővé téve, hogy bárki bármikor
előálljon egy-egy olyan formátummal, amely meghódíthatja a világot. Olyan ez a korszak,
mint az 1950-es évek televíziós hőskorának kísérletezése lehetett, és azért érdemes inkább
aranykornak nevezni, mert a technológiának és a konvergens folyamatoknak köszönhetően a
végtelenségig tágította a lehetőségeket. A televízió lehetőségeit.
Fontos továbbá megjegyezni, hogy ugyan Magyarország technológiai szempontból és a
médiafogyasztási szokások változása tekintetében lemaradásban van a világ fejlettebb felétől,
de azt bátran kijelentjük, a televíziós műfajok kipróbálása, implementálása terén lépést tart a
világgal. A tévés műfajok elterjedése a világban relatív rövid idő, a sikeres műfajok
életciklusa viszont annál hosszabb. Ezt az életciklus kérdést relativizálja az a tény, hogy ma
már nehéz eldönteni, valójában mit is látunk, melyik műfaj képezi adott formátumban a
bázist, de ez lehet, hogy mindegy is. Azokat a műfajokat vesszük tehát végig most, amelyek
jövőbeni szerepében és jelentőségében is hiszünk.

Nem egyedüli a kísérlet, a TV2-n némileg szerényebb keretek között, lényegesen kevesebb műfaji
keveredéssel, de ugyanúgy a fikció és a nem-fikció határán mozog a Kasza! című show-műsor.
100
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6.2.1.1 Reality-k
Hiába az egyik legfiatalabb műfaj – már több, mint húsz éve tart a menetelése - jelentősége
miatt elsőként kell tárgyalnunk. Kolosi Péter szerint a televíziózás kezdete óta az egyetlen
műfaj a klip mellett, amely igazán áttörő hatású innováció volt101. Magyarországon 2001-ben
az A Bár volt az első reality a Viasat3-on102. Majd 2002-ben elindult a holland Endemol
formátuma, a Big Brother világhódításával egy időben. Nem sokkal később az RTL Klub is
elindította saját változatát Való Világ címen, amely már a hatodik szériájánál tart. Kolosi
szerint a valóságshow-k eredetisége abban állt, hogy a televíziózás történetében először az
átlagembert állította középpontba. Megkülönböztethetjük őket a sugárzási idejük szerint, hogy
heti vagy napi gyakorisággal jelennek-e meg, de aszerint is, hogy kimozdítják-e a szereplőket
a hétköznapi környezetükből és valahol másokkal összezárva követhetjük őket nyomon – ezek
az izolált, ún. closed-set reality-k -, vagy a saját autentikus világukban mutatják őket. Éden
Hotel vs. Édes Élet. De még aszerint is megkülönböztethetjük őket, hogy celebeket vagy
átlagembereket állítanak-e a középpontba. Mindkettő esetében egyébként alapos szerkesztői
válogatás és felelős döntés előzi meg a kiválasztást, hiszen nem mindegy, mennyire izgalmas
karakterek kerülnek képernyőre akár hónapokra, és az sem mindegy közösségek esetében,
hogy kellőképpen különböző jellemek kapcsolódnak-e, akik között várhatóan kiélezhető
feszültségek, drámák keletkezhetnek.
Napi és heti verziói más tévés műfajokra emlékeztetik a nézőket. A napi a szappanoperákra,
míg a heti inkább a zárt epizódokból álló filmsorozatokra. A docusoap és a gameshow-reality
is idetartozik. Van sokkamerás rögzítésű verziója, amikor az online felületeken akkor is
követhetjük a történéseket, amikor épp nincs a televízióban összefoglaló adás. És van olyan
változata is, amely dokumentumfilmes eszközökkel, a kamera észrevétlenséggel, látszólag
csak követi az eseményeket, nem tökéletesen beállított képekkel, hanem gyakran elmosódó, a
szemmozgás váratlan helyzetekre reagáló hatását imitáló kameramozgásokkal.
A reality-ket a nem-fikciós kategóriába szokás sorolni azon az alapon, hogy nincs előre
megírt forgatókönyvük, de a tökéletes sorozat-szerkesztési megoldások mégis egyre
gyakrabban keltik azt az érzetet, hogy irányított valóság részesei vagyunk, amelyben a
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Kolosi Péter: A kereskedelmi televíziózás Magyarországon.
http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/kolosipdolgozat.pdf (utolsó letöltés: 2013. 10. 13.)
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Ez volt az első Magyarországon gyártott valóságshow, de a magyar nézők Music Televisionön (MTV) már
találkozhattak a The Real Worlddel, amelyet az MTV 1991-ben indított, és amely még ma is megy.
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szereplők, ha nem is tudatosan, de cinkosok. Abban pedig egyre tudatosabbá váltak, hogy a
valóságshow-kban való szereplést az egzisztenciájuk és népszerűségük hosszú távú
megalapozására, a tömegből való gyors kiemelkedésre kezdték használni. Ma már tudjuk,
inkább kevesebb, mint több sikerrel.
A realityműsorok választéka nagyon gazdag ma már: van reality competition, reality
gameshow, dating reality, make over reality, workplace reality, docusoap és real-life drama is.
A világ számos pontján többnyire celebek nélkül, civilekkel futnak be népszerűséget a realityk, de Magyarországra inkább az a jellemző, hogy ha választani kell a nézőknek, akkor inkább
a sztárreality-ket preferálják, amelynek oka valószínűleg a kulturális és mentalitásbeli
különbségekben keresendő. Egy nyitottabb, felszabadultabban kommunikáló, kevésbé
bizalmatlan közegben könnyebb jó karaktereket találni.
A műfaj egyelőre töretlen népszerűsége abban áll, hogy bár funkcióját tekintve hasonló
szerepet tölt be az emberek életében, mint a sorozatok, mégsem annyira drágák, mint a fikciós
változatok, ráadásul a termékelhelyezés miatt a hirdetési potenciál is megnövekedett bennük.
A technikai lehetőségek és a témák száma végtelen, ezért minden bizonnyal még sokáig
velünk maradnak.

Az, hogy hol milyen téma működik igazán, többnyire a helyi

sajátosságoknak, kulturális különbözőségeknek is betudható. Más környezet mozgatja meg az
amerikaiak, a németek, az olaszok vagy éppen a magyarok fantáziáját, ami mind azt szolgálja,
hogy bár egy formátum képes elterjedni világszerte, az átütő sikerhez mindig lokális
tartalommal kell megtölteni, hogy teljes lehessen az azonosulás.
A valóságshow-k megjelenésével kiderült, hogy volt még űr, amelyet a televíziózás nem
töltött be, korábban nem szolgálta ki az emberek kukkolás iránti vágyát. Bár gyorsan
hozzátesszük, hogy ez tulajdonképpen nem igaz, hiszen a folytatásos fikciós sorozatok,
amilyen például a világhódító Dallas is, mi más, mint családok életének kukkolása. A valódi
különbség a kukkolás megjelenése a nem-fikciós térben.103 A reality-k többsége egyébként
valójában vetélkedő, a tét a nyeremény, akár egy átlagos életből az áloméletbe való átlépés
lehetősége.

Tekintsünk el a kandikamerás szkeccsvideóktól, amelyek sosem voltak egész estét és szezonokat kitölteni
képes komplex műsorfolyamok.
103
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A hatodik szériáját kezdő Való Világ máig tartó sikere annak is köszönhető, hogy jobban
igazodott a magyar sajátosságokhoz, mint a licence-Big Brother, valamint a szerkesztésében
valójában a szappanoperák ívét járták a spontánnak tűnő események egy nagyon vonzó, színes
környezetben. A szereplők egy-egy széria alatt átmeneti lakótársakká váltak a nézők
lakásában, önként vállalt összezártságban. Érdekes megfigyelés, hogy az egyes szezonok alatt
hogyan változtak a győztes karakterek. A kollektív figurákat hogyan váltották a
manipulátorok.
Fontos megemlítenünk az RTL Klub innovatív tevékenységét a reality-k kapcsán egy olyan
formátummal, amely elsőként hódította meg Magyarországot, a napi reality és a
szappanoperák tökéletes elegyével. Az Éjjel-Nappal Budapest elsöprő sikere a hétköznapi
reality hősökből igazi sztárokká, celebekké váló karakterek, a napi rendszeresség, a fordulatos
cselekmények, állandó konfliktusok, drámák, megoldatlanságok szövevénye, tökéletesen
szerkesztett forgatókönyvek ültetnek, pontosabban láncolnak naponta a tévé képernyője elé
emberek százezreit, van, hogy millióit. És persze a nézőnek fogalma sincs, hogy amit lát az
még fikció vagy már a valóság. A karakterek és a szituációk hétköznapisága, a
dokumentarista módon kezelt kamera és snittelés elmossa a határokat, és persze lényegtelenné
is teszi a kérdést, mert egyszerűen csak napi fix megnyugvást jelent a nappaliban még mindig
mások életébe kiszakadni a sajátunkból.
Lehet persze fanyalogni, meg a kulturálatlanság piedesztálra emeléséért felelősségre vonni
ezért televíziós csatornát, de ezt csak azok teszik, akik a tévére még mindig a népnevelés
eszközeként, nem pedig szórakoztató eszközként és üzletként gondolnak. A reality-k
vitathatatlanul mérföldkövei a televíziózás történetének, de nem csupán műfaji innovációjuk
miatt, hanem azért is, mert sikeresen kapcsoltak vissza egy olyan réteget a televíziózás
világába, amelyik már elfordulóban volt tőle, még pedig a fiatalokat. És az most teljesen
mindegy, hogy a fiatalok az adott műsorokat a tévében vagy az interneten követik-e, mert a
lényeg, hogy tévéműsorokat követnek, biztosítva létjogosultságukat még ki tudja meddig a
digitális korban is.
Még egy példa, hogy a reality műfaja mennyire nem kizárólag társadalomromboló, társadalmi
szolidaritást gyengítő hatású lehet. Az ABC What Would You Do, azaz Te mit tennél című
műsora szociálpszichológia kísérletekben követi nyomon a be nem avatott hétköznapi
embereket, majd szembesíti őket a viselkedésükkel. Az egyik részben például az amerikai
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társadalom egyik jelentős problémájával, a muzulmán-kérdéssel. A műsor azt követte, ki
hogyan reagál, ha egy beépített rasszista vásárló szidalmazni kezd egy szintén beépített
muzulmán eladót. Az a videó, amelyben egy amerikai katonára került éppen a sor, ő kérdezte
a beépített zaklató, nem zavarja-e, hogy egy muzulmán szolgálja ki, azt felelte Amerikában
mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását. Amikor pedig a stáb leleplezte magát és hősnek
nevezte a katonát a műsorban, a férfi csak annyit mondott, én csak egy ember vagyok. Ez a
műsorrészlet, online videó formájában bejárta az egész világot, meghatva nézők millióit.

6.2.1.2 Tehetségkutatók
Az entertainment show-k közé tartoznak, többnyire főműsoridőben sugározzák őket, egész
estések, és szinte minden esetben zenés-táncos műsorok stúdióban, közönség előtt, egy vagy
két állandó műsorvezetővel és az elmaradhatatlan zsűrivel zajlanak. A műfaji határok
összemosódását mutatja, hogy magazinműsorba illő betétekkel, mini talkshow-kkal teszik
változatosabbá a műsorfolyamot. Ha tetszik még a reality-k közé is sorolhatók, mert ha
hétköznapi versenyzőkkel indulnak, sokszor egy lakásban összeköltöztetve élnek, a
hétköznapjaikba is rendszeres betekintést engedve. A kiesések miatt igazi emberi drámákat is
hordoznak, a dramaturgiájuk pedig tökéletesen felépítve képes a feszültség végtelenségig való
fokozására, állandó zenei aláfestéssel, várakoztatásokkal és hosszú hatásszünetekkel. Minél
nagyobban és minél jobb minőségben érvényesülnek lehengerlő látványvilágukkal.
Backstage-műsorokkal erősítik a brandet és az élményt, többnyire a csatorna saját
csatornacsaládjába tartozó másik felületén, és hiába a többnyire heti rendszeresség, de
egyetlen napra sem hagynak magunkra, mert szintén kereszt-promóciós és branding jelleggel
a csatorna más nem-fikciós műsoraiba, magazinműsorokba és talkshow-kba is elkísérnek
szereplőik. A print bulvársajtóról nem is beszélve. Mivel sokan vannak, sok történettel látják
el, akár 12-16 hétig is a csatorna műsorait. Természetesen digitális elemeket is használnak, ha
utólag is, promóciós, brandépítő jelleggel, illetve az online felületekre terelve, azokhoz
szoktatva a közönséget, sztárchattel. Ha pedig egy formátum népszerű lesz, képes arra, hogy
az egész világot meghódítsa. Egyrészt maga a formátum, másrészt az élőben televízióban
vetített adás legjobb, legmeghatóbb, leggrandiózusabb pillanatai kikerülnek a közösségi
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felületekre, nézegetik, mutogatják, megosztják az emberek, globális sikereket, brandeket
építve egyetlen formátum egyetlen szereplőjéből.
Magyarországon 10 évvel ezelőtt a Megasztárral nyitott a sor, és ide tartozik a Csillag
születik, az X-Faktor és a Voice is. Elementáris erővel törtek be a köztudatba és szereplőik
egyik hétről a másikra az életünk népszerű, ismeretlen ismerőseivé váltak. Szórakoztatnak,
kikapcsolnak, pihentetnek, látványosak, csillogóak, és legtöbbször élő műsorok, amelyek
külön varázst, a megismételhetetlenség érzetet adják. Sikerüket annak is köszönhetik az
exkluzivitáson kívül az interaktivitás érzetét is keltik a nézők számára, szavazásukkal
befolyásolhatják az események alakulását. Ideális műfaj. Ugyan drágák, de egy egész szezon
vagy akár több szezon is építhető rájuk. Rengeteg nézőt vonzanak, a hagyományos szpot
típusú hirdetési megoldásokon túl pedig számos ún. non-szpot bevételi lehetőséget jelentenek
a tévéknek többek között a nyereményjátékoktól a merchandisingon át az emelt díjas SMSekig.
Tehetségkutatók már a magyar televíziózás hőskorában is voltak, elég a Táncdalfesztiválra
vagy a Savaria táncversenyre gondolni. Ezek mai megfelelői az X-Faktor, a Megasztár és a
Szombat Esti Láz. Vannak azért alapvető különbségek, amelyek korszerűsítették a
formátumokat. Ilyen például a zsűri szerepe. Korábban a zsűri a szakmájának és
művészetének elismert ítésze volt, ez tette alkalmassá a bíráló szerepére. Ma pedig már a zsűri
karakterét éppúgy castingolják, a zsűritagok egymáshoz való viszonyát patikamérlegen
egyensúlyozzák, hogy a közük is kibontakozó konfliktusok, újabb történetekhez vezessenek,
táplálják a műsort, a keresztpromóciós műsort, a bulvársajtót, így az egész brandet. A zsűrizés
a szakmai szemponton túl nagyon emocionálissá is vált, maguk is részesévé válnak a
versenyzők teljesítményének, életének, például mentorokként. A szereplők kiválasztása sem
kizárólag a tehetségük alapján tételeződik, hanem ahogy a reality-knél, a karakterük, az
izgalom ígéretével kecsegtető élettörténetük alapján is. Összevetni tehát a Ki mit tud?-ot a
Csillag születikkel lehet - mert ráadásul a készítői szándék ez volt, elkészíteni a XXI. századi
változatot -, de felesleges is, annyi ponton változott a helyzet vagy például a közönség
részvétele is, az lehet az érzése, alakítja az eseményeket, például SMS-n. A technológia és a
digitális kor pedig esetükben ezt az interaktivitást szeretné maximalizálni. Az élményt, hogy
nézőként emberek sorsát befolyásolhatjuk. Ennek persze elsődlegesen üzletileg van rendkívüli
jelentősége, de ez a pszichológiai tényező az, ami valószínűleg még sokáig fenntartja a
létezését, létjogosultságát adja.
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Ezek a műsorok a reality-khez hasonlóan képesek voltak arra, hogy fiatalok millióit ültessék
újra és újra a képernyők és a monitorok elé, hiszen vitathatatlanul egy-egy siker
kiteljesedéséhez az egyes produkciók online megosztása, utánkövetése is hozzájárult. A
tehetségkutatók a televízió, az internet és a mobil konvergenciájának gyönyörű példái. Susan
Boyle vagy a magyar Attraction a Britain’s got Talent sztárjai az internetnek is köszönhetik
világsztárrá válásukat. Susay Boyle videóját 200 millióan látták online, ami persze fokozta a
feszültséget hétről hétre, és a televíziósok élő show-k nézettségére is visszahatott,
rekordmagasságokba szárnyalva. Arról nem is beszélve, hogy üzletileg mekkora jelentősége
lett ebben a konglomerátumban annak, hogy pontosan tudható volt a YouTube
látogatottságának országokra, életkorra és fogyasztási típusokra lebontott statisztikáinak
köszönhetően, hogy Susan Boyle valójában a világ melyik pontján a legnépszerűbb, hol
rajonganak érte a legtöbben. A menedzserei már ennek precíz beépítésével tervezhették meg a
turnéállomásokat, a lemezkiadást hogy a profitot maximalizálhassák.104 Ez maga a mindent
átszövő konvergencia. Egy televíziós formátumból, márka és termékek születése, amelyek
átlépik a televízió határait, miközben folyamatosan megerősítik a létjogosultságát, mert az
event, az élő varázsa, a karakterek megfelelő kiválasztása, a tökéletes dramaturgia, a több száz
műsorkészítő tudása nélkül mindez nem lenne semmi.

