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1. Bevezető 

Vitathatatlan, hogy a média paradigmaváltások előtt áll: száz év kommunikációs kultúrája, 

száz év reklámkultúrája változott meg az elmúlt években. Az eddigi szabályok érvényüket 

vesztették, sokkal nehezebb megközelíteni a nézőket, befogadókat: óriási lett a 

reklámkerülés, kevesebb az impulzusbefogadás. A média, marketing és a vizuális 

kommunikáció üzeneteinek együttesen sincs akkora foganatja és hatása, mint az emberek 

egymás közötti kommunikációjának, a szájmarketingnek (word of mouth)1. Az Ogilvy nevű 

reklámügynökség, a Google és a TNS Cannes-ban végzett, közös kutatása szerint a 

fogyasztók 74%-a állítja, hogy a vásárlásról való döntését jelentősen befolyásolja az online 

szóbeszéd.2 A Brightlocal online szokásokat kutató cég felmérése szerint a felhasználók 

88%-a ugyanannyira bízik a vásárlók által online közzétett véleményekben, mintha azt egy 

közeli baráttól hallaná. 3  Az online szóbeszédnek nagyobb hatása lett, mint bármiféle 

hirdetésnek, és ma már a technológia is megvan ahhoz, hogy ez a „szóbeszédhatás” széles 

körben érvényesülni tudjon. A közösségi média és a web 2.0 új terei jelentik azt a közeget, 

ahol a szóbeszédalapú kommunikáció ma megsokszorozza hatását. 

A digitális tartalmak terén zajló forradalom érezhető hatással van a tévéműsorok 

fogyasztásának mértékére és módjára is.4 Kérdés, hogy ezek a változások milyen irányok 

szerint fogják átrendezni a televíziós piac működését. A dilemmák sora a kérdéssel 

kapcsolatban végtelen, hiszen a technológiai fejlődés következtében megújult 

médiakörnyezet és annak termékei óriási társadalmi és kulturális jelentőséggel bírnak. A 

kérdés több iparágat is érint: a reklámpiactól kezdve a technológiai fejlesztéseken keresztül 

a tartalom-előállításig. Hollywood egyik nagy producere, Darryl F. Zannuck 1946-ban hat 

hónapot adott a tévének azzal az indokkal, hogy „az emberek meg fogják unni, hogy minden 

                                                
1 Idil M. Cakim: Implementing Word of Mouth Marketing. John Wiley & Sons, 2009. 6. 
2 Cenk Bulbul – Netta Gross – Steven Shin – Jeremy Katz: When The Path To Purchase Becomes The Path To Purpose. 

2014. 06. (http://think.storage.googleapis.com/docs/the-path-to-purpose_articles.pdf) 
3  brightlocal.com: Local Consumer Review Survey 2014. (https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-

survey-2014/) 
4 ericsson.com: New media habits for TV user groups.  

(https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/tv-and-media-

2016#newmediahabitsfortvusergroups) 
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este egy furnérdobozt bámuljanak. 5  Zannuck-kal ellentétben McLuhan a televízió 

megjelenését olyan médiatörténeti mérföldkőnek jellemezte, ami az írás feltalálásával vagy 

a tömegnyomtatás megjelenésével ér fel.6 Barwise és Ehrenberg a televízió jelentőségét 

abban az időmennyiségben látja, amit az emberek arra szánnak, hogy nézzék. 7  A 

mozgóképes tartalmak fogyasztására alkalmas platformok számának növekedésével és az 

elmúlt időszak technológiai változásainak köszönhetően a „televízió” mint fogalom lényeges 

jelentésváltozáson esett át, dominanciája mint tömegszórakoztatási eszköz már egyre 

kevésbé érvényes, ugyanakkor az új felületeken megjelenő műsorok jelentős része a 

televíziós formátumok struktúrájára épül, azok evolúciójának állomása.  

Kutatásom fókuszában ezeknek az evolúciós irányoknak a vizsgálata áll, vagyis hogy 

a televíziós licencműsorok (formátumok) hogyan alakulnak át a digitális 

tartalomszolgáltatók, -készítők és -fogyasztók megváltozott igényeinek megfelelően és 

milyen új műfajok alapjául szolgálnak. A dolgozat felsorol a számos kétirányú próbálkozás 

közül néhányat, amely a tévé és az internet összefonódására törekszik, vagyis amikor a 

tévéműsor egyszerre jelenik meg a képernyőn, illetve digitális platformokon és fordítva. 

Ezek közül a próbálkozások közül egy esettanulmányban részletesen fogalkozom egy olyan 

tévés licencműsorral, amelynek a fejlesztésében magam is részt vettem.   

A témát számos további releváns szempont szerint lehet vizsgálni. Például, hogy kik 

állítják elő a legsikeresebb tartalmakat, milyen eszközökkel és milyen platformon lehet 

megnézni ezeket? Hogyan szerveződik át a tartalomgyártás, és melyik műfaj az, amelyik 

megtalálta a kapcsolatot a digitális világ és a hagyományos televíziós műsor között? Ahhoz, 

hogy a változások hatásait felmérjük, először az alapvető fogalmakat kell tisztázni. Milyen 

jelentésváltozásokon ment keresztül a televízió? Mit jelent az, hogy egy tartalom digitális? 

Hogyan és miért alakult a televíziós műsorok (formátumok) piaca?  

2016-ban a Motley Fool nevű amerikai gazdasági lapban megjelent egy cikk, amelynek a 

címe óriási port kavart és vitát indított el. A cím a következő volt: “Hivatalos! A televíziós 

ipar haldoklik.”8   A cikk közvetlenül a Nielsen USA-ban mért adataira hivatkozik 9 , 

                                                
5 Rudy Behlmer: Memo from Darryl F. Zanuck: The Golden Years at Twentieth Century Fox. Grove Press, 1995. 25. 
6 McLuhan, M.: The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. Routledge & Kegan Paul. 1962. 102.  
7 Patrick Barwise – Andrew Ehrenberg: Television and its audience. London: SAGE publications. 1994. 60. 
8 Andrés Cardenal: It's Official: The TV Industry Is Dying, 2016. 08. 13. 

(https://www.fool.com/investing/2016/08/13/its-official-the-tv-industry-is-dying.aspx) 
9 nielsen.com: The Nielsen Total Audience Report: Q2 2017. 2017.11.16. 

(http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/the-nielsen-total-audience-report-q1-2017.html) 
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miszerint a fiatalok (18-24-es korosztály) egyre kevesebb tévét néznek, és ez a csökkenő 

tendencia minden ezt megelőző időszaknál erősebb mértékű. Az adatok elemzésekor fontos 

megjegyezni, hogy ezek csak a hagyományos, lineáris tévénézési szokásokra vonatkoznak, 

az ún. time-shifted (tehát valamilyen technológia segítségével rögzített és tetszőleges 

időpontban visszanézett) televíziózással töltött idő azonban egyre nő.10 Az Y generáció 

(„Millenials”, ahogy angolszász országokban utalnak erre a korsztályra) elsődleges 

információs és szórakozási formája nagyrészt a digitális platformokon taláható meg. Ami a 

kutatási adatokból egyértelműen látszik: azok a fiatalok, akikből néhány év múlva a 

legjelentősebb fogyasztó- és vásárlóerő válik, egyre kevesebb televíziós tartalmat 

fogyasztanak. 

A számok a hirdetési piac működését is elkezdték átalakítani. Az eddig hagyományosnak 

számító 30 másodperces tévészpotok (tévés reklámok) egyre kevésbé hatékonyak – ezért a 

nagy márkák és hirdetők megpróbálnak olyan tartalommal és