6.2.1.3 Talkshow-k
Az előzőhöz nagyon hasonló műfaj, azzal a lényeges különbséggel, hogy benne a beszéd, a
beszélgetés központi szerepet játszik. Hétköznapi emberekkel vagy hírességekkel folytatott
előre felépített beszélgetések ezek, amelyekben a spontaneitásra kevéssé építenek, ezért ritkán
élők. A one-man show-k és a standup comedyk is ide tartoznak, hiszen ezek is mind a
verbalitásra épülnek. A műsortípus lényege, hogy a showman vagy showwoman személyisége
mindent áthat, tulajdonképpen többnyire róla szól az egész műsor, mindenki más, még a
vendég és a közönség is csak kiegészítő elem. Nagy felelősség kiválasztani a karaktert, kire
épüljön a show. Többnyire évek óta bizonyított karakterekre, valamilyen szempontból eredeti,
hiteles személyiségekre. Enélkül a show nem lesz hosszú életű, hiába építi a brandet egy

Csák Tamás: A televízió és az internet konvergenciája különös tekintettel a professzionális szórakoztató
tartalmakra. (Szakdolgozat) SZFE, 2012, p. 49.
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kereskedelmi gépezet. Ide tartoznak a délutáni talkshow-k is, ugyan kissé más
karakterjegyekkel, de ugyanúgy közönség előtt. Az adások témái a hétköznapi élet
problémáihoz kötődnek, a műsorvezető feladata, hogy konfliktust, vitát provokáljon a
vendégek között. Látszólag hétköznapi problémák és történetek, de a végére extrém
szituációk keletkeznek, hogy a nézők különleges élményérzete is kielégítésre kerüljön.
A talkshow műfaja ma teljesen kiszorulni látszik a főműsoridős sávból. Csak tematikus
csatornákon képzelhető el, hogy vezető műsorokká válnak. Mégis a műfaj elemei majdnem
minden show-műsorban megtalálhatók. Vitray Tamás kezdte Magyarországon amerikai példa
hatására az Ötszemközttel, de ez akkor még nem manipulált közönség előtt zajló
beszélgetéseket jelentett, hanem gyakorlatilag rejtett kamerák mellett, csupán a kérdező és a
beszélgetőtárs jelenlétében, kettejük dialógusával, mindenféle bejátszás és képi illusztráció
nélkül. Aztán mára mélyinterjúk helyett szórakoztató történetmeséléssé változtak ezek a
talkshow-k és meghonosodtak az elsősorban amerikai minták, bejátszásokkal, jelenetekkel,
extra vagy néha extrém produkciókkal105. A magyar talkshow-k megkerülhetetlen szereplője
Friderikusz Sándor, aki 1991-től éveken át a talkshow műfaj különböző formáit vitte
elképesztő sikerre a Friderikusz-show-tól a Meglepő és Mulatságosig. Friderikusz persze más
műsoraival, mint az Az Én Mozim106, a Másképpen beszélgetek, a Szólás Szabadsága107 vagy
a jelenleg az ATV-n futó Friderikusz rendszeresen bizonyítja, hogy a beszélgetős műfaj egyik
meghatározója Magyarországon. Kepes András beszélgetős műsora, a Desszert még a
klasszikus beszélgetés-centrikus műsorok és nem a show-központú formátumok világába
tartozott. Az 1999 óta futó Fábry-show – különböző csatornán, különböző nevei ellenére –
pedig először valósította meg Magyarországon azt, hogy a showman személyisége fontosabb
a beszélgetőpartnerénél, nem véletlenül fontos része a show-nak eleve egy standup comedy.
A talkshow-k csúcskorszaka Magyarországon a 2000-es évek eleje volt, amikor hirtelen
mindene arra alkalmasnak gondolt személyiségnek talkshow-ja lett Szulák Andreától, Alföldi
Róberten át Konta Barbaráig. Ekkoriban indult a híres-hírhedt Mónika Show, majd a Balázs
Show is. Ezzel összevetve ma sokkal kevesebb van, jól elkülöníthetően, tematikáját és
hozzáállását tekintve. Egyrészt a bulvár-botrány talkshow-k, amelyek a meghökkentésről és a
provokációról szólnak, mint a Frizbi; másrészt a tematikus és közszolgálati csatornákhoz
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Márk Szonja: A televíziós műsorok magyar története.
http://www.kreativ.hu/televizio/cikk/a_televizios_musorok_magyar_tortenete (utolsó letöltés: 2012. 06. 24.)
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Ugyan ez egy dokumentum-riportműsor volt, de Friderikusz állandó jelenlétével és kérdéseivel.
107 Heti politikai beszélgetős háttérműsor volt.
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kötődő elmélyültebb beszélgetős show-k, mint Jakupcsek Gabriella Ridikülje és Szily Nóra
Őszintén című műsora, valamint a politikai háttérműsorok a HírTV-n, az ATV-n, Kálmán
Olgával, Rónai Egonnal vagy Mészáros Antóniával, de ezek többsége már valójában
egyáltalán nem a show, hanem a hírműsorok kategóriája. A beszélgetés mint eszköz ténye
miatt említettük őket itt.
Mielőtt azt gondolnánk, hogy egy műfaj a vége felé közeledik, könnyen beláthatjuk, ha az
RTL Klub Vundersőn és Zuperszexijére gondolunk, hogy messze lehet még a vég. Inkább az
látszik biztosan, hogy a talkshow műfaja a csupasz bábu, amelyet fel lehet cicomázni,
díszíteni, mindenféle más műfajokkal és műsorelemekkel, hogy a korszerűség stílusjegyeit
magán viselhesse, és alkalmas legyen hatékonyan visszaépülni a kereskedelmi gépezetbe. A
kérdés mindig ott rejlik, van-e egy csatornának alkalmas személyisége arra, hogy ezt a műfajt
magával vigye. A 2000-es évek talkshow-dömpingjében és számos kudarcán pont az látszott,
hogy nem minden személyiség alkalmas arra, hogy felépíthető legyen a személyiségére egy
műsorfolyam. Az esti talkshow-k egyelőre nagyon sikeresek, és az RTL példája azt mutatja,
hogy a környezetükben lévő más műsorokkal együtt alkalmasak arra, hogy a főműsoridőt
kitolják, az ún. flow-t, vagyis a folyamatos tévénézés élményét meghosszabbítsák. Ilyen
jelenleg az RTL Klub Szuper Vasárnapja, amely este 8-kor az X-Faktorral indul, és két,
műfaját tekintve talkshow-val folytatódik, a Vundersőn és Zuperszexivel, majd a Showder
Klubbal.

6.2.1.4 Vetélkedők
A televíziózás hőskorától létező műfaj. Az angolszász terminológia két csoportot különböztet
meg, a game show-t és a quiz show-t. Mindkettőnek a verseny az alapja, de a game show-ban
ügyességi feladatok dominálnak, míg a quiz show műveltségi vetélkedő. Gyorsan tegyük
hozzá - bár már kitalálható -, hagyományosan, hiszen ma már főként kevert műfajok léteznek,
és persze egyéni és csapatjátékok. Műsorvezető moderál, és gyakran beszélget is, a talkshow
elemeivel befolyásolva a játékot. A műsorok többsége ún. licence-műsor, azaz egy formátum,
amelyet egy többnyire külföldi cégtől vásárolnak a magyar csatornák, és amelyekben a műsor
valamennyi eleme szigorúan rögzítve van a szerkezettők a tartalmi koncepción át a
látványvilágig, az arculati elemekig.
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Magyar televíziós történetében a vetélkedők voltak azok, amelyek az 1960-as évektől kezdve
a legemblematikusabb televíziósokat teremtették Vitray Tamástól, Vágó Istvánon, Egri
Jánoson és Rózsa Györgyön át Sebestyén Balázsig. Szinte a leghosszabb, ezért a
legváltozatosabb utat tette meg a műfaj. Mindig szórakoztatott, de eleinte szigorúan a
műveltség, a lexikai tudás játéka volt és fokozatosan vált a bátorság, az ügyesség játékává,
vagy azzal kombinált vetélkedővé. Show-elemek, mint a Van benne valami redőny mögötti
titka, vagy a Szerencsekerék betűinek csinos forgatói már a kezdettől jelen voltak, míg egyre
extrémebb helyzetekig jutottunk, amikor egy vetélkedő fénypontjává az a pillanat vált, amikor
a vesztes játékosok a sosem látható, tátongó mélységbe zuhantak a Maradj talpon!-ban. A
kereskedelmi televíziózás előtti Magyarország vetélkedőiben inkább a tudás számított és a
szándék, hogy a műfaj edukálja a közönséget. Nem közönség előtt zajlottak a játékok, ma
pedig mindenhol ott a közönség, eseménnyé építve a játékot. Mára tisztán a nyeremény lett a
tét. És persze megjelentek olyan show-elemek is, amelyek egy lufifújó versenyből is a
játékosok megható történetét megismerve valódi drámát csinálnak, a végtelenségig fokozva a
feszültséget, izzítva a stúdió és a nappali terének levegőjét is, a néző annyira vágyja, hogy a
hozzá hasonló átlagembernek sikerüljön a feladat teljesítése következtében megvalósítani az
álmát, legyőzni esetleg a szegénységet, az ügyességének köszönhetően a kiszolgáltatottságot.
Gondoljunk csak az egyik legsikeresebb formátum sikerére, a Legyen ön is milliomos! quiz
show-ra vagy az Egy perc és nyersz! gameshow-ra.
A műsorok zöme licence-műsor, ami nem újdonság, csak régen, a hőskorban nem megvették
őket, hanem inkább magyarították a formátumokat. Az Egri János vezette Elmebajnokság
ötletét például a BBC-n futó Mastermind adta.108 Természetesen gameshow-kban sem volt
hiány a magyar tévézésben Százból Egytől az Álompáron át a sztárokat versenyeztető Mr. és
Mrs.-ig. Fontos azt is megjegyezni a magyar televíziózás történetéről író Márk Szonja szerint,
hogy a vetélkedők nem csak műsorvezető sztárokat építettek, hanem a játékosokból is sztárt
csináltak, a történetük megjelenik a csatorna más műsoraiban, építkezik, fokozza a
feszültséget, növelve egy-egy játék esetén a nyeremény tétjét az illető életére. A különbség
talán annyi, hogy míg a tudás alapú vetélkedőkből például Funk Sándor addiktológus vagy
Mérő László matematikus-pszichológus vált országosan ismertté, mint az Év Elmebajnokai,
addig mára „15 perces” sztárok válnak csupán a játékosokból.
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Persze nem kell attól tartanunk, hogy a rangidős műfaj veszélyben lenne és nem képes
alkalmazkodni a digitális kor elvárásainak. A legújabb televíziós formátumok a quiz
műfajából is képesek platformokat egyesítő, gigantikus eseményeket létrehozni. Csak
egyetlen friss példa az Egyesült Államokból, amely még meg sem kezdte valódi
világhódítását. A NBC vadonatúj formátuma a Million Second Quiz. Igen, ez pont az, aminek
elsőre hangzik. Egy gigantikus reality-be oltott gameshow, amely igazi event, azaz esemény,
amelyről tudjuk, hogy az exkluzivitás és a megismételhetetlenség érzetét keltve különleges
helyet foglalt a televízió műsorok sorában és a nézők életében. Élő. Ez a másik olyan tényező,
amely ugyanezeket az érzeteket keltve, bebiztosítja, hogy egy tévéműsort abban az adott
pillanatban, nem rögzítve vagy utólag akarjon a néző megnézni. Nem stúdiókörnyezetben,
hanem szabadtéren, New York központjában, nézők ezrei előtt teremt sportesemény-szerű
élményt, 2 millió dollár nyereményért. Kérdések során kell végigmennie a játékosoknak
folyamatosan, egymillió másodpercen keresztül. A műsor egész folyama online követhető, a
televízió pedig napi egy órában, főműsoridőben foglalja össze a napi legizgalmasabb
történéseket, akár csak a reality-k, és kapcsol be az élő varázsán keresztül az adott pillanatok
feszültségének megélésébe. Könnyen emészthető, szórakoztató és rá lehet szokni. Mi ez, ha
nem a létező legkorszerűbb digitális megoldások egyike, amelyben a technológiai és a
tartalmi konvergencia kiteljesedni kezd, elmosódnak a platformok határai is, miközben
megmarad a televízió dominanciája, hiszen ez egy televíziós formátum. Nem tudjuk ma még,
meghódítja-e a világot, de minden jel arra mutatat, hogy tökéletesen alkalmas rá.

6.2.1.5 Hírműfajok
Talán ez az egyik legnagyobb dilemma. Mi lesz velük, vajon lesznek-e, kell-e róluk
egyáltalán beszélni, hiszen unalomig hallottuk már a tévék az internettel szemben lemaradtak
a hírversenyben. A hírműfajokat nem vizsgáljuk részletesen, inkább tendenciákra kívánjuk
felhívni a figyelmet, és arról szeretnénk vizionálni, mi vár azokra, akik a műsorkészítésnek
ezeket a műfajait szeretnék gyakorolni.
Először is külön kell választanunk a tematikus hírcsatornák és az általános adók világától. Az
természetesen egy pillanatig sem kérdés, hogy az olyan globális networkök, mint amelyeket a
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CNN vagy a BBC építettek fel, nincsenek veszélyben. De nem csak azért, mert olyan
hatalmasak, hanem azért sem, mert időben kapcsoltak, és platform-független, minden létező
felületen elérhető hírbrandeket építettek fel. Nem kérdés, ha információra vágyunk, többek
között ezeken a felületeken bizonyosodhatunk meg a világ alakulásáról. Kicsiben, magyar
viszonylatban talán ez az, amire a Sanoma csoportba tartozó hir24.hu éppen kísérletet tesz.
Internetes, mobil és tévés platformokon egyszerre építi a hírbrandjét, utóbbit Bárdos András
vezetésével a Story4-en, valószínűleg belátva, hogy hírbrandet könnyebb építeni a tévé
segítségével és népszerűségével, mint e nélkül, egy olyan piacon, ahol elvileg már foglaltak a
hírfelületek, és nehéz meghatározó felületté válni második vagy harmadikként. A piac mérete
egyesek szerint vesztésre is ítéli hosszú távon azokat, akik nem az első helyet birtokolják
Magyarországon.
Visszatérve az általános adókon érzékelhető tendenciákra. A hírműfajok változása során
láthattuk, a hibridizáció a kereskedelmi tévék világában hogy hozta létre az infotainment
műsorokat. A híradók esetében a napi közéleti aktualitásokra, míg a magazinműsorok
tekintetében az aktuális, de inkább érdekesség-fókuszú történetekre építve a műsorok
tematikáját. Mivel a magazinműsorok a történetekhez kötődnek létjogosultságukat kevésbé
fenyegeti az internet, mint a hírek világát. Kevésbé tűnik fel, hogy mi értelme meg tudnunk
egy műsorból azt, amit már úgyis tudtunk az internetről. Ugyanakkor ameddig az emberek
többségének továbbra is a televízió a legfontosabb tájékozódási pont, hiába gyorsabb az
internet, akkor is többen szerzik be az információkat a tévéből, mint a netről, addig nem kell
tartani attól, hogy feleslegessé válnak a hírműsorok. Fontos szempont az is, hogy az
embereket az interneten olyan mennyiségű információ éri, hogy nehéz köztük szelektálni. Ezt
a feladatot pedig elvégzi helyettük a híradó és a magazinműsor szerkesztője. Alig egy óra alatt
képbe kerülhetnek, a többórás vége-hossza nincs keresgélés helyett, hiába kérdőjelezi meg az
internet gyorsasága a tévében esti fix időpontban, látszólag összefoglalt valóságot.
A híradók és a magazinműsorok a Magyarországon induló kereskedelmi televíziós brandek
számára létfontosságúak voltak. Ezek jelentették a folyamatosságot, a megszokottat a nagy
változásban, amelyet a tévék diktáltak. Lojalitásnövelő és brandépítő jelentőségük ezért
kimagasló. Hosszabb távon azonban minden arra utal, hogy a kereskedelmi televíziók
megszerezték maguknak ezt a lojalitást, és ha nem lenne törvényi kötelezettség számukra és
kizárólag a gazdasági racionalitás döntene, nem biztos, hogy megtartanák az egyébként
rendkívül drága hírműsorokat. Kiszállnának a hírgyártásból, maradhatnának tisztán a
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szórakoztató tartalmak. Ez bármennyire is nyilvánvaló és letisztult kép, nem valószínű, hogy
bekövetkezik. Az európai televíziós hagyományokban annyira erős a televíziók tájékoztatási
mítoszához való elvárás, hogy nem várható, hogy egy-egy ilyen döntést meghoznak akár az
általános kereskedelmi televíziók.
Éppen ezért továbbformálódnak majd a híradókhoz és a magazinműsorokhoz kapcsolódó
eszközök és formák, hogy minél költséghatékonyabbá tegyék őket, illetve, hogy új szerepet
találjanak maguk számára az internetes hírversenyt kikerülve. Ennek előzményeit egyébként
láthatjuk is, hiszen már évek óta trend, hogy a hír- és magazinműsorok arctalan riporterei,
akik addig legfeljebb narrátorhangok voltak, arcot, személyiséget, megjelenést kapva, a
tévéképernyője előtt nem elmondják a híreket, hanem elmesélik a történeteket. Az egész
személyességét az is tovább erősítette, hogy a technológia lehetővé tette, a gazdasági
racionalitás pedig megkövetelte, hogy a stábok létszáma egyre kisebb legyen, mígnem
kijelentették, a jövő az egyszemélyes stáboké. A videóújságíróké, akik egyszerre
előkészítenek, szerveznek, szelektálnak, kérdeznek, forgatnak, vágnak, majd az esti híradóban
vagy éppen a magazinműsorban elmesélik a történeteket.
Történetmesélő tájékoztatás mellett lehetséges szerep a televíziós híradók számára például a
hírmagyarázat. Olyan összefüggések elmagyarázása, a tények elemzése és kiértékelése,
amelyre a napközbeni klikk-alapú, elsősorban címeket és leadeket olvasó netezőnek nem jut
ideje. Ismét hivatkoznunk kell a Hír24 híradójára, ami valami ilyesmivel kísérletezik, és hogy
még jobban eltérjen a megszokottól a lehető leggazdagabb műfaji kínálatot adja egy 24 perces
adáson belül. Nem arra törekszik, ami éveken át a tendencia volt, minél több hírt
belezsúfoljon egy estébe, hanem éppen az említett rendkívüli jelentőségű szerkesztői feladatot
elvégezve, kiválassza azt a 8-10 eseményt, jelenséget, amelyeket fontosnak gondol, és azokat
a legváltozatosabb eszközökkel elmagyarázza a nézőknek. Minden témához megpróbálja
megtalálni azt az eszközt és formát, ami a legalkalmasabbá teszi a megértését. Ha kell
infografikát használ vagy animációt, ha kell egy internetes felhasználói tartalmat mutat meg
és kommentál vagy éppen egy szakértővel beszélget a stúdióban, aki néhány percben
összefoglalja a lényeget. Izgalmas kísérlet és minden bizonnyal ez egy releváns irány, de
fontos látni, hogy olyan felkészültségű és tudású újságírókat, szerkesztőket követel, akik
mélységében értik és látják át a folyamatokat, miközben ismerjük el az utóbbi évek éppen az
internetes információáradat hatására elkényelmesítették a készítőket. Kérdés, hogyan lesznek
motiválhatók arra, hogy az internetes hírek megfilmesítése helyett elvégezzék végre azt a
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feladatot, amiről az elején beszéltünk. Persze naivitás lenne azt gondolni, hogy ez az egyetlen
megoldás, de ideális állapotként jó leírni. A Hír24 kísérletét más olvasatban hírshow-ként is
felfoghatjuk, amelyben kevésbé a mélységé, mint inkább a folyamatos innovációé a szerep.
Ez az innováció az, ami képes lehet megteremteni a folyamatos kíváncsiságot iránta nap nap
után. Ehhez pedig csak halkan tesszük hozzá, nem csak felkészült, de rendkívül kreatív
szerkesztők is szükségesek.
Mindezt kiegészítő és ezzel párhuzamos szerep lehet a még személyesebb történetmesélő
tájékoztatás megerősödése az általános csatornákon. Nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy
egy-egy hírműsor valójában 6-8 állandó, jól ismert, beazonosítható riporter-műsorvezető
személyes szűrőjén, értékelésén és élményein keresztül adja majd át a „hírtörténeteket”. Azért
lesz a néző rájuk kíváncsi, mert azt az embert érdekesnek találja, aki elmeséli a történeteket.
Izgalmas egyéniségek szemén keresztül látnánk a világot a tévében, a gyors híreket pedig
úgyis az okostelefonokon nézheti meg, akit érdekel vagy továbbra is a tematikus
hírcsatornákon. Ez a gondolkodás a magazinműsorokban egyébként már jelen van, de eddig
valamiért azt gondoltuk, a híradóban, az objektivitás világában nincs helye. Miért ne lehetne?
Az egyszemélyes stábok miért ne lennének alkalmasak arra, hogy naponta elmeséljenek egyegy történetet, ami számukra kiemelendő az aktualitás világából. A CNN-en egyébként
Christiane Amanpour és társai már egy ideje így mesélik a híreket, ahogy ők látják.
A hírműfaj egyes eszközei megtalálják a helyüket a különböző platformokon. Ha egy csatorna
számára fontos, hogy a digitális korban legyen hírbrandje, akkor az egyik lehetséges út az,
hogy a tévében történeteket mesél, a mobilplatformokon pedig gyors és rövid híreket valamint
olyan exkluzív videós tartalmakat, amelyek a tévéműsorba nem fértek be, de mégis
izgalmasak annyira, hogy sokan megnézzék őket és a világháló megosztva, terjedve,
továbberősítsék a brandet.
A sikeres dokumentum- és riportműfajok is ezt az utat járják. Gondoljunk, csak az On the
Spot kétszemélyes stábjára, Cseke Eszterre és S. Takács Andrásra, akik a hírek mögötti
világot mutatják meg egy-egy kézikamera segítségével és történeteken keresztül mesélik el az
összefüggéseket. A saját brandjük építéséhez pedig használják az online médiumokat, blogot
vezetnek és folyamatosan kommunikálnak a nézőikkel a közösségi médiában, azt az érzetet
keltve, hogy a néző, aki csak havonta találkozik velük a televízióban, mégis naponta részese a
személyes történetükön keresztül a világ történéseinek.
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Összehasonlítva a szórakoztató műfajokkal mindennek ellenére nem várható, hogy a
hírműfajon belül összemosódnának a fikción- és a nem-fikció határai, csak a szigorúan vett
tényújságírás kerülhet háttérbe és kiszorulóba az általános csatornákról. A show-szerű
hírműfajok, vagyis a politikai vitaműsorok és talkshow-k relevanciáját nincs miért
megkérdőjelezni a jövőben sem. Ahol feszültség, dráma, egyszeri és megismételhetetlen
helyzet jön létre azt mindig is szeretni fogja a televízió. Ebben talán az az elmozdulás várható,
hogy a show-jelleget kihasználva, mind ilyen műsor kezdődik majd élőben, megtartva annak a
rizikóját és feszültségét, hogy élő műsorban bármi megtörténhet, és azt érdemes látni a
tévében. Érdemesebb, mint azt, amit bárhol, bármikor, bármilyen eszközön megnézhetek.

6.2.2. Fikciós műfajok: sorozatok
A fikciós műfajok közül kizárólag a sorozatokról szeretnék szólni részletesen, mert soha nem
látott népszerűségnek örvendenek a világban, pedig egyébként is a legkedveltebb televíziós
műfajok közé tartoztak. Kolosi Péter már idézett felosztásában a fikciós műfajok közé a
játékfilmet, a tévéfilmet, a tévésorozatot (drama series), a minisorozatot (event series), a
sitcomot109 (half hour series), a napi sorozatot, vagyis a szappanoperákat, a dél-amerikai
típusú szappanoperákat, a telenovellákat és az animációt sorolja. A sorozatok besorolását
pedig szokás serial és series kategóriákra is osztani az alapján, hogy a sorozat egy folytatásos
történet vagy minden részben azonos közösség, szereplők új története elevenítődik meg.
Előbbiek a szappanopera-típusúak, utóbbiak pedig például a rendőrös-nyomozós-helyszínelős
sorozatok.
Egy mai sorozat rendszerint heti vagy napi részletekben kerül a képernyőkre, ma már
elképzelhetetlen a hajdan kéthetente csütörtökön jelentkező, 331 részt megélt és kultikus
népszerűségnek örvendő Szomszédok – Horváth Ádám rendezésében és forgatókönyvei
alapján, ebben az ütemezésben. A Szomszédokat ráadásul egyedülállóvá tette, hogy a kor
aktuális kérdéseire reflektált, gazdagréti családok hétköznapjain keresztül. A televíziós
sorozatok többségéből ugyanis hiányzik ez az aktuális utalás, hiszen ezzel együtt nehezen
lennének globálisan értékesíthetőek, de a Szomszédok hőskorában ez még nem volt szempont.
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A napi sorozatok, a több, mint a 15 éve futó Barátok közt és a valamivel fiatalabb Jóban
Rosszban, még mindig részei a hétköznapoknak, népszerűségük nem változik. Meghatározó
márkaépítői csatornáiknak, a lojalitást erősítő tényezők, a nézők számára pedig az
időbeosztást keretbe rendező igazodási pontok. Épített díszletek között, nem valós, de nagyon
is elképzelhető helyszínen játszódnak, és még sokáig a televízió az a közeg, ahol nézni
szeretjük ezeket a történeteket. Láthattuk, a sorozatokat annyira szeretik a nézők, hogy a
reality-k, a tehetségkutatók, de még a quizműsorok világába is beépültek. Nincs értelme
részletesen elemezni a pszichológiai hatást vagy a sorozatok fejlődéstörténetét, mert témánk
szempontjából nem releváns, inkább egy olyan jelenséget kívánunk megvizsgálni, ami az
elmúlt években különleges fordulatot hozott, és újabb bizonyítékként szolgál arra, hogy a
televíziós műsorgyártás még hosszú időre a mindennapok realitása, és megalapozza, miért
gondoljuk úgy, hogy akár a televíziózás új aranykora köszöntött be.

6.2.2.1 Mit keres Hollywood a tévében?
A felszínes válasz rendkívül egyszerű: pénzt. Hollywood híres rendezőinek egy része
tévéshow-k rendezésével kezdte. Steven Spielberg például még Columbo epizódokat is
rendezett. A film és a televízió viszonyában viszont hosszú évtizedeken át volt egyfajta aláfölérendeltségi viszony. A filmesek visszalépésnek érzékelték, ha elfogadták a kisebb
képernyő ajánlatát, pedig olyan az értelmiségiek körében is elismert hollywoodi rendező, mint
Robert Altman is jól egyensúlyozott pályája során a két lehetőség között. Aki valamire is
tartotta magát, és sikert akart Hollywoodban, inkább azért nem ment a tévé közelébe. A
filmesek egy jelentős része lenézte a tévések világát. Mindig akadtak persze kivételek, de ez
volt az általános. Aztán a televízió sorozatok világa egyszer csak nagy fordulatot hozott és
kiderült, akad miért közelebb menni a bűvös fekete dobozhoz.
Ennek részben üzleti oka is volt. A nagy amerikai filmstúdiók évtizedek óta részt vettek a
televíziós értékláncban. Saját tévéhálózatokat, kábeltársaságokat hoztak létre. A Universal az
NBC, a Warner Brothers például a WB-t, hogy egy-egy tartalmat minél több felületen
tudjanak értékesíteni. Moziban, nemzetközi forgalmazásban, előfizetéses csatornán, DVD-n,
televíziós csatornákon, aztán a video-on-demand szolgáltatásokon és az interneten is. A
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filmstúdiók rájöttek arra, ha beszállnak az üzletbe, a saját értéklánc még több állomásán
tudják kivenni a pénzt.
A kábeltévék világa egyre fontosabbnak érezte, hogy a nézőt minél szorosabban magához
kösse, ezért úgy érezte, akkor teszi a legjobban, ha saját sorozatmárkákat hoz létre, és persze a
profitot is ebben az esetben tudta leginkább maximalizálni. A társaságok közül kiemelkedik
az HBO, amely Amerikában úgy döntött, hogy nem csak vásárlója és közvetítője lesz
tartalmaknak, hanem saját maga gyártja is azokat. Olyan sorozatok fűződnek a Time Warner
leányvállalat nevéhez, mint a Szex és New York, a Tudorok, a Trónok harca, a Maffiózok
vagy éppen a Martin Scorsese által rendezett és producált Broadwalk Empire, magyarul a
Gengszterkorzó. A kábeltévés környezet olyan innovatív talajjá vált a hollywoodi óriások
számára, hogy magával ragadta őket a lehetőség. Maguk a filmstúdiók is elkezdtek egyre
többször tévésorozatokban gondolkodni, a mozi helyett. Így született például a
Dreamworksnél a Borgiák sorozat is. A film számára nem érezték a XV. századi pápaság
korában játszódó történetet elég izgalmasnak, de a szövevényes és látványos forgatókönyv jól
illeszkedett a tévésorozatok világába.
A tévésorozatok stáblistáján egyre több hollywoodi sztár neve jelent meg, rendezőké és
színeszeké egyaránt. A nagy amerikai történetmesélők egyre kevésbé kezdték azt érezni, hogy
művészileg ne lenne vállalható a televízióval való együttműködés. A fal áttöréséhez nyilván
szükség volt olyan véleményformálókra, mint a már említett Scorsese, aki a siker, valamint a
tévé és a film egyenjogúsítása érdekében egyre több helyen fejtette ki, téved, aki azt hiszi, a
televízió nem tökéletesen alkalmas terep arra, hogy még mélyebb karakterábrázolást legyen
képes megmutatni egy rendező, mint egy másfél órás mozifilmben. Ha pedig valaki a
tévéknek is dolgozik, attól még nem dől romba a filmes karrierje. Nem nehéz megérteni, hogy
egy televíziós évad 12-16 órányi vágott ideje mennyivel több lehetőséget enged a
kidolgozásra, mint a mozi. Ez tulajdonképpen a formátum sajátja.
A minőség és a történetmesélés művészete, ez az, ami az utóbbi évek világhódító amerikai
tévésorozatait jellemezni kezdte. A rendezők időt és kreatív szabadságot kaptak arra, hogy
minél gazdagabb világot ábrázolhassanak, kiteljesedettebb narratívát építhessenek fel, mint a
film esetében. Nem véletlen például, hogy Scorsese a Gengszterkorzóban ugyanazt a világot
szövi tovább, az alkoholtilalom korát, amit nagyjátékfilmjeiben is olyan egyedülálló módon
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megjelenített. A tévében elmélyedhetett az utolsó apró részletig a korban, amely a
művészetére az egyik legnagyobb hatást tette, és amelyből egész életében táplálkozott.
Jókor történt persze mindez, hiszen Hollywoodban a legnagyobb filmstúdiók az utóbbi
években, évtizedekben a filmkészítők érzete szerint is kiüresedtek, csak a szuperhősök és
kalózok világát voltak hajlandó befogadni. Ott pedig a karakter-vezérelte, mélyen ábrázolt
történeteknek és világoknak kevésbé jutott terep. Közben a technológiának köszönhetően a
tévé annyit fejlődött, hogy a nézői élmény vonatkozásában teljesen megközelítette a filmek
világát. A filmrendezők pedig élvezni kezdték a lehetőséget, amire egy film esetében nem lett
volna esélyük. A folyamat ott tart, hogy a tévé már nem kérleli Hollywoodot, hanem a
legjobbak közül válogat kedvére.
A mozival szemben a nézőt nem egyetlen alkalom erejéig kell becsalogatni a vászon elé,
hanem minden egyes alkalommal ott kell tartani a képernyő előtt. Ha ez nem történik meg,
egy teljes sorozat bukásra van ítélve. A nézői reakciók ismerete ezért a sorozatok
forgatókönyvírói számára kulcsfontosságúak. A tévétársaságok gyakran ugyanolyan
vizsgálatnak teszik ki a döntéseiket egy-egy esetben, mintha egy mosópor vagy egy fogkrém
termékbevezetéséről lett volna. Fókuszcsoportok mérlegelnek karakterektől, történetekről.
Nem véletlen, hiszen amikor a televízió sorozatot gyárt, olyan terméket szeretne létrehozni,
amelyet aztán széles körben értékesíthet, alkalmas rá, hogy márkát, brandet építsen rá.
Természetesen milliók kezdtek rajongani a sorozatokért, és tudjuk, sikerült, képesek voltak
arra, hogy az egész világot meghódítsák, igazi televíziós brandeket hoztak létre.
Rengeteg példát lehetne sorolni, de mi ismét a Netflixet emeljük ki. 2011-ben úgy döntöttek,
nem csak közvetítik a tartalmakat, hanem gyártják is mostantól, beszálltak a sorozatgyártásba.
Kire bízták volna a feladatokat, mint azokra, akik a legjobban értenek a filmkészítéshez, a
hollywoodi történetmesélőkre. Könnyű helyzetben vannak, mert a streaming szolgáltatásnak
köszönhetően pontosabban látják, milyen sorozatokat néznek leginkább az emberek, milyet
érdemes készíteni. Persze ettől még nem tudják létrehozni a személyre szabott, ámde
mindenkinek tetsző sorozatokat, de nagyobb valószínűséggel találják el az átlag ízlését, mint
eddig valaha. Sokan azzal vádolják őket, könnyebb dolguk van, mint a hagyományos televízió
tartalom-előállítóknak, mert a szabályzási kérdések a sorozataik netre készült mivolta miatt
nem esik ugyanolyan elbírálás alá, mint tévére készült társaiknak. A meztelenség és az
erőszak hangsúlyosabb például előbbiekben. Ezzel a kérdéssel nyilván nem kell komolyan
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törődnünk, mert a szabályzás előbb-utóbb utoléri a gyakorlatot, és a lobbi, ha valódi piaci
veszélyt érez, mindent meg fog tenni, hogy egységesítse a feltételeket és esélyeket.
A Netflix sorozatai vonatkozásában lényegtelen az a technológiai körülmény esztétikai
értelemben, hogy a netre vagy a televízióra készültek-e, mert az emberek ezeket a sorozatokat
ugyanúgy a televíziójukon nézik, legfeljebb nagyobb képernyőjű mobileszközeiken. A fikciós
film élménye, részletgazdasága nem érvényesülhetne igazán más felületen. A különbség
eliminálása is az oka annak, hogy az Oscar-díjas Kevin Spacey az Edinburghi Nemzetközi
Televíziós Fesztiválon idén nyáron nem tett különbséget internetre vagy tévére szánt
sorozatok között, mindkettőt egyszerűen televíziós tartalomként definiálta, és azt mondta, a
televíziózás a harmadik aranykorába lépett, mert szerinte a minőségi drámák a mozi helyett
ma már a tévé képernyője előtt találtak otthonra. Sosem fordult még előre korábban, hogy a
vitaindító előadást egy színész-producer tartotta volna. Maga is elmondta, 15 éve
elképzelhetetlen lett volna, hogy az ügynöke megengedje, az Oscar-díj után egyáltalán
fontolóra vegyen egy televíziós sorozatszerepet. Az Amerikai Szépségért és a Közönséges
bűnözőkért is Oscart kapó Spacey a Netflixen futó House of Cards című politikai thriller
főszereplő-executive producereként volt hivatalos a tévés fesztiválra. Szerinte a sorozat és a
Netflix sikere azt jelzi, a nézők szabadságot akarnak. A Mad Men, a Drót, A Dexter vagy a
Totál szívás sorozatok mind azt bizonyították, a televízió mint médium egy olyan művészeti
forma, amely az igényes történetmesélés hiteles terepe, és ezzel megelőzi a mozit is.
Szofisztikált, több rétegű történetet, komplex karakterekkel készítette a sorozatot, amelyben
van elég idő arra, hogy az egyes személyiségek a kapcsolataikon keresztül kibontakozzanak.
Tisztában van vele, hogy ez kockázatos vállalkozás lehet, de szerint a sikerhez és a
korszerűséghez vállalni kell ezt a kockázatot. Az amerikai helyzetre utalva elmondta, a
fiatalok nem tesznek többet különbséget, hogy valamit online vagy televízióban néznek-e. A
most felnövő generációt már nem érdekli, hogy valamit iPaden vagy a YouTube-on néz meg,
a tévében vagy a számítógépen. Csak a tartalom és a történet számít. Figyelni kell az új
technológiára, az internetre, a közösségi médiára és folyamatosan követni a változásokat.
Akik ezt nem veszik figyelembe, biztosra vehetik, hogy lemaradnak. Azt mondta a House of
Cards sikere azt demonstrálta, hogy a tévés ipar időben kapcsolt és megtanulta azt, amit a
zeneipar nem, hogy az embereknek meg kell adni azt, amit akarnak, abban a formában és
akkor, amikor akarják, ésszerű áron. Így nagyobb az esélye, hogy fizetnek is érte, ahelyett,
hogy ellopják a tartalmat. Szerinte a mostani kor az 1950-es évek felszabadultságának,
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felhőtlenségének, kísérletező kedvének a korát kellene, hogy jelentse, amikor mindenki a
biztos helyett inkább kockázatot vállal, átlépi a határokat és a nézőket új világokba viszi el110.
Ahogyan az online nézők köre bővül, és egyre több kábelcsatorna vásárol új tartalmakat, úgy
a network tévék és online csatornák, mint a Netflix, az Amazon vagy a Hulu úgy mozdul el
egyre erőteljesebben a sorozatgyártás az összefüggő, több szálon futó sorozatok irányába.
Ezeket a sorozatokat már nem mindig hagyományos tévétársaságok készítik, de ez kezdi
elveszíteni a jelentőségét, hiszen az emberek többnyire tévében vagy a tabletjükön nézik őket,
nem törődve a technológiai háttérrel.
A filmek, sorozatok esetében kisebb az interaktivitás vonzereje. A filmek esetében leginkább
a választásra korlátozódik az egyéni preferenciák szerepe. Ugyanakkor ezek az internetes
fogyasztásra gyártott sorozatok megváltoztatják azt a szokásunkat, hogy az interneten csak
rövid tartalmakat fogyasztunk. Népszerű televíziós műfajok nem azonos mértékben
alkalmasak az interaktivitás kihasználására, ennek ellenére a sorozatok igazi mérföldkövei a
tartalom-előállításnak, és tulajdonképpen rehabilitálják a televíziót, legalábbis a mozival
szemben mindenképpen.
A Netflix tévés sorozatai nem csak esztétikai értelemben, de üzletileg is bebizonyították –
legalábbis egyelőre Amerikában - hogy a fizetett online tartalomszolgáltatás új távlatokat
nyithat a televíziózásban. A tévés piac addig átlátható szereplői közé egyik évről a másikra
képes volt betörni egy új szereplő, amelynek szolgáltatásai és koncepciója egészen
Hollywoodig elért, és több évtized dogmákkal szakított. A Netflix sorozata, a House of Cards
az első olyan sorozat, amely elkerülte a hagyományos tévés szolgáltatókat. Az is először
fordult elő, hogy egy sorozat összes részét egyszerre tegyék elérhetővé a nézők számára,
ráadásul pedig már az első évadát kilenc, a televíziós Oscarnak tartott Emmy-díjra jelöljék. És
a Netflix történelmet írt azzal is, hogy kifejezetten internetre készült sorozatként három
Emmy-díjat meg is kapott a hálózati tévék produktumai között. Azt elhamarkodott lenne
állítani, a Netflix útja általánossá válhat a közeljövőben, mindenesetre azt jelzi, a határok
tényleg összemosódnak és a fogalmainkat sürgősen új, sokkal flexibilisebb tartalommal kell
megtöltenünk.

110

Kevin Spacey: Television has entered a new Golden Age.
http://www.theguardian.com/media/2013/aug/22/kevin-spacey-tv-golden-age (utolsó letöltés: 2013. 10. 26.)
114

A televízió új aranykora?

Ennek a folyamatnak a hatása Magyarországon még gyakorlatilag nem érzékelhető. A Netflix
vagy a Hulu sorozatai nálunk nem elérhetők. Jelentőségük mégis hatalmas, mert a változások
híre ide is eljut és reményt adhat egy olyan tartalomkészítő, audiovizuális tartalmat előállító
generációnak, aki korszerű keretek között, a világhoz kapcsolódva, kellő szaktudással részese
kíván lenni a megújuló fikciós televíziós tartalomgyártásnak, vagy egyáltalán meg akarja
tanulni, tapasztalni a történetmesélés kifinomultabb eszköztárát. Van hova menni, hiszen van
már a világnak olyan pontja, ahol ez jól működik és meg is fizetik. Igazságtalanok lennénk, ha
nem szólnánk arról, hogy az HBO saját tartalomgyártó törekvéseinek köszönhetően már
Magyarországon is készülnek ilyen sorozatok. A Terápia és az izraeli licence alapján készült,
már második évadánál tartó Társas Játék ebbe a sorba illeszkedik, magyar színészekkel,
rendezőkkel, filmkészítőkkel. Nyilván nem véletlenül, olyanokkal, mint Enyedi Ildikó vagy
Gigor Attila, akikről korábban talán el sem tudták volna képzelni, hogy a televízióhoz ilyen
közel kerüljenek. Analóg a helyzet az amerikai mintával. Véleményformáló körökben
rehabilitálja ez a televíziózás és a tévénézés élményét, ahol már évekkel ezelőtt elfordultak
ettől a médiumtól, mert nem találtak benne számukra színvonalas néznivalót. Ezek a minőségi
sorozatok megteremtették újra az igényt és létjogosultságot biztosítanak annak, hogy
kijelenthető legyen, elkezdődött a tévézés új aranykora.

6.2.3 Felhasználói és professzionális tartalom
Sokszor kerülgettük már, de nem beszéltünk részleteiben az internetre gyártott videós
tartalmakról és a televízióhoz való viszonyukról. Két jól elkülönülő csoportot célszerű
megkülönböztetni. A professzionális és az ún. user-generated-contentet, vagyis a felhasználói
tartalmat. Előbbiről hosszan beszéltünk, de utóbbiról még csak érintőlegesen. A technika
egyre olcsóbb és bárki számára elérhető lett, az így létrejövő amatőr tartalmak elárasztották az
internetet. Az utóbbi évek törekvései a professzionális tartalmak soha nem látott erősödését
mutatják a neten fikciós és nem-fikciós műfajokban egyaránt, de feltehetőleg mindig is
osztozni fognak a felületen a felhasználói tartalmakkal.
Gyakran nehéz eldönteni ma már, hogy mi számít professzionális tartalomnak és mi nem. Azt
eldönteni, hogy valami mitől professzionális a tartalom-előállításnál, függ a kreativitástól,
minőségi kritériumoktól, a szerzőségtől, esetleg a komplex szaktudástól és tapasztalattól,
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illetve szabályozás kérdése is, de ez egyáltalán nem jól definiált terület. Sokféle nézőpont van
a különválasztásra. Ilyen például a szerkesztői koncepció, a témaválasztás, a platformválasztás, bár szerintünk ez sem igazi különbségtétel, hiszen egy civil miért ne lehetne
legalább annyira tudatos, mint egy profi. Mi inkább azt gondoljuk, a profit és a felhasználói
tartalmat a közlés helye és szándéka, az ad hoc jellege, illetve üzleti tervezhetősége
különbözteti meg egymástól.
Érdekes volt sokáig, hogy a professzionális tartalmaknak kell-e tartaniuk a felhasználó által
generálttól, de ma már egyértelműen látjuk, hogy a válasz nem a kérdésre. A felhasználó
tartalmak inkább tovább fragmentálták az amúgy is szövevényes tartalom-előállítói közeget.
Egy-egy sikeres felhasználói videó gyakran népszerűbb, mint a professzionális, de ez mégsem
jelent tartós veszélyt. A nézői-felhasználói igények folyamatosan változnak és ezzel a
professzionális tartalmak könnyebben lépést tartanak, mint az amatőrök. Egyre általánosabb
vélemény, hogy a profi tartalmak előállítása és bemutatása még nagyon hosszan a televíziók
dolga lesz főleg.
Ma az is látszik, hogy ha valaki a globális világban érvényesülni akar tartalommal, akkor ezt a
klasszikus műsorszolgáltatás eszközeit megkerülve is megteheti. Ehhez persze a tartalmat
nem árt angolul létrehozni, de láthattunk már példákat olyan virális terjedésre, amely nyelvtől
függetlenül a szituáció és a kép erejével hatva hódította meg a világot. Ugyanakkor az is
elmondható a verbális világban, hogy az online-nak köszönhetően az angol már nem csupán
egy nyelv, hanem egy univerzális médiatartalmi jelrendszer lett.
Ez előbbi kérdés a már hosszan tárgyalt Z generációt biztosan érintheti. A tagjai
tartalomkészítési motivációja elsősorban érdeklődésből és a magamutogatás vágyából ered.
Bármi lehet számukra apropója képnek, szövegnek vagy videónak: az azonnali
információátadás vagy egy-egy téma iránti elkötelezettség. A technológia lehetővé teszi
számukra a folyamatos push-üzemmódot, hogy azonnal letölthessenek, megoszthassanak,
továbbíthassanak egy tartalmat. Aki elsőként teszi, az a véleményvezér. Ma már nem a
hagyományos tömegmédián, hanem ezeken az eszközökön hatnak egymásra a fiatalok. Fontos
szerep jut még a csoportnyomásnak is, amely azt eredményezi, hogy ha egy közösségen belül
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elterjed egy tematika, mindenki hasonló gyártásba, például profilgyártásba, képbeállításba
kezd111.
A korábban idézett kvalitatív kutatás, amely a Z generáció tartalom-előállítási szokásait
vizsgálta, azt mutatta, hogy a fiatalok egyszerű, informatív képek, zenék, szövegek, videók
előállításán túl ún. mémeket112 is készítenek. Így hoznak létre újabb és újabb tartalmakat. Ez
azért lényeges, mert az egyén kreativitása, ötletei az alkotás részévé válnak, és folyamatosan
újabb és újabb rétegekkel bővülve, új minőségeket hoznak létre. Ezt a kvázi innoválást pedig
már fiatalon megélik, megtapasztalják, aminek akár pozitív következményei lehetnek felnőtt
korban, illetve a képi eszközökkel és motívumokkal készség szinten bánni tudó generáció
felnövekedését vetíti előre, amelynek tagjai a professzionális tartalomgyártást is
befolyásolhatják majd. A tartalmak előállításával kapcsolatban a kutatás érdekes tapasztalata,
hogy a hobbi és a profi tartalom-előállítókat az különbözteti meg, hogy például a tartalom
előállítására nem használnak mobiltelefont, legfeljebb másodlagos eszközként, míg az
alkalmankénti előállítók gyakrabban.
Sokan már fiatalon megélhetik egy-egy jól sikerült, például vicces mémnek köszönhetően a
celeblétet, netcelebként, ha csak rövid időre is. Ennek pozitív érzései azt generálhatják, hogy
az egyén újra és újra át akarja élni ezt az élményt. A tartalmaikat folyamatosan szépítik,
azonnal szerkesztik, hogy egy elvárt képnek, látszatnak megfeleljenek, mert függenek tőle. A
közösségi oldalak analitikájának köszönhetően pedig folyamatos visszacsatolásuk is van saját
sikerességükről vagy kudarcaikról.

6.2.4 Online videó
Egy tartalom minőségi kritériumoknak felel meg elsősorban, nem pedig platformoknak.
Sokáig azt mondtuk, az online ideális terepe a rövidebb, egy üzenetre épülő tartalom, de ha
belegondolunk, a televízióban pont ugyanez a hossz, amelyet egy lélegzetvételre a hír- és a
magazinműsorokban is fogyasztunk. 3-5 percél hosszabb ideig ma már a televízióban sincsen
egység a különböző műsorokban. A sorozatokat pedig a tévében szeretjük jobban nézni, de a
Kvalitatív kutatás a Z generációs fiatalok tartalom-előállítási motivációiról, avagy {X;Y}≠Z. A Kitchen
Budapest 2012-es kutatása, amelyet még nem publikáltak. Szerző a készítőktől kapta, engedélyükkel használja.
112
Olyan információs minták, amelyek másolódás, replikáció útján virálisan terjednek.
111
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kedvenceinket minden további nélkül megnézzük a weben keresztül például egy tableten is.
Egyedül talán a cím jelentősége az, amit az online videók esetén kiemelnénk, hiszen valamire
akkor kattintunk rá elsősorban, ha a címe felkeltette az érdeklődésünket. Ezt a funkciót a
tévében a felkonferáló, felvezető szövegek töltik be, itt is van egyfajta párhuzam, ami
eliminálja az audiovizuális tartalom platformhoz kötődő jelentőségét.
Ma ott tartunk, hogy az online felületek videó-szolgáltatásaival szemben a tévé helyzeti
előnye, hogy nem kell külön költséget fordítani a tartalom-előállításra, a videó-tartalmakat a
tévék el tudják helyezni saját webfelületeiken is, és be is tudják könnyedén ágyazni más
felületeken. A hagyományos tévék online látogatottsága úgy változik, ahogy a hagyományos
nézettsége, vagy legalábbis nagyon hasonlóan – a népszerű tévéműsor az internetre való
kikerülés másnapján szintén népszerű, sokan néznek interneten tévét a munkahelyükön – ez
az internet előnye a tévével szemben. Sportműsort átlagosan 5 percig néznek a neten,
tévésorozatot kb. 20 percig, a szórakoztató műsor végigkísérése pedig lépcsőzetesen csökken.
Ugyanakkor az online videótartalom nem tud olyan gyors lenni, mint az online cikkeké és
drága is. Egy videóanyag árából és munkájából akár 20-30 cikk is kitermelhető.
A kifejezetten az internetre szánt videós tartalmak - de ez más webre szánt médiatermékekre
is igaz -, akkor találják meg egyelőre igazán a számításukat, ha tematikusan, célzottan,
kifejezetten egy réteget szólítanak meg. Ez a lényegesen kisebb kör nagyobb valószínűség
szerint fizet a tartalomért, mint a szélesebb rétegek, amelyeket a televíziók érnek el továbbra
is. Hiába nő dinamikusan az okostelefon penetráció, ez nem jelenti azt, hogy az emberek
többsége ne ugyanúgy telefonálásra használná egyelőre az eszközt. Az applikációk fejlesztése
egyelőre pedig nem platform-független, ezért költséges és drága.
Az internet a niche tartalmak tökéletes felülete, míg a nem tematikus, hanem általános
televíziók számára, ezen célcsoportok kiszolgálása sosem volt üzletileg racionális szándék.
Magyarországon a kisebb elérés miatt a kifejezetten a webre készülő sorozatok, mint amilyen
kísérlet az Origo minisorozata, a Csalfa Karma is volt, éppen ezért nincsenek egyelőre sikerre
ítélve, mert nem vesznek részt a televíziós értékláncban, ami biztosíthatná és kiterjeszthetné
az értéküket. Az előállítás ráfordításait az általuk generált bevételek még nem teszik
különösen érdekessé. Azt mutatta meg, hogy önmagában webre sorozatot gyártani, anélkül,
hogy vagy be legyen ágyazva egy értékesítési láncba, vagy egy már meglévő tévés brand
kiegészítése legyen, nem kifizetődő és felesleges is. Félő, hogy hasonló sors vár a magyar
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fejlesztésű Chili vagy Mango elnevezésű, kifejezetten mobilra készült interaktív fikciós
sorozatra is, amelynek megtekintéséhez okostelefonra, applikáció-letöltésre és a megtekintés
közben folyamatos interakcióra van szükség, mert a néző dönthet arról, hogy egy-egy jelenet
hogyan folytatódjon. A projektet megmenthetné egy televízió azzal, hogy felkarolja és önálló
branddé téve, a mobilapplikációs tartalmat beépítve a rendszerbe innovatív tartalomhoz
juthatna, például úgy, hogy minden tévében sugárzott rész végén a sorozat úgy folytatódna
tovább, ahogy arról a reklámszünetekben, illetve napi sorozat esetén egyik napról a másikra a
nézők döntenek. Persze ez üzletileg nem egy kiérlelt gondolat, csak egy ötlet.
A hirdetők szempontjából az online videók előnye ma még technikailag az a hagyományos
tévés tartalmakhoz képest, hogy minden eddiginél könnyebben lehet mérni az elérést és
reklámokat építeni köré. Azt is láthattuk már, hogy a tévék catch-up szolgáltatásait már
összehangoltan mérik a televíziós tartalmakkal, és a Nielsen már teszteli kiegészítő
szolgáltatásként azt a paneljét is, amely során egy aktuálisan futó tévéműsor alatt beérkező
Twitter-bejegyzésekből is pontosítja a nézői összetételt. Persze ez utóbbi panel elsősorban
olyan országokban releváns, ahol magas a Twitter-felhasználók száma, és ez nem
Magyarország, hanem az Egyesült Államok. Mindenesetre az tény, hogy a klasszikus
közönségmérést mindent megtesz ma már, hogy több platformon gyűjtsön megbízhatóbb és
sokkal szegmentáltabb adatokat, mint eddig.
Az online tartalmak hátránya egyelőre Magyarországon, hogy nincsenek jól működő üzleti
modellek, hogyan kérhető pénz a felhasználótól a digitális tartalomért. Ezzel szemben a tévé
óriási előnye, hogy megszoktuk előfizetési díjat fizetünk, ami egyetlen lépés attól, hogy a
catch-up szolgáltatásokért a tévék ne csak regisztrációt, hanem pénzt is kérjenek, melynek
díját beépítik a már egyébként is kifizetésre kerülő előfizetői csomagokba. A digitális
tartalmak fizetőssé tételével kapcsolatos kísérletek a világban azt mutatják, hogy kevesebb
ember fogyasztja őket egyelőre, mint amikor ingyenesek voltak, de a szűkebb réteg termel
annyi bevételt, ami idővel képessé teheti a médiumot arra, hogy részben ebből tartsa fenn
magát. Ráadásul a tendencia azt is mutatja, hogy a távoli jövőben a print piac minimálisra
zsugorodásával, az online felületek és a televíziók dominálnak majd. Akkora már valószínű
érthetetlen lesz ez a különbségtétel is, és egészen más lesz a viszony a tartalmakhoz, az
emberek be fogják látni, hogy fizetniük kell, ha szeretnének tartalomhoz hozzájutni. Ebben
külön jelentősége lesz nem maguknak a médiumoknak, hanem az egyes brandeknek,
amelyekhez az emberek kötődnek, hiszen tudjuk, hogy az emberek nem platformot
119

A televízió új aranykora?

választanak, a technológia nem érdekli különösebben őket, hanem tartalmat és brandeket,
akiket valamiért szeretnek, hitelesnek gondolnak és érdemesnek a rendszeres követésre.
Professzionális tartalomként az online videót önmagában a jövőben továbbra sem lehet
nagyon értelmezni. A cél az, hogy a tartalom minél több csatornán hasznosulva rentábilissé
váljon. Minden platformot arra kell használni, amire való, az egyidejű megjelenés pedig
megsokszorozhatja a felület értékét. Ez csak addig lesz így, amíg a különböző tartalmak és
platformok konvergenciája nem teljesedik ki. Akkor is fontos lesz, hogy mit hol helyezünk el,
de gyakorlatilag minden tartalomnak minden eszközön fogyaszthatóvá és folytathatóvá kell
válnia. Az a felhasználó szabadsága, hogy eldöntse, mit hol fogyaszt. Ezzel párhuzamosan
viszont az egyes platformokon célszerű a fogyasztási szokásoknak megfelelő tartalmat
elhelyezni, amelyek a tartalmak konvergenciája révén adnak teljes élményt, de mégsem várják
a nézőtől, hogy minden platformot fogyasztania kelljen. Erre Amerikában már sok pénzt
költenek, Magyarországon egyelőre költséghatékonyan és óvatosan kezelik a kérdést, a piac
mérete és az elérések száma miatt egyelőre nem érezve, hogy ennek akkora jelentősége lenne.
Online felületre többnyire az kerül, ami a tévés anyagból megmaradt és felesleges, nem pedig
valami platformnak megfelelő tartalom. A platformok egymás közötti viszonya még nem állt
be Magyarországon.

6.2.5 Tévé és közösségi média
A tévéfogyasztás többször láthattuk ma még mindig sokszorosa az online-énak. Az emberek
szeretnek tévézni, és fontos számukra az exkluzivitás, hogy valamit első sugárzásra nézzenek
meg. Ha pedig elmulasztották, 24 órán belül pótolhassák. A nem lineáris tévézés egyelőre
csak kiegészítő tevékenység. Egy-egy népszerű tévéműsor után megemelkedik a csatorna
online felületeinek látogatottsága, és ebben a fiatalokat is elérő reality-knek és
tehetségkutatóknak kiemelkedő szerepe van.
Nem hagyhatjuk ki, hogy amikor a televíziós tartalomra való hatásokról, műfaji változásokról
és tendenciákról beszélünk, ne vegyük számításba a közösségi média hatását. Amerikában ma
az élő televízióműsorról szóló beszélgetések 95%-a a Twitteren keresztül zajlik a Bluefin Lab
adatai szerint. Nem véletlen, hogy a Twitternek már van televíziós igazgatója is, aki a tévé és
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a közösségi média konvergenciájának lehetőségeiért, innovációért felel. A főműsoridő alatt
pedig 88 millió amerikai facebookozik. Az amerikai tévénézők 15%-a pedig aktív második
képernyő használó, azaz vagy a mobilját vagy a tabletjét nézi tévézés mellett. Ez pedig a
kooperatívan gondolkodókat arra a következtetésre jutatta, hogy olyan új tévéműsorokat
érdemes fejleszteni, amelyek ezzel a második képernyős használattal együtt nyújtanak teljes
élvezetet. A folyamat ott tart, hogy léteznek már szerte a világban új innovatív tévés
formátumok, amelyek a meglévő televíziós műfajokba a közösségi élményeken keresztül
építik a tartalmat. Kolosi Péter Internet Hungary-n elhangzott előadásában egy olyan
formátumot összefoglalóját mutatta meg, amely ma már egy klasszikusnak számító
tehetségkutató kölcsönhatása a Twitterrel. A Rising Starban a nézők miközben egy-egy
versenyzőt hallgatnak, okostelefonjukra egy applikációt letöltve szavazhatnak, és ez a
Twitteren is azonnal figyelmet és forgalmat generál. Nem a zsűri dönt arról, hogy a casting
során egy versenyző továbbjut-e, hanem közvetlenül a néző egy tévés applikáción keresztül.
Ez a műsortípus kiterjeszti az élő tévézés élményét, miközben azt az érzetet kelti a nézőben,
hogy befolyásolja egy ember sorsának alakulását. Egy hatalmas kijelzőkkel teli ledfal akkor
emelkedik csak fel és juttatja a játékos a zsűri és a stúdióközönség elé, ha kellő mennyiségű
ember szavazott rá. Mondanunk sem kell, hogy a nézettségi adatokat egy ilyen kombináció
mennyire teszi kifinomulttá. Az új műfajt tv appnak, azaz tévéapplikációnak nevezi a
bemutatkozó anyag.113 A televízió hagyományosan passzív befogadását a közösségi média
platformok aktívvá, és láthatjuk, akár interaktívvá is tehetik. A technikai újítás elementáris
erejű lehet, már csak a televíziós tartalomnak, a műsor további dramaturgiájának kell
olyannak lenni, hogy az embereknek érdemes legyen a képernyő mellett maradniuk.
Egyelőre még csak külsőségekben látszik leginkább ez a közösségi médiás elköteleződés
Magyarországon, hogy a fiatalobb generációk integrálhatók legyen. Idén ősszel például a
magyar Music Television arculatot váltott, a közleményük szerint, hogy az újítások a social
médiás generációnak kedvezzenek leginkább, mert szándékaik szerint a képernyőn feltűnő
URL-ek, social tagek és a letisztultabb dizájn proaktív tévézésre ösztönzi majd a tízen- és
huszonéveseket, a Twitteren és Facebookon nevelkedett generáció igényeit kiszolgálva teszi
interaktív élménnyé a tévézést.114 Amerikában könnyebb a helyzet, mert például a felnőtt

113

Az adatok és következtetések elhangzottak Kolosi Péter: Egy gyönyörű barátság kezdete című előadásán
2013 októberében az Internet Hungary Konferencián, melyet szerző az előadó engedélyével használ.
114
Arculatot váltott az MTV. http://www.kreativ.hu/televizio/cikk/arculatot_valtott_az_mtv (utolsó letöltés:
2013. 10.23.)
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lakosság olyan aktívan twitterezik, hogy a CNN-en már nem kérdés, megjelenik-e Christiane
Amanpour közel-keleti tudósító neve mellett a Twitter-azonosítója vagy sem.
A SocialTV koncepcióján sokan gondolkoznak, dolgoznak már. Mi csak megemlítjük, mint a
jövő egy lehetséges útját. A tévénézés olyan élményét, amely leginkább egy szurkoláshoz
hasonlítható. A személyre szabottan összeállított tartalommal, lejátszási listákkal meghívatom
a barátaimat egy műsor „együttnézésére”, chatelhetek velük közben és bármilyen kapcsolódó
gondolatomat megoszthatom újabb tartalmak formájában.

Ez persze olyan készüléket,

képernyőt feltételez, amelyet minden valószínűség szerint egyedül használunk, mert egy
család nappalijában valódi együtt tévézés esetén nehéz elképzelni ezt a helyzetet. Egy tablet
képernyőjének mérete már alkalmas lehet.
A közösségi média az együtt tévézés élményét is visszaadja. Ha csak virtuálisan is, de a
barátainkkal, ismerőseinkkel folyamatosan kommunikálva nézzük a tévéműsorokat. A
Facebookot tartalomközvetítőnek használjuk többek között, hogy online videókat megosszuk
rajta. Hiába az az élményünk, hogy a világ kitágult, valójában a saját közegünkön világképén
át fogyasztjuk a tartalmakat, és tesszük a magunkévá. Rendkívül érdekes élményt hoz vissza
mindez. Amikor csak egy tévé volt, az emberek pont ugyanilyen zártságban, ugyanazt nézték
mindannyian. Ha személyesen találkoztak, pontosan tudták, ki mire hivatkozik, hiszen közös
volt a tudás. A közösségi médián keresztül ugyanez az élmény éled fel, hiszen a barátaink és
az ismerőseink ugyanazt látják, amit mi, megmarad, pontosabban újra létrejön a közösségi
élmény. Ha a közösség ajánl valamit, odafigyelünk rá, sőt nagyobb valószínűséggel
elfogadjuk, és persze kimaradni sem szeretne az ember abból az élményből, amiből a barátai
részesedhetnek. Ezt a szinergiát a tévék is kihasználhatják, hiszen a tartalomfogyasztással
kapcsolatban is így van ez.
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6.3 Digitális történetmesélés - multiplatform attitűd
A fejezet címe azért ilyen összetett, mert a digitális történetmesélés115 mint módszer és
eszközrendszer szorosan összeér egy tartalom-előállítói attitűddel, amely ma olyan
progresszív terület a tartalom-előállításra vágyó professzionálisak számára, amely a leginkább
magában foglalja a tartalmi és technológiai konvergenciát, és amely felé fordulva a szó
mindenféle értelmében határtalanná válik a világ. Azért érezzük, hogy helye van erről
beszélni a jövő televíziózása kapcsán, mert a fikciós és a nem fikciós műfajokban ez az
eszközrendszer és attitűd lehet az, ami formai és tartalmi szempontból is egészen új, innovatív
történetmesélést és a befogadás élményének határait is kitágítja.
A történetmesélés az egyik legfontosabb tudásátadási mód. Az ember narratív lény,
történetekben él és történetekből ismeri meg a világot, ezért sokkal vonzóbb számára, ha a
televízió is történetekben mesél neki a világról. Az, hogy mennyire fontosak a történetek a
televíziózásban, nem kell hosszan ecsetelni. Láthattuk, ma gyakorlatilag nincs olyan, műfaj,
amely hatásmechanizmusának alapját ne a személyes történetetek adják. A fetisizált tartalmak
ezekből épülnek fel. Évek óta halljuk, „content is the king”, az a tartalom a lényeg, de ma már
azt is halljuk, hogy a „the great content is the king”. Vagyis nem mindegy, milyen tartalom a
király, pedig lehet, hogy célszerűbb lett volna úgy formálni a szlogent, hogy „story is the
king”, ma minden a történetről szól; a történetek elmesélhetőségéről, üzleti és a technológia
által kihasználható potenciáljáról.
A fiatalokról tudjuk, többplatformos fogyasztók, éppen ezért az edukációban fontos szerepet
tölthetnek be. A digitális eszközöket készség szinten használják, legalábbis a világ nyugati
felében, és láthattuk, a Z generáció tagjai esetében egyre inkább Magyarországon is. Nem
véletlen tehát a különböző platformok kihasználásából adódó lehetőségeket a felhasználók
nem a platform milyensége, hanem az elmesélni kívánt történet alapján választják ki. Nem
különül el élesen szó, kép, zene vagy videó, azt az eszközt építjük be a mesélésbe, a történet
szövése közben egymással váltakozva is, amely a leginkább szolgálja az átadhatóságot és
ezzel a befogadhatóságot.

A kifejezést értők Magyarországon gyakran használják az angol és a magyar kifejezés kombinációjaként a
digitális storytelling kategóriát.
115
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A digitális történet a tömegkommunikáció XXI. századi formája, amely a történetmesélés ősi
hagyományaira épít, kortárs megnyilvánulásában felhasználja a hagyományos platformokat,
mint a video, a tévé, a rádió és a magazin és az internet világával, egyéb multimédiás
eszközökkel kombinálja. A digitális történetmesélésnek hatalmas irodalma van, és rengeteg
területet ölel fel a videójátékoktól az interaktív tévékig.
Nem véletlen, hogy a világ vezető egyetemei sorra hirdetik posztgraduális kurzusaikat vagy
multiplatform újságírás vagy digitális történetmesélés néven, amelyek az említett
eszközrendszer és attitűddel ismertetik meg a hallgatókat. A világhírű kaliforniai Stanford
Egyetem és a New York-i Columbia University elsők között indította el a Brown116 Institute
for Media Innovationben, éppen egy éve a digitális storytelling innovatív útjait kereső
interdiszciplináris képzését, amely során a Stanford mérnökhallgatói és a Columbia tehetséges
újságíró-hallgatói azzal kísérleteznek, milyen lehetőségeket rejt a történetmesélést minden
lehetséges digitális eszközzel összekötő út. A fejlesztésen túl startup vállalkozásokat is
indíthatnak, hogy az üzleti potenciált is megtapasztalhassák, kihasználhassák. Elsőként egy
hírvizualizációs alkalmazáson kezdtek kísérletezni, amellyel a háborús övezetekből
könnyebben és biztonságosabban képes információt továbbítani a tudósítóknak; és egy olyan
személyre szabható hírforrás-aggregátoron is dolgoznak, amely a fogyasztó választásai
alapján kikövetkezetett ízlés és igény alapján állítja össze a hírfolyamot 117, és nem mellesleg
perszonalizált televíziónak nevezték el, előrevetítve, hogy szerintük ez lehet a televízió egyik
jövőbeni útja és felhasználási lehetősége.
De ne szaladjunk ennyire előre, ejtsünk szót mindennek alapjáról, a digitális
történetmesélésről. Hagyományos értelemben a digitális történetmesélés egy módszer, amely
abban segít, hogy a saját történetünkön keresztül minél jobban magunkra koncentráljunk,
szavakból és képekből összeálló történetek segítségével egy csoportos műhelymunka
keretében. A résztvevők létrehozzák a történeteiket, majd megosztják egymással. Eredetileg
egy mesélő személyes élményét dolgozza fel a digitális történet, fényképeken keresztül, a
mesélő saját hangjával kísért kisfilmben. A digitális eszközökkel, képpel, hanggal, szöveggel,
sokkal izgalmasabbá, átélhetőbbé válnak a személyes történetek. De nem csak élményfokozó
vagy szórakoztató eszköz a digitális történetmesélés, lehet új oktatási platform és
Az Intézet Helen Gurley Brown, a Cosmopolitan tavaly meghalt legendás alapító-főszerkesztője és férje 30
millió dolláros adományából kapott esélyt az elindulásra. Innen kapta a névadóját tehát.
117
A digitális történetmesélés új útjai.
http://kontent.blog.hu/2012/10/08/digitalis_tortenetmeseles (utolsó letöltés: 2013. 09. 27.)
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értelmezhetjük új médiumként is, új művészeti formaként az alkotó szándékától és a közlés
helyétől függően.
Ma már egy reklám is egy történet. Akkor sikeres, ha hatással van, a történeteket pedig az
emberek átélik, mert személyesek, lehet velük azonosulni. Még a memóriánk is úgy működik,
hogy az esetek zömében nem adatokat, hanem történeteket memorizál. Prezentációs
kézikönyvek tucatjai tanítanak arra, hogy akkor lesz hatásos és emlékezetes egy előadás, ha
személyes történetekre épül. Magyarországon sajnos az oktatási rendszer nem szocializálja
arra a gyerekeket kiskorúktól, hogy képesek legyenek a saját történeteik elmesélésére,
megosztására, de a technikai eszközök robbanásszerű terjedése és a közösségi média
előretörése, katalizálhatja azt a folyamatot, amelyben szöveggel, képekkel, hanggal, videóval
és korszerű technikával megtanuljuk kifejezni a történeteinket. Ez nem magyar sajátosság
feltétlenül, ezért a digitális történetmesélés egyik legfontosabb felhasználási területe éppen az
oktatás. Segíti a tanárokat és a diákokat egyaránt. Előbbieket többek között a figyelem
fenntartásában, utóbbiakat természetesen a koncentrációban, illetve verbális, vizuális és
kreatív képességeik fejlesztésében. Ma már, amikor egy gyerek átlagosan nyolc éves kora
körül megkapja az első mobiltelefonját, nem nehéz belátni, hogy annál gazdagabb
audiovizuális ingerre lenne szükség, mint egy tanár a tábla előtt krétával, aki esetleg éppen
felszólítja, hogy rakja el a telefonját.
A történetek egymástól független helyszíneken és időpontokban, más-más oldalakon,
képernyőkön, helyeken és időpontokban alakulnak. A történetmesélés egyre interaktívabb és
egyszerre zajlik különböző platformokon. Ma már televíziós sorozatok, amilyen például a
Lost vagy a Hősök lehetővé teszik, hogy a rajongók maguk is részt vegyenek a
történetmesélésben. De a legendás Barbie reklámkampányába is bevonták már a twittelőket is.
A történet szerint Ken és Barbie, a hajdani szerelmespár elhidegült egymástól, ezért Ken a
Twitteren kért tanácsot, hogyan hódítsa vissza Barbie-t. Rengeteg tanácsot kapott.118
Megmarad persze a szerkesztő, a művész, az alkotó, egy csapat, aki ebből a sokféle
kontextusból létrehoz egy hatást, látványt, arculatot, és ezek újabb alapjait képezik következő
történetek elmesélésének. Ez persze majd átértékeli a szerzői jog és a kontroll fogalmait, és az
is látszódhat, hogy nem a tartalomnak van üzleti értéke, hanem az elérésnek, hogy mennyi
ember érhető el az adott tartalommal, történettel. de ez most messzire vezetne, elég legyen
Szabadítsátok ki Harry Pottert! - A történetmesélés jövője.
http://hvg.hu/tudomany/20111010_tortenetmeseles_harry_potter (utolsó letöltés: 2013. 10. 28.)
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csak arra emlékeztetni, hogy a történeteket tradicionálisan is az emberek folyton alakítva,
módosítva adják át egymásnak a történeteket.
A digitális történetmesélés természetesen Amerikából indult az 1980-as évek végén, amikor
számos elsősorban művészeti kísérletezés zajlott, amely a történetmesélés hagyományára
épült. A személyes hangvétel, a mindennapi emberek történetei mind nagyobb közönséget
tudtak megszólítani, és a vizuális művészeten túl az oktatásban is egyre nagyobb szerepet
kapott a hagyományos korszerű technikákkal való ötvözésének módszere. Természetesen a
televízió is felfedezte, hiszen a rövid, 1,5-2 perces videó képeslapokkal a nézők könnyen
tudtak azonosulni. A digitális technikának köszönhetően pedig a kisfilmek létrehozása és
elkészítése robbanásszerű terjedést eredményezett, bárki számára elérhető lett. 1994-ben
Amerikában már központja volt a digitális történetmesélésnek, San Franciscóban a Center for
Digital Storytelling. Európában 2003-tól a BBC Wales regionális tévé indította el a módszer
meghonosítását és népszerűsítését, és digitális történetmesélő kurzusokat is indított, a
televízióban pedig egy nagyszabású projekt keretében minden este, egy-egy régióhoz köthető
digitális történetet láthatott a néző. Azóta is Wales a digitális történetmesélés európai
központja, évente rendeznek nemzetközi konferenciákat a témában.119
A digitális történetmesélés folyamata egyszerű: megtalálni a történetet, elmesélni és
megosztani másokkal. Eleinte szigorú keretek közé próbálták szorítani, meghatározták a
hosszát, hogy legfeljebb 200-300 szóból álljon a szöveg és legfeljebb 25 képből a vizuális
anyag, de ez idővel szabadabbá vált. Megmaradt belőle az egyedi perspektíva, a
személyesség, a történet íve és felépítése, valamint az előkészítésébe és létrehozásába fektetett
energia. A digitális történetmesélés felértékelte a történetmesélő személyét, amit
kulcsfontosságúnak érzünk a televíziós viszonylatban is. A hírműfajoknál említettük, maga a
híradozás az évek folyamán hogyan tolódott el abba az irányba, hogy arcot kapott a hírközlő
és történetmesélővé vált, aki maga megy el a helyszínre, hogy onnan a személyes élményeit
megosztva tudósítson. Ma pedig már az is látszik, hogy a történetek nem is feltétlenül mindig
egy személyhez kötődnek, hiszen a megosztások révén közösen, többen alakítják őket.
A Center for Digital Storytelling a hatékony digitális történetmesélés hét elemét különbözteti
meg, hozzátéve hogy egy történet felépítése sosem egyszerű folyamat, amit úgy lehetne
A digitális történetmesélés története. http://digitalistortenetmeseles.hu/tortenete/ (utolsó letöltés: 2013. 10.
12.)
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minden egyes helyzetben felépíteni, mint egy receptből egy ételt komponálni. Minden történet
az elemek más egyensúlyát és arányát igényli, gondolkodást és újragondolást, de az általános
elemek a következők:
1. Nézőpont: egy történet sosem csak tények összessége, hanem a történetmesélő
perspektívája is;
2. Drámai kérdésfelvetés: egy szándék, amivel fel akarja valaki hívni a hallgatósága
figyelmét;
3. Érzelmi töltet: az a személyes szint, amely bevonja a befogadót és azonosulhatóvá
teszi a történetet;
4. Hang: nem csak az számít, mit mond a mesélő, az is hogyan teszi;
5. Zene: a hangok és effektek új értelmezést adhatnak a képeknek, éppen ezért felelősen
kell velük bánni;
6. Takarékosság: minél feszesebb, minél rövidebb a történet, annál könnyebb a
befogadása, a kevesebb néha több;
7. Ritmus: az az elem, ami segít, hogy a közönség érdeklődése végig fennmaradjon120.
Ez persze egy nagyon egyszerű felsorolás, de magában foglalja a lényeget. Az újságírásra
vonatkoztatva a digitális történetmesélés alapját a vizualitás határozza meg, ezért fontos lehet
végignézni, hogy a vizuális tartalom-előállító újságírásban, hogyan foglalhatók össze a
legfontosabb komponensek. Mindy McAdams amerikai újságíró tíz pontban foglalta össze a
vizuális storytelling lényegét a blogján:121
1. A legfontosabb adatokat közölni kell, amelyek biztosítják a történet hitelességét.
2. Minden feltételezésnek igaznak kell lennie, nem merülhet fel, hogy beállított jelenetek
vannak a képeken.
3. Egynél több képre van szükség egy történet elmeséléséhez, és célszerű a készítés előtt
megfogalmazni a történet headline-ját, hogy közömbösítse a történethez nem illő
részleteket.
4. Mielőtt létrehozza a mesélő a történetet, legyen pontosan tisztában az egész történettel,
hogy helyesen tudja meghatározni az arányokat.

120

Lambert, Joe: Digital Storytelling Cookbook.
http://storycenter.org/static/505a3ab2e4b0f1416c7df69a/51684d91e4b0cbd5dcd53757/51684d91e4b0cbd5dcd53
75b/1332882649047/cookbook.pdf (utolsó letöltés: 2013. 10. 11.)
121
Mindy McAdams: 10 rules for Visual Storytelling.
http://mindymcadams.com/tojou/2011/10-rules-for-visual-storytelling/ (utolsó letöltés: 2013. 10. 10.)
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5. Csak az maradhat a történetben, ami nélkülözhetetlen, minden más lényegtelent ki kell
vágni. Ha hiányérzetünk marad, érdemes összefüggéseket, háttéranyagokat önálló
komponensként elhelyezni az anyagban.
6. Meg kell győződni arról, hogy a történet önmagában is megállná a helyét.
7. A vizuális történetmesélés legfontosabb eszköze nem a kamera, hanem a vágás, mert
ez adja meg a történet végső formáját.
8. Érdemes úgy megmutatni a dolgokat, ahogy a néző még sosem láthatta vagy
legalábbis szokatlan számára.
9. Az agy gyorsan elveszíti az érdeklődését, ha ugyanazt látja, ezért fontos változtatni a
képeken.
10. A történetet elejétől a végéig fontos előre megtervezni, egy szálra felfűzni, és a
dramaturgia csúcspontot kevéssel a vége előtt elhelyezni.
Nyilván számos összetevővel lehetne még kiegészíteni a McAdams felsorolását, attól kezdve,
hogy nem árt, ha a választásaink nem öncélúak, odáig, hogy próbáljuk meg megtalálni azt a
vizuális eszközt, amely a mondandónkat a legjobban kifejezi és a történetet a legkönnyebben
továbbgördíti, de fontos, hogy legyenek olyan végiggondolható felsorolások, amelyek
kiindulópontját adhatják a viszonyulásnak.
A digitális történetmesélések számos eszköze van. Tulajdonképpen bármi, ami megfelel a
fenti elvárásoknak, felhasználható. Képek, térképek, animációk, montázsok, tényleg bármi. A
digitális történetmesélés lehetőségei, eszközei és kísérletei természetesen a végtelenségig
bővíthetőek. Mára szakítottak is a szigorú keretekkel, és nem kizárólag egy filmes
tartalommal azonosítható egy digitális történet. Bármi, amiben a történetmesélés korszerű
technikai eszközök segítségével új rétegeket, új narratívát ad egy történetnek, mert nélküle
nem lenne teljes a befogadói élmény, digitális történetnek, előállításának folyamata pedig
digitális történetmesélésnek tekinthető. Csak példaként, interaktív térképek vagy akár a
Facebook timeline-ja is alkalmazható eszköz a digitális történetmeséléshez.
Televízióban és online felületeken is találkozhatunk digitális történetekkel. Célszerű egy-egy
történetet úgy elmesélni, hogy alkalmazkodjon annak az eszköznek az ergonómiájához, ahol a
befogadó várhatóan fogyasztani fogja. Ki lehet használni magának a platformnak az előnyeit
is. Tévé esetében egyelőre kevesebb interaktivitással, de online felületeken, mobiltelefonon,
tableteken, ahol a képernyő érintésének jelentősége lehet, határozott szándékkal. Ez ma még
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persze Magyarországon, ahol ugyanaz a tartalom kerül jórészt minden platformra, csak egy
irányelv, de fontos lenne figyelni erre is. Vizuálisan szofisztikált világban élünk, nem lenne
megengedhető, hogy a kommunikációs formáinkban nem követjük ezt a kifinomultságot.
A történetmesélési eszközök között számos hasznos összetevőt lehetne még felsorolni. Az E/1
személyben megírt narráció például ilyen eszköz, ami segíti az élményszerűséget és hitelesít
is. Az, hogy nyilvánvaló, hogyan érintette magát a mesélőt a történet, kiemelkedő
momentuma lehet a folyamatnak. A kreatív feszültség is lényeges dramaturgiai eszköz, ami
hozzásegít, hogy a befogadó figyelme végig kitartson, és az egyik legfontosabb kritérium,
hogy a jó digitális történet nem elmond, hanem megmutat. Az eszközök megválasztásánál egy
dolgot érdemes végiggondolni, dekorálnak, illusztrálnak vagy megvilágítanak-e, új értelmet
adnak-e. Ha utóbbit teszik, jól választottunk.
A digitális történetek elmeséléséhez alapvető technológiai ismeretek szükségesek. Rögzítő,
vágóprogramok például, de ma már számos ún. app, azaz alkalmazás szoktat rá a
környezetünkben arra, hogy ne csak a professzionális világban, de a hétköznapjainkban is
szerepet kaphassanak a minél hatékonyabban elmesélt digitális történetek. Ennek
illusztrálására csak két példát hadd említsünk.
Alig egy éve indított a Twitter egy videóblog applikációt, Vine néven, aminek funkciója
éppen az a lényege, ami egy szöveges üzenetnek, egy twittnek, ha tetszik csirip-üzenetnek
vagy posztnak, csak 140 karakter helyett 6 másodpercnyi intervallumban mozgóképes
formában mondja el a történeteket. A Vine mini-videóklippje pusztán attól, hogy rövidek és
egy történetet mondanak el, még nem lennének digitális történetek, éppen a közösségi
felületeken való megoszthatóságuk teszi őket azzá.
Egy másik történetmesélés segítő eszköz, valójában egy non-lineáris prezentációs szoftver,
amelynek fejlesztői magyarok. A Prezit ma már több mint 30 millióan használják a világban
és mesélnek vele a professzionális és a civil szférában is történeteket. Ingyenes alkalmazás,
amellyel szöveget, képet, hangot, videót tudunk egy mentális térképhez hasonlón elrendezni, a
történetmesélés során ráközelíthetünk, zoomolhatunk lényeges pontokra, és akár az egész
folyamatot videóra is rögzíthetjük. Szíriában például használja egy újságíró, Lara Setrakian is,
aki a Bloomberg és az ABC közel-keleti tudósítója. Létrehozta a SyriaDeeply.org nevű
független digitális médiaprojektet, ahol nyomon lehet követni a 2011 tavasza óta húzódó
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fegyveres konfliktus eseményeit. Az internetes oldalt bemutató videóanimáció is Prezivel
készült. A projektben újságírók és technológiai szakemberek vesznek részt, és az a céljuk,
hogy a fejlesztéseiknek köszönhetően a globális krízisek elmesélésének új módját találják
meg, hogy az oldalra érkező felhasználók mélyebben megértsék a konfliktust, mintha csak a
hírekből tájékozódnának. Számos hagyományostól eltérő forrást ágyaznak az oldalba, így
szíriai bloggerek és twitterelők véleménye is építi a történeteket. (Veiszer, 2013:32)
A Prezi egyik befektetője volt az a szervezet, amelynek a digitális történetmesélés
terjedésében, kultúrájának népszerűsítésében elévülhetetlen érdemei vannak. Ez pedig a TED.
Egy kezdeményezés, amely 1984 óta működik és a tudás megosztásáról szól. A neve ennek a
három szónak a kezdőbetűiből áll össze: Technology, Entertainment, Design. A három terület
legkiemelkedőbb egyéniséget hozza össze, és évente kétszer konferenciákat tartanak a világ
majd minden jelentősebb városában, amelyeken az előadók legfeljebb 18 percben
beszélhetnek arról, ami őket a leginkább foglalkoztatja. Önmagában ez a kezdeményezés a
történetmesélés kultúráját építette volna, de amióta az előadások tucatjait naponta megosztják
a saját felületükön és a YouTube-on is, az előadások önmagukban kontextust teremtve
digitális történetekké váltak. Emberek millió csodálkoznak rá a világ innovációira vagy éppen
legmegrázóbb, legmeghatóbb személyes történeteire általuk.
A digitális történetmesélés minden megnyilvánulásában hordozza azt az attitűdöt, amiről az
elején multiplatformként szóltunk. A digitális történetek eleinte sokféle eszközt használtak, de
alapvetően egy platformhoz kötődtek. Az online világ előretörésével a platformok közötti
átjárhatóság evidenciává vált, és kitermelte azt az újságírást, amely a tradicionális printtől az
online híreken át a videós tartalmakig egyesítette egy-egy tartalom elmesélhetőségét, és
tulajdonképpen elvárássá is tette a nem-fikciós műfajokban. Magyarországon ez még nem
általános és a világ számos pontján sem az, de a tendencia arra mutat, hogy a digitális
történetmesélőknek könnyedén képessé kell válniuk arra, hogy platformok között
váltogassanak akár egyetlen munkanapjuk során is. Maguk a médiumok is abba az irányba
haladnak, hogy lassan nem dönthető el, klasszikusan valaki milyen platformon, platformnak
dolgozik, hiszen az internetes felületeken ugyanúgy kell videót forgatni, mint ahogy a
televíziós műsorokban a kapcsolódó online felületekre szöveget írni vagy éppen a közösségi
médiában tartalmat megosztatni. Minden platformra képesnek kell lenni tartalmat előállítani,
és a tartalom érdekében ezeket a platformokat kombinálni is tudni kell. Egyelőre a médiumok
még kísérleteznek. Egy-egy heteken át készülő multimédiás tartalom, amely mondjuk
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meghatározhatatlan formájú online videó-cikk-művészeti alkotás keveréke kuriózum-számba
megy. Nyilván a hatékonyság a művészi vetületeit nem feltétlenül fogja kibontakozni hagyni,
de ma már az sem mindegy, hogy egy tartalom milyen dizájnú, mennyire felhasználóbarát,
milyen felhasználói élményt nyújt, és a tartalom-előállítónak ezekhez a vetületekhez is értenie
kell. Kevés újságíró számára készség-szintű a platformok közötti átjárhatóság, de nem kérdés,
hogy már csak költséghatékonyság okán is, ez lesz a jövő.

6.4 A jövő televíziósa?
Nem véletlenül szerepel a fejezetcímben kérdés. Hosszan küzdöttünk vele, hogy is nevezzük
azt a személyt, aki a már korábbiakban felvázolt kritériumoknak képes megfelelni. A
televíziós tartalomgyártásban jól elkülöníthetően kétféle ember dolgozik. Van, aki a nézők
számára ismerhető, mert a képernyőn szerepel, és van, aki nem. Ma még vannak újságírók,
riporterek, műsorvezetők és sok más szereplő a folyamatban rendezőtől, szerkesztőn át
forgatókönyvíróig és más szakemberig, akik mind a televíziózásnak nevezett csapatjátékban
szerepet kapnak, feladatot vállalnak, meghatározza identitásukat és egy pillanatra sem
kérdőjelezi meg valódi felelősségi körüket. Hogy így lesz-e ez a jövőben, arra már a
korábbiakban itt-ott adtunk részválaszokat, de most nézzük egészében.
Szeretnénk a kérdést három dimenzióban is vizsgálni. Egyrészt hogy fogják egyáltalán
nevezni azokat az embereket, aki valamiféle audiovizuális tartalmat előállítanak. Másrészt
milyen személyiség az, aki sikeresen érvényesülhet a különféle erőteljesen konvergáló
platformokon. Harmadrészt milyen készségekre, képességekre van szükség ahhoz, hogy
valaki korszerű és akár hosszútávon piacképes szereplőnek érezhesse magát. Ez utóbbi
esetben a válasz azt is megvilágíthatja, hogy egy magát korszerűnek tekintő audiovizuális
képzés milyen készségeket kellene, hogy átadjon hallgatóinak. Természetesen főként a nemfikciós műfajokhoz kötődő tartalom-előállítókról kívánunk szólni, bár láthattuk a
korábbiakban, hogy a határok elmosódása miatt ez a két terület és így a készítői sem
választhatók egymástól határozottan külön.122

A fejezetben nem foglalkozunk a tartalom-előállítás klasszikusan vett háttérembereivel. Tisztában vagyunk
jelentőségükkel, de csak azokat vesszük számításba, akiknek szakképzése felsőoktatási intézményekben zajlik.
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6.4.1 Hogy hívják?
Televíziós újságíró? Vizuális történetmesélő? Digitális újságíró? Tévés? Filmes? Nyilván
mindenki úgy definiálja magát, ahogy jónak látja, de amióta az online hírverseny kiéleződött,
a közösségi média előretört, és egyébként is bárki, bármit megjelentethet az interneten, a
fogalmaink jelentősen átalakultak, és egy részük kiüresedett. A fogalmi zavar nem újkeletű.
Már évtizedekkel ezelőtt vita volt, hogy vajon egy televíziós műsorvezető vagy egy riporter
újságíró-e. A tévé hőskorában mindenki foglalkozott mindennel ún. all-around, vagyis
mindenre alkalmas riporterként. Egyszerre volt közvetítő, ha kellett műsorvezető interjúban
vagy híradóban egyaránt. Talán ezért sem volt különösen jelentősége az elnevezésnek. Aztán,
ahogy megindult egy szakosodási folyamat, és elkülönültek a feladatok, már mindenki
beazonosíthatóbban lett szerkesztő, riporter, műsorvezető stb. Ma pedig az egyszemélyes
stábok korszakában haladva a multiplatform újságírás irányába ismét zárnak össze a funkciók,
és keletkezik újra a zavar, tulajdonképpen, ki micsoda. Egy darabig legalább azt el lehetett
mondani, hogy „tévés”, de ma?
A fogalmaink a múltban sem voltak, és ma sem egzaktak. Ráadásul a technológiai változások
miatt, attól tartunk, még hosszú ideig átmenetiek lesznek. Ha valakit ma multiplatform
újságírónak nevezünk, szóösszetételként addig nyer értelmet, ameddig valójában minden
újságíró nem lesz multiplatform újságíró. Egy lépéssel hátrébb kell viszont mennünk, hiszen a
professzionális médiumokban megjelenő felhasználói tartalmak még azt is megkérdőjelezték
az utóbbi években, hogy egyáltalán ki tekinthető újságírónak és mi alapján.
Még talán most sem zárult le a vita, amely azt firtatja, vajon egy blogger újságíró-e. Válasz
még nem született rá, de éppen ezekben a hónapokban foglalkozik az újságíró fogalom
újradefiniálásával, meglepő módon nem egy médiaelméleti műhely, hanem az amerikai
törvényhozás. Azon oknál fogva, hogy az újságírók anonim forrásait védelem illeti meg, de ez
csak akkor elvárható, ha előtte tisztázzuk, ki is az újságíró. A hagyományos definíciók, hogy
újságíró az, aki egy médiaszervezethez kapcsolódik vagy az, aki megélhetés érdekében
dolgozik, már nem tarthatók. A bírák éppen ott tartanak, hogy az újságíró nem is foglalkozás,
inkább egy tevékenység.123 Azt javasoljuk, vegyék ide még a szándék és az öndefiníció
kérdését is. Az, aki újságírónak tartja magát és olyat tesz rendszeresen, amit hagyományosan
123

Pécsi Ferenc: Ki tekinthető újságírónak? http://www.mediapiac.com/blogzona/mediablog/Ki-tekinthetoujsagironak/10208/ (utolsó letöltés: 2013. 10. 11.)
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újságírásnak neveznek, történetesen tartalmat közvetít, és azt megosztja az emberekkel,
tulajdonképpen nem más, mint újmédiás eszközöket használó újságíró, ha kap érte pénzt, ha
nem. Ugyanakkor a professzionalizmusnak és a felhasználói tartalomnak éppen ez kezd az
egyik ismérve lenni, hogy valaki komoly eléréssel bevételt generál-e és egzisztenciát vagy
sem. Az már a médiában dolgozók felelőssége, hogy a professzionális tartalom jobb vagy
rosszabb lesz-e, mint amit a kvázi amatőrök készítenek.
Az újságírók egy részének átalakulhat a szerepe, inkább szerkesztő vagy szervező, a szó
szoros értelmében médium, azaz közvetítő válhat belőle, aki például lelkes műkedvelőktől,
blogot vezető szakemberektől szerzik be a tartalmakat, egymás szinergiáit kihasználva.
Ugyanakkor mivel azt is lehet tudni, hogy minden médium brandértékét növeli a saját
gyártású tartalmak létrehozása, ezért az előállítók másik csoportja az lehet, akikről
multiplatform újságírókként beszéltünk tévében, online-ban egyaránt. Őket a jövőben
valószínűleg se újságírónak, se tévésnek, se történetmesélőnek nem érdemes hívni, hiszen
olyan összetett, platform-független feladataik lehetnek akár, amelyek ezeket a kategóriákat
értelmezhetetlenné teszik. Inkább a már sokszor leírt tartalom-előállító, angolul content maker
lehet az a kategória, amely mindent magába foglalva megállhatja a helyét.
Ettől persze még lesznek műsorvezetők, rendezők és főszerkesztők, nem azt állítjuk, hogy
teljesen eltűnnek a szerepkörök, csak azt, hogy új fogalmak telnek meg tartalommal, és régiek
avulnak el véglegesen. Mellesleg a műsorvezető fogalmát is kezdi meghaladni a kor, hiszen
számos digitális újságíró ma már arcát vállalva, rendszeresen, akár naponta jelenik meg
médiafelületeken, nevével és munkájával legalább annyira fémjelezve egy tartalmat, mint egy
műsorvezető. Vagy például egy online felület, a 444.hu újságírói, amikor ügyeletesek és ők
szerkesztik a szinte tévéadás gyorsaságával pergő tartalmakat, újat kínálva percről percre, a
nevük és a fotójuk alá titulusként azt írják, műsorvezető. Sebestyén Balázs, aki eddig
műsorvezető volt, új műsorában már színészként is közreműködik. Akkor hogy is van ez?
Talán egyszerűbb lenne, mindenkit, aki az arcával, nevével egy képernyőn – legyen az tévé,
mobil, tablet vagy laptop – rendszeresen megjelenik, hogy valamilyen tartalmat közvetítsen,
összefoglalóan képernyősnek nevezni.
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6.4.2 Milyen lehet a sikeres médiaszemélyiség?
Ha gyors választ szeretnénk adni, rávághatnánk egyszerűen, hogy hiteles, exhibicionista és
vállalkozó szellemű. Ennél árnyaltabban viszont azzal kell kezdenünk, elképzelhető-e a
jövőben egyáltalán, hogy valaki a tartalomgyártásban valójában a háttérben maradjon, és ne
szoruljon előbb-vagy utóbb mindenképpen arra, hogy megmutassa magát. Ez persze talán ma
még túlzásnak tűnik, de láthattuk, a technika egyszerűsödése egyre kisebb létszámú
szerkesztőségeket eredményez, az egyre személyesebb történetmesélési tendenciák pedig
simán ebbe az irányba is vihetik a folyamatot. Tematikus felületeken és niche tartalmakon
megtalálhatja bárki a számítását, de azokon is könnyebb idővel érvényesülni, ha valaki
személyes márkát, ún. personal brandet épít. Olyat, amilyet a hatalmas tévétársaságok
építenek kiválasztottjaikból. Kisebb elérésnél nem nevezhetjük előbbieket feltétlenül
sztároknak, de kicsiben mégis ugyanazt hozzák létre, értéket adnak annak, hogy az ő
személyiségük jelent egyet a tartalommal, a felülettel, a minőséggel, a humorral vagy éppen a
szakértelemmel. Ezek a personal brandek azok, akik egyébként tömegeket tudnak mozgatni,
mozgósítani. Gondoljunk csak a bloggerekre és gyakran fanatikus magyarországi
viszonylatban is több tízezres táborukra, akik egy akkora piacon, mint Magyarország, főleg ha
pontosan elérhetővé és beazonosítható válnak, magukkal vonzzák a hirdetői piacot. Ennek a
trendnek is köszönhető, hogy az online világ ún. sztárjai, megerősödve, vonzóvá váltak a
tévécsatornák számára, bár egyelőre csak a tematikus tartalmakban, mint Mautner Zsófia a
Chili&Vanília gasztrobloggere, aki ma főzős műsort vezet az RTL Klubon, de nem zárható ki,
hogy az online világ hírességei idővel többen is lesznek, fontos szerepekben. És így van ez
fordítva is, hiszen egy eredetileg tévés személyes márkának minden lehetősége megvan arra,
hogy online brandet is építsen magának, és a többféle platform szinergiáit kihasználva
maximalizálja a profitot. Erre egy másik izgalmas gasztropélda Stahl Judit esete, aki népszerű
hírműsorvezetőből vált gasztrobranddé, előbb egy főzőműsorral, majd print magazinnal és
online felülettel.
E sorok írója is azt tanulta 13 évvel ezelőtt a Színház- és Filmművészeti Egyetem televíziós
képzésében, hogy megbecsült televíziós az, aki a hírműfaj világában szerez érdemeket. Aki
pénzt tudott a televíziózásból csinálni ritkán volt megbecsült, inkább csak irigyelt. Ma viszont
látszik, azok az igazán sikeresek, akik üzletként is tekintenek a pályájukra, sőt saját magukra
termékként, amelynek márkaértékeivel maradéktalanul azonosulni tudnak, és sok embert
vonzanak. Erre utaltunk az elején azzal, hogy a sikeres médiaszemélyiséghez az
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exhibicionizmuson túl vállalkozókedv is szükséges. Enélkül is megy, de a tartóssága nem
egyértelmű vagy inkább kivételes.
Mindehhez persze rengeteg munka, szerencse és persze tehetség is kell, de a tehetséges
emberek számára soha ilyen gazdag lehetőségeket nem rejtett a média világa, mint manapság,
és az ma egyértelműen látszik, hogy országos ismertséghez Magyarországon még biztosan
televíziós ismertségre is szükség van. Ez is egy olyan bizonyíték, amely egyelőre a televízió
dominanciáját erősíti. A platformok közötti átjárás ugyanakkor alapkövetelmény. A folyton
előkerülő celebkérdés kapcsán láthatjuk, hogy a tévé pillanatok alatt ismertet meg valakit egy
országgal, majd valódi tartalom és érdekesség híján felejt is el ugyanolyan gyorsan, de ebben
a kérdésben ennél többet nincs mit mondanunk.
A médiaszemélyiséggé váláshoz több kell. Hogy pontosan mi, arról régóta vitatkoznak
pszichológusok, szociológusok, kommunikációs szakemberek. A jó verbális és kommunikáció
készségek nyilvánvalóak, mégsem definiálják pontosan a kategóriát. Korábban valamiféle
idealizált átlagember tűnhetett a megfelelő személynek, ma már többnyire szükséges valami
apropó. Sajnos Magyarországon kevés az új meghatározó tévés személyiség, ezért nehéz
általánosítható következtetéseket levonni, de ezt látjuk. Gondoljuk csak például Cseke
Eszterre vagy S. Takács Andrásra, akik fiatalságukkal, hitelességükkel és extrém, egzotikus
utazásaikkal hívták fel magukra a figyelmet. Vagy a már említett online újságíró generáció,
akinek tagjai kritikusságukkal, provokatív hangvételükkel vívták ki maguknak az ismertséget,
és váltak egy körben ismertté és rajongottá, bár a széles nyilvánosság a televízió nélkül nem
feltétlenül tudja őket beazonosítani. A nevük mellett a fényképük és a közösségi média
profiljuk is szerepel.
A kevés új tévés médiaszemélyiség valószínűleg annak is az eredménye, hogy a
tévétársaságok a források szűkülése kapcsán, kevésbé kockázatvállalók, és azokat a felépített
márkáikat futtatják, akiket a nézők és a hirdetők egyaránt szeretnek.
A hitelességről még nem szóltunk, pedig a sikeres médiaszemélyiséggé válás kulcsa. Olyan
valami, ami nem tanítható, nem fejleszthető, valakiben vagy megvan ez, és mások is elhiszik,
vagy nincs. Az őszinteség, az empátiás készség jó, ha társulnak vele, de ki nem válthatják. A
hitelesség miben nyilvánul meg? Nehéz megmondani, de talán abban, hogy az illető nem
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beszél másként a tévében, mint képernyő nélkül, és amit mond, azt elhiszi neki az emberek
zöme.

6.4.3 Milyen tudásra lesz szüksége a jövő tartalom-előállítójának?
A válság előtti években a médiavállalatok képesek voltak fenntartani olyan üzleti modellt,
amelyben a tartalmak előállítását elsősorban specialisták végezték, szakemberek, akik vagy
riporterek, vagy vágók, vagy operatőrök, vagy műsorvezetők, vagy rendezők voltak. Az, hogy
a különböző szerepek elkezdtek integrálódni, nem a válság, hanem elsősorban az internet
előretörése miatti strukturális és gazdasági kényszer hatása, hiszen a hirdetési piacok
csökkenése, nem tudta eltartani többet a nagylétszámú stábokat, szerkesztőségeket. Persze a
váltás a technológia korszerűsödése nélkül elképzelhetetlen lett volna. Valahol a
multiplatform újságírás előretörése is leírható gazdasági racionalitással, hiszen ahogy a
médiacégek egyre nagyobb és egyre összetettebb portfóliókat építenek, indokolatlanná válik,
hogy ugyanannak a médiaterméknek online, print vagy éppen elektronikus tartalmat gyártó
részlegei elkülönüljenek, ezért inkább összeolvasztják őket, ami azt eredményezi, hogy a
specialisták helyére több területen is jártas emberek kerülnek. Az is megoldás lehet, ha mégis
specialisták maradnak és a saját témájukban elmerülve, a legkülönfélébb platformokra
szállítanak tartalmakat majd. A szerkesztők hitelessége lesz az a terület, ami
kulcsfontosságúvá válik, hiszen az információáradatban ők lesznek azok, akik a nem mindig
interaktív, sokszor csak passzívan befogadni akaró közönség számára összeállítják és
válogatják a tartalmakat. Aztán persze majd a technikai eszközök lehetővé teszik, hogy
ezekből már a személyes preferenciák alapján automatikus válogatást kapjon a fogyasztó.
A technika, a bárhol hozzáférhető online adatbázisok az invesztigatív újságírás számára is
megnyitották újra a kapukat, és amúgy rendkívüli drágasága miatt halálra ítélt műfaj számára
új lehetőségeket teremtettek. Erre a nyugati világban már van példa, de Magyarországon még
nem nagyon. Ráadásul ehhez újságíróra van szükség, akinek jártassága van a különböző
adatbányászati,

analitikai

módszerekben,

programozói

ismeretekkel

rendelkezik.

Mindenesetre a lehetőség adott. Olcsóbban és bárki számára elérhetőbben, mint valaha.

136

A televízió új aranykora?

A jövő tartalom-előállítói számos kihívás előtt állnak. Semmi mással nem pótolható
személyes hangra és speciális új szaktudásokra lesz/van szükségük. A történetmesélés
művészetét minden eddiginél felelősebben kell elsajátítaniuk, mert ez az a képesség,
amelyhez hiába adottak a technikai feltételek, ha nincs meg, semmi mással nem pótolható. A
digitális történetmesélés mesterei kell, hogy legyenek, miközben egyre közeledő elvárás, hogy
programozni is tudjanak. Igen, programozni. Az internet fejlődése és a technikai lehetőségek
kihasználásának esélye csak akkor adott, ha a tartalom-előállító képes átlátni a folyamatokat,
és ha szükséges bármikor közbeavatkozni. Az nem lesz persze elvárás, hogy gigantikus
fejlesztésekben vegyen részt, de ahogy korábban egy riporternek egy operatőrt, úgy tartalomelőállítóként egy programozót is instruálnia kell majd, ha valami olyan fejlesztés szeretne
megvalósítani például a digitális történetében, amihez már mélyebb szakértelem szükséges.
Ismernie kell az analitikát, hogy tudja, az általa előállított digitális tartalom milyen
visszacsatolásokat kap. Természetesen tökéletesen kell bánnia a közösségi médiával is, hiszen
a személyes márkáját ezen a felületen is építi, és folyamatos kapcsolatot kell, tartson a
követőivel, hogy a lojalitásukat erősítse, és akiktől van, hogy tippeket kap. Ezeket persze
sokszorosan ellenőriznie kell. Maga a tartalom-előállító is médiummá válik, aki nem
feltétlenül függ csatornától. A technikának és a szaktudásnak köszönhetően maga is
felépítheti azt. Nyilván egy nemzetközi médiakonglomerátummal a háta mögött ez könnyebb,
de nélküle sem elképzelhetetlen. Mindeközben figyelnie kell, hogy a hitelessége ne sérüljön,
hiszen azzal a saját brandjét is veszélyezteti.
Olyan szakemberek gyakorlatcentrikus képzése szükséges Magyarországon is, akik korszerű
társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően,
jól mérik fel a befogadó közeg szükségleteit, és a közvetítésre a leghatékonyabb
kommunikációs

eszközt

képesek

megválasztani.

A

technikának

köszönhetően

a

professzionális tartalomközvetítés multifunkcionális tudást vár el a jövő tartalom-előállítóitól,
akiket nem szeretnénk televíziósnak nevezni, mert túlzottan kirekesztővé tenné a rájuk váró
feladatok komplexitását. Olyan ismeretekkel és kérdésekkel felvértezett médiaszemélyiségek
felfedezését teszi szükségessé, akik hiteleségüknek köszönhetően képesek társadalmilag is
lényeges tartalmakat felelősen közvetíteni.
A tudásukat ugyanakkor folyamatosan korszerűsíteni kell, mert a technikának és a folyamatos
innovációnak köszönhetően pillanatok alatt válhatnak korszerűtlenné. Összeállítottunk egy
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készség/képesség- és ismeretlistát, amely akár ellenőrző lista-szerűen is működhet a jövő
tartalom-előállítóinak felsőoktatási szakképzéséhez:

Ismeretek


















történetmesélés
multiplatform ismeretek
digitális történetmesélés
televíziós programing
műfaj-ismeret
kamerakezelés
vágás
programozás és technológiai ismeretek
külföldi tapasztalat (akár kötelező gyakorlat formájában)
branding ismeretek
makro-ökonómiai és média-gazdaságtani ismeretek
trendismeret
szociológiai ismeretek
pszichológiai ismerek
művészettörténet
médiadesign
zene

Készségek
 nyelvtudás
 tiszta beszéd
 tájékozottság
 szerkesztői-elemzői készségek
 analitikus gondolkodás
 vállalkozói attitűd
Képességek
 hitelesség
 kíváncsiság
 empátia
 tolerancia
 társadalmi érzékenység
 folyamatos tanulási és újat megismerési vágy
 kreativitás
 innoválási igény
 lényeglátás
 rugalmasság
 nyitottság
 bátorság
 egyediség
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A tartalom-előállító nem tévedhetetlen szuperhős, csak egy mobilizálható és korszerű tudással
rendelkező személy, aki előtt nyitott a világ. Mindent tud hozzá, hogy ne csak magyarországi
érvényesülésben gondolkodhasson. Világok közötti tolmács, hivatásos történetmesélő, de
mellette éppúgy lehet művész és üzletember, akár médiavállalkozó vagy branding szakember
is. Ahogy a platformok közötti határok összemosódnak, úgy ezeknek az éles elkülönüléseknek
sincs értelme, és miért ne férhetne bele, hogy valakinek párhuzamos életei, élményei
legyenek, amelyek időnként egymásba folyva építik a hiteles és egyedülálló személy brandjét.
A korszerű tudást megszerezve építhet médiakarriert bárhol, vagy éppen lehet
médiainnovátor, aki a technológia és a média kapcsolódási pontjait, új üzleti lehetőségeit és
megoldásait keresi, de akár műsorformátumokat is fejleszthet és értékesíthet. Ha pedig
egyikre sem vágyik, tárt karokkal várja a legjobb forgatókönyvírókat és rendezőket,
operatőröket, gyártási embereket, a játékfilmeket is leköröző költségvetésű televíziós fikciós
sorozatok, a Netflix vagy akár a YouTube professzionális világa is.
Összefoglalva, a jövő korszerű film- és televíziós iskoláját először lassan át kell nevezni, mert
nem lesz értelme a különbségtételnek, aztán pedig tartalom-előállítókat kell képezni, akik
minden platformon, bármilyen műfajban megállják a helyüket. A filmes művészképzést
mindez annyiban befolyásolja, hogy fontos lehet látni, a képzési alapidőszakban nincs nagyon
különbség az egyes fikciós és nem-fikciós műfajok elsajátításához szükséges ismeretek
között. Később, a mesterszakokon válik értelmezhetővé a specializálódás például kizárólag
egyik vagy másik irányba, de egy tartalom-előállítói pálya hosszú lehet, az átjárás pedig nem
árt, ha opció marad.
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7. A televízió új aranykora helyett a tartalom-előállítás új aranykora
Vajon igaza van-e Kevin Spacey abban, hogy olyan aranykor várhat a televíziózásra, amilyen
még az 1950-es évek hőskorát vagy az 1980-as évek kábeltelevíziós izgalmait is túlszárnyalja.
Munkánk összefoglalásaként ezt a kérdést szeretnénk megválaszolni. A kérdés a disszertáció
során több dimenzióban vizsgáltuk. Hol a világra tekintettünk, hol Magyarországra, hol a
közeljövőre, hol pedig egészen távolra. A jelenség éppen annak az átmeneti kornak az
eredménye, amelyben élünk, és amely lehet, hogy a televíziózás új aranykora felé tart, de még
nem érkezett meg.
A globalitás, a tartalmi és technológia konvergencia soha nem látott mértékben tágította ki a
lehetőségeket. A trendjóslatai bekövetkezéséről világhírűvé vált üzleti elemző, befektetési
bankár Mary Meeker szerint a „re-imagination” korát éljük, vagyis egy olyan korszakot,
amelyben minden fogalmunkat újra kell képzelnünk, újra kell definiálnunk. Láthattuk,
pontosan így van ez a televíziózás világában, definíciós válsággal küzdünk, amely egyben az
ideális üzleti modellek hiányát is jelenti egyelőre, hiszen magukat az üzleti folyamatokat is
újra kell képzelni. Paradigmaváltások egész sora történik, és a gyorsulás még csak most
kezdődött. Láthatjuk, a kreativitás egyik pillanatról a másikra győzedelmeskedik a tapasztalat
felett. Csődbe megy a világhírű, 130 éves múltra visszatekintő, 100 ezer embert foglalkoztató
Kodak, és közben az ugyanolyan képmegosztási tevékenységgel foglalkozó mindössze két
éve indult, 12 fős cég, az Instagram 1 milliárd dollárért kel el. Ebben a környezetben próbálja
újradefiniálni magát a televíziózás, és ha szerencséje van, még éppen jókor teszi, amikor van
még ereje ahhoz, hogy potens szereplőként léphessen pályára a dominanciáért folytatott
versenyben.
Persze azt is láthattuk, hogy valójában a dominancia névleges, hiszen, ahogy a konvergencia
érinti a technológiát, a tartalmat és az egyes platformokat, úgy a világ jelentős médiacégei is
arra törekszenek, hogy olyan multiplatform portfóliót hozzanak létre, amelynek értéklánca
mindegyik állomásán hasznot termel. Bár látszanak tendenciák, a részletek vonatkozásában
nem dőlt el még igazán sok. Az is kérdés, valaha konszolidálódik-e a helyzet vagy valójában
arra kell-e berendezkedni, amire az üzleti élet innovátorai, a legvirulensebb startup cégek a
2000-es évek eleje óta fel vannak készülve, hogy az állandó változások menedzselése a
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működés egyetlen feltétele. Azon múlik a siker, ki mennyi ideig ragaszkodik a régi
megoldásaihoz, ahelyett hogy elengedné azokat, és csak az innovációval törődne.
A televízió történeteit naponta átlagosan három-négy órában figyeli a nyugati világ. A XXI.
századra pedig a digitális eszközökön keresztül bekapcsolódott a történetmesélésbe az internet
is. Az elmesélt történetekért nem lehet a technológiai lehetőséget önmagában hibáztatni,
elítélni. Társadalmi felelősség, hogy megtanuljuk-e, amit a tévében látunk, az nem a teljes
kép. Az alkotók és a felhasználók is ugyanabból a társadalomból kerülnek ki, mi magunk
vagyunk a média fogyasztói és készítői is, a minőség pedig ebből következik.
A televíziózás fejlődése azt mutatta eddig, hogy a nézők, ha lassan is, de elfogadják azokat a
technológiai változásokat, amelyek a szórakozásuk minőségét javítják, még akkor is, ha ez új
szokásokhoz vezet. Ugyanakkor az is látszik, hogy ma a médiafogyasztási szokások
tekintetében a televízió dominanciája egyértelműen kimutatható. Végignéztük, a technológiai
változások következtében hogyan kísérletezik a világ, hol tart a televízió és az internet
konvergenciájában, amelyről már hosszú ideje nincs értelme csataként gondolkodni, sokkal
inkább érdemes várható szimbiózisként beszélni.
A kisebb piac és az erőforrások szűkülése, valamint a strukturális változások okán is
Magyarországon lassabban történnek a változásokat, mint Amerikában vagy NagyBritanniában, de láthattuk, a magyar piac is lépést tart, ha hosszabban, lomhábban haladva is.
Ameddig a konvergencia ki nem teljesedik és a magyar lakosság nyelvtudása nem javul a
televíziózás jóval kevésbé válik globális lehetőséggé és minőséggé, mint az internet, mivel a
televíziózást jellemzően nemzeti határok és lokális tartalmi igények korlátolják. Ez az a páros
dimenzió, amelynek mentén a teljes folyamatot vizsgáltuk, hozzátéve, hogy a trendek azt
mutatják, az Amerikában zajló változások idővel hozzánk is elérnek. Éppen ezért
megvizsgáltuk a legjelentősebb innovatív szereplőket a piacon a YouTube-tól a Hulun át a
Netflixig és még magyar világsikerekről, mint az élő online video streamingben piacvezető
Ustreamről is beszámoltunk. Ma már senki nem engedheti meg magának, hogy ne legyen
jelen a neten videós tartalommal, platformmal. Minden mozgóképes tartalomnak azonnal
nézhetővé kell válnia.
Magyarországon a televízió továbbra is családtag, életforma, információforrás és fix
tájékozódási pont és persze elsődlegesen szórakozás. A világ nagyobb részén is így van ez, a
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szabadidő eltöltésének legnépszerűbb módja, közel összesen 2 milliárd tévékészülékkel
lakásokban, nappalikban, hálószobákban. A 2000-es évek elején technológiai csodavárás
következtében sok kutató azt gondolta, a változás gyorsabb lesz az interaktivitás világa
hamarabb köszönt be az otthonokba. Ma már tudjuk, hogy a fejlesztések rendkívül drágák,
ezeket lassítják is a változásokat, és az emberek szeretik, ha passzívan tévézhetnek, és nem
nekik kell válogatniuk. Ennek ellenére persze a nézői szokások folyamatosan változnak, a
tablet, a mobil, a számítógép képernyője szimultán médiahasználatot eredményez, de továbbra
sem a tévénézési időből vesz el.
A címkézés értelmetlenné válik, mert a platformok konvergenciája jelentőségét veszi, hogy
egy tévéműsort tévében vagy éppen egy tableten nézünk-e. A képernyők között nincs harc.
Egyik eszközt sem a másik helyett nézzük, hanem ezek a hordozók egyszerre épülnek a
közvetített tartalmakkal a hétköznapokba. Az internet eszköz, nem része a képernyőért
folytatott versenynek: azonnali információk megszerzésére, időtöltésre, életszervezésre
használjuk. A mobil a legintimebb, legszemélyesebb. Ebben a tévé nem lehet versenytárs. A
képernyő mérete kizárja az intimitást, és többnyire nem is egyedül nézzük. Mindegyik
képernyő számítógép, és segít a médiaélmény-maximalizációban.
Megvizsgáltuk a tévénéző és az online néző viszonyát, valamint a digitális korszak
felnövekvő generációinak médiafogyasztási szokásait, számolva azzal, hogy ők már a digitális
eszközeiket készségszinten használó tartalom-előállító, ún. prosumer generáció. Már nem
csak a televízión, hanem a mobiltelefonjuk függőségében nőnek fel, és kisgyerekkorukban
kapcsolatba lépnek a számítógép, az internet világával és az élményeiket a közösségi média
világában osztják meg, mémeket gyártanak, és vágynak a netceleb-létre, miközben változás
következik be nemcsak az információszerzés, az előállítás, hanem közlés csatornáin belül is.
A digitalizmus mindent áthat.
Az interneten is a videós tartalmakkal lehet a legnagyobb tömegeket elérni, de az elérések
korántsem tartanak még ott, mint a televíziók. Minden akkor releváns üzletileg, ha van
elérése, a tartalom önmagában nem érték. Ugyanakkor egyetlen csatorna sem engedheti meg
magának, hogy fejlessze online felületeit. Végignéztük, hogy a televíziós műfajok világában
mit jelentenek a digitális korszak kihívásai, és megállapítottuk, a műfaji határok elmosódása
már ott tart, hogy a fikció és a nem-fikció határa sem különül már el bizonyos
műsortípusokban. A tendencia azt mutatja, hogy a tévé számára a legizgalmasabb és
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legnépszerűbb felületeket az élő event jellegű műsorok mint a tehetségkutatók és a reality
show-k jelentik, míg a fikciós műfajok között a sorozatoké a főszerep, amelyek keretet adnak
emberek életének és a minőségi változataikban az otthoni moziélményt is kiteljesítik. A
sorozatoknál arra a jelenségre hívtuk fel a figyelmet, amiről már olyan sokat szóltunk, hogy a
Netflix tévés sorozatai bebizonyították, a tévés piac addig átlátható szereplői közé egyik évről
a másikra képes volt betörni egy új szereplő, amelynek szolgáltatásai és koncepciója egészen
Hollywoodig elért, és több évtizedes dogmákkal szakított. A nézők még sosem választhattak
ennyiféle szórakoztató tartalom közül. Az új szereplők azt mutatják, hogy az internetes
tartalomszolgáltatók felnőttek ahhoz, hogy akár versenyezzenek is a jelenleg ismert televíziós
tartalmakkal nemcsak a számítógépen, a mobilokon, de a televíziózás pályáján, a nappaliban
jelen lévő tévékészülékeken is.
Megvizsgáltuk a felhasználói és a professzionális tartalom viszonyát is, az online videót,
valamint a tévé és a közösségi média egymásra hatásának lehetőségét, és azokat a
fejleményeket, amelyek a televízió számára különösen érdekessé teszi az együttműködési
lehetőségeket. Természetesen a jövő televíziózásának dilemmáit végignézve, nem hagyhattuk
ki a digitális storytelling és a multiplatform attitűd térhódítását, eszközrendszerének és
jelentőségének ismertetését, és ennek kapcsán beszéltünk arról, milyen készségekre,
képességekre, ismeretekre lesz szüksége a jövő tartalom-előállítójának, ha korszerű tudásra
akar szert tenni. Megemlítve, hogy a programozói tudás az egyik olyan készség lesz, amelyre
ugyanolyan szüksége lesz a digitális történetmesélőnek, mint riporterként megtanulni kamerát
kezelni és vágni. Azt is előre vetítettük, hogy a platformok közötti átjárás milyen rugalmas
tudást igényel már most is a tartalom-készítőktől. Hangsúlyoztuk, hogy a hitelességnek mind
a képernyős, mind a szerkesztői vonatkozásban milyen rendkívüli szerep jut, hiszen az
információáradatban az emberek nem információra vágynak, hanem személyes történeteken
keresztül átadott élményekre. A sikeres médiaszemélyiségek kapcsán a personal brandek
fontosságáról szóltunk, és próbáltuk fogalmilag tisztázni, vajon hogy hívhatják, majd a jövő
televíziósát. Javaslatunk szerint tartalom-előállítónak (content maker).
Összegzésként összegyűjtöttük, milyen tények és összefüggések bizonyítják a televízió
hosszú távú dominanciáját.
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1. A tévénézési idő világszerte kiemelkedően magas, és továbbra is növekszik. A
Magyarországnál fejlettebb piacokon is, noha terjednek az újfajta videó fogyasztási
módok, a nézési idő töredékét teszik ki a tévéhez képest.
2. Az emberek egyik eszközt sem a másik helyett nézik, hanem ezek a hordozók
egyszerre épülnek a közvetített tartalmakkal az emberek hétköznapjaiba szimultán
médiafogyasztásként.
3. A kutatások azt mutatják, továbbra is a minél jobb képminőség és a minél nagyobb
képernyő tartozik a fogyasztói igények közé az audiovizuális tartalmak befogadása
során, amely megerősíti a tévé mint képernyő dominanciáját.
4. Egyre megszokottabb, hogy az is tévézés, amikor mobilon, tableten vagy éppen
számítógépen tévés tartalmakat fogyasztunk.
5. A piacnak, a szórakoztatóelektronikai iparnak és a multinacionális gigantikus
médiavállalkozásoknak nem érdeke, hogy a tévé áldozat legyen, hanem nyertese a
digitalizációnak, a konvergencia-folyamatoknak, hogy a televízió mindent magába
foglaló eszközzé váljon. Meg is tesz érte mindent.
6. A fogyasztókat nem érdekli a platform és a technológia, a kutatások szerint pusztán
tartalmat szeretnének fogyasztani ezen belül is elsősorban szórakoztató tartalomra
vágynak, melyet valaki készen felkínál nekik. Kevésbé interaktívak, mint gondolták.
7. A gazdasági válság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az emberek megtapasztalják,
még mindig a televíziózás az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb módja a szabadidő
eltöltésének.
8. A kutatások szerint a mainstream szempontjából továbbra a televízió a legfontosabb
tájékozódási pont, hiába gyorsabb és aktuálisabb az internet, szükségük van
szerkesztőre.
9. A jelenleg zajló technikai fejlesztések zöme mind azt a célt szolgálja, hogy az internet
és a webes tartalom, a lehető legkényelmesebben beköltözhessen a televízió
készülékekbe.
10. A világ legkomolyabb internetes brandjei, innovátorai, mint a Google vagy az Apple a
tévében mint domináns eszközben gondolkodnak, és olyan terméket fejlesztenek,
amelynek köszönhetően az internetes tartalmak kényelmesen megjeleníthetők a
televízió képernyőjén. A Hulu, Netflix, YouTube és társai mind a televízió dobozába
igyekeznek. Többségük a márkanevük mellé, elsőként teszi oda, hogy Watch TV,
vagyis Nézz tévét, amikor elmagyarázza, miről is szól a szolgáltatása.
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11. Vannak már olyan sikeres televíziós formátumok, amelyek képesek megszólítani a
fiatalokat, és bevonni őket újra a tévézés élményébe.
12. A minőségi sorozatok megteremtették újra az igényt és létjogosultságot biztosítanak a
tévében történő filmnézésnek. A Netflix tévés sorozatai nem csak esztétikai
értelemben, de üzletileg is bizonyították – legalábbis egyelőre Amerikában - hogy a
fizetett online tartalomszolgáltatás új távlatokat nyithat a televíziózásban.
13. Ma egyértelműen látszik, hogy országos ismertséghez Magyarországon még biztosan a
televíziós ismertségre is szükség van, és önmagában az internetes megjelenés, ahogy a
csak webre készült tartalom sem biztosít elegendő elérést.
14. Az olyan kisméretű piacok - mint Magyarország is, ahova nem éri meg egy globális
internetes tartalomszolgáltató és -előállító brandnek belépni -, biztosan még sokáig
számíthatnak arra, hogy lesz relevanciája a lokális tartalom-előállításnak.
15. A televíziók dolgoznak azon, hogy behozzák a mérési pontossággal kapcsolatos
internetes előnyt. Ha az internet beköltözik a tévébe, ez sem lesz többet probléma.
16. A technológiai változásoknak köszönhetően a trendkutatók szerint több időnk lesz,
mert kevesebbet dolgozhatunk, és azt tudjuk, a szabadidő eltöltésének egyik
legkedveltebb módja a tévénézés.
Az áttekintés után következzen egy vízió arról, hogy akár 10 éven belül milyen lehet a jövő
televíziója. Arra számíthatunk, hogy a televíziós tartalmak bárhol, bármilyen felületen
elérhetők lesznek. A távirányító a múlté. Kézmozdulatok, hangvezérlés vagy akár
arcfelismerés indítja az interakciónkat a tévével. Ha minden jól megy a tévénk tényleg a
családtagunk lesz, ismerni fogja a szokásainkat, személyre szabott tartalmakat, korábbi webes
kereséseink alapján és csak olyan reklámokat kínál, amelyekről tudja, hogy nagy
valószínűséggel a hirdetésekben szereplő termékek elnyerik a tetszésünket. Reklámszpot
helyett gyakoribb lesz a termékelhelyezés, a szponzoráció vagy a tartalommarketing is. A
készülék akkor játssza a kívánt tartalmat, amikor a „gazdájának” megfelel, és persze minden
további nélkül összehangolható lesz a háztartásunk bármely más okoseszközeivel a
villanykapcsolótól a mosógépig. A tartalom pedig onnan folytatható és azon az eszközön,
ahol csak akarjuk. A rendszer persze azt is tudja az ismerőseink, a barátaink mit kedvelnek,
mit ajánlanak nekünk. Ha pedig valamire szükségünk akad, akár tévézés közben egy
gombnyomásra kiválaszthatjuk és megrendelhetjük. Ez már nem okos, hanem intelligens tévé.
A tévénk mindent tud majd rólunk, és ezek az információk érdekesek lesznek még mindig a
hirdetők számára. A lineáris tartalomszolgáltatásnak vége lehet, bár a rendszer azokban a
145

A televízió új aranykora?

napszakokban kínálja majd fel a kedvenc műsorainkat, amikor egyébként is nézni szoktuk,
délután szappanoperát, este élő show-műsort. Ha tetszik műsoronként, napszakonként,
használatarányosan is fizethetünk akár a szolgáltatásokért, és persze előfizetésünk is lehet
valamilyen szimpatikus kombinációra.
A szép új digitális világig még számos megoldandó dilemmára kell választ adniuk a tévéknek,
elsősorban azért, mert nem győzzük hangsúlyozni, a tévé üzleti vállalkozás. Létfontosságú a
tévék számára a targetálást pontosítani, hogy lépést tudjanak tartani az online biztosította
analitikával és a hirdetői elégedettséggel a célzott elérések vonatkozásában. Ezen dolgozik a
piac, és komoly előrelépést jelenthet az olyan tévés formátumok elindítása, amelyek
applikációkon és a közösségi médián keresztüli eléréssel új nézői és hirdetői elégedettséget
érnek el. Jellemző lesz még a kiélezett verseny, hiszen a technológia és a szabályozási
környezet változásai következtében egyre több szereplő jelenik majd meg a piacon. Jól
felépített üzleti modellel és innovatív ötletekkel pedig a ma még ismeretlen szereplők is
fontosakká válhatnak.
Mindenki egy ismeretlen piacra igyekszik egyelőre, ami nem is létezik igazán. A
televíziótársaságok egyik legnagyobb dilemmája az online jelenléttel az, hogy a meglévő
platformokba csatlakozzanak be a tartalmaikkal vagy saját maguk fejlesszenek-e felületet. Az
látszik, hogy az emberek tartalomért kevésbé szeretnek fizetni, de szolgáltatásért már
megszokták, hogy fizetnek. Nem egyértelmű, hogy az okostévék gyorsan előretörnek, mert
nem érdeke feltétlenül a szereplőknek. Az okostévékben ugyanis hirtelen túl sok márka lenne
jelen kábelszolgáltató, műsorbrand, tévécsatorna és esetleg még egy jelentős online
tartalomszolgáltató platform is. Még az is opció, hogy maguk az eszközgyártók szeretnének
tartalomszolgáltatókká válni, ahogy láthattunk erre fordított példát is. A legfőbb kérdés pedig
az, hogy ki lesz a leggyorsabb és kinek a víziója lesz a leghatásosabb. A fogyasztók
szempontjából ráadásul a táblagépek még olcsóbbak, elérhetőbbek, lehet, hogy ez is lassítja
majd a terjedést, és individuálisabbá teheti a fogyasztási szokásokat.
A nagy csatornák valószínűleg úgy tarthatják meg egyébként a pozícióikat hosszú távon,
melyhez a szükséges lépéseket régen meg kellett tenni, ha megpróbálnak az összes platformra
megfelelő tartalmat gyártani, másrészt csatorna-családokat hoznak létre. Emellett pedig
márkát építenek, nagy sorozatokat vásárolnak és a saját fikciós tartalomgyártásra is kiemelt
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hangsúlyt fektetnek. Saját gyártású sorozattal lehet a legerősebben a csatornához kötni a
nézőket, ahogy azt az amerikai törekvéseken is láthatjuk.124
Talán nem véletlen ebben az átmeneti korban, hogy a televízió definiálására nem nagyon
vállalkoznak. Mi is lesz a televízió a jövőben? Audiovizuális tartalomszolgáltató berendezés?
Egy tömegmédium, amely a valaha volt legnépszerűbb eszköz, mondták róla, de érvényes ez
még? A legközelebb talán akkor vagyunk, ha azt mondjuk, a televízió egy olyan
nagyképernyős platform, amely a tele- és a tömegkommunikáció egyesülése révén gigantikus
méretű adatbázisok és audiovizuális tartalom számára teremt interaktív felületet. A képernyő
méretén túl, viszonylagos helyhez kötöttsége miatt minden bizonnyal bizonyos tartalmak
számára optimálisabb felület lesz és a közösségi mivolta is megkülönböztető attribútum,
mobilabb, hordozhatóbb és kisebb felületű képernyőtársaihoz képest.
A tévé olyan szó szerint – legalábbis kikapcsolt állapotában – mint egy fekete lyuk, amely
magába nyeli a különböző lehetőségeket. Amióta számítógéppé vált, válik, határtalan tágította
a saját jövőjét. Az átmeneti kor, amelyben élünk még minden bizonnyal nem maga az
aranykor, hiszen – láthattuk - számos dilemma vár még megválaszolásra, a folyamatok pedig
konszolidációra, csak egy lehetőség, ami felé haladhatunk. Az is kérdés, hogy maga az
innovációs kényszer lehetővé tesz-e egyáltalán egy viszonylagos konszolidációt. A
disszertáció központi kérdésére az a válaszunk, hogy bármennyire is valószínű, hogy a
televízió dominanciája még hosszú ideig tartós marad, a technológiai és a tartalmi
konvergencia miatt igazságosabb lenne, ha ezt az előkészületben lévő aranykort, nem
sajátítanánk ki a televízió számára, hanem azt mondanánk, hogy a tartalom-előállítás
aranykora következett el, amit éppen a fent említett konvergencia folyamatok tágítanak
korlátlanná. Mivel a tartalom értékét az elérés biztosítja, a tévé minden bizonnyal a jövőben is
meg fog tenni mindent azért, hogy a legnézettebb felület legyen.

Alapvetően egyébként versenyhátrányt okoz, hogy az internetes platformon működő médiacégekre más
jogszabályok vonatkoznak, mint a tévékre. Ennek is változnia kell.
124
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8. Felhasznált irodalom
1 millió 448 ezer mobilnetező van az országban.
http://index.hu/tech/blog/2011/05/19/1_millio_448_ezer_mobilnetezo_van_az_orszagban/ (utolsó letöltés: 2013.
09. 15.)
10 ok, hogy miért teszi tönkre az internet a televíziót.
http://hvg.hu/tudomany/20081023_10_ok_amivel_az_internet_tonkreteszi_a_te (utolsó letöltés: 2013. 10. 23.)
3D-s sport és szex vonzza a franciákat.
http://www.kreativ.hu/televizio/cikk/3d_s_sport_es_szex_vonzza_a_franciakat (utolsó letöltés: 2011. 06.15.)
3D-s tenisz a BBC-n.
http://www.kreativ.hu/media/cikk/3d_s_tenisz_a_bbc_n (utolsó letöltés: 2011. 06.17.)
A 3D a dokumentumfilm jövője.
http://www.kreativ.hu/cikk/a_3d_a_dokumentumfilm_jovoje (utolsó letöltés: 2013. 02. 12.)
A digitális média jelene és jövője – Nemzetközi és hazai trendek 2011-re.
http://www.mediapiac.com/digitalis-lap/2011-1-2-szam/A-digitalis-media-jelene-es-jovoje/764/ (utolsó letöltés:
2013. 09. 29.)
A digitális történetmesélés új útjai.
http://kontent.blog.hu/2012/10/08/digitalis_tortenetmeseles (utolsó letöltés: 2013. 09. 27.)
A jövő tele vízióval.
http://www.piacesprofit.hu/egyeb-cikkek/a-jovo-tele-vizioval/ (utolsó letöltés: 2013. 09. 15.)
Almási Miklós: A hír, a titok és az információrobbanás.
http://mek.oszk.hu/00100/00125/html/ (utolsó letöltés: 2013. 10. 21.)
Alulreprezentáltak a nők a médiában.
http://nol.hu/noller/alulreprezentaltak_a_nok_a_mediaban (utolsó letöltés: 2013. 09. 15.)
A mennyiség és nem a minőség népszerűsíti a twitterezőket.
http://www.kreativ.hu/cikk.php?nl=3279&id=26390&aai=0&s=0 (utolsó letöltés: 2013. 09. 15.)
Arculatot váltott az MTV.
http://www.kreativ.hu/televizio/cikk/arculatot_valtott_az_mtv (utolsó letöltés: 2013. 10.23.)
Átrendeződik a világ médiapiaca.
http://www.mmonline.hu/cikk/atrendezodik_a_vilag_mediapiaca (utolsó letöltés: 2013. 09. 29.)
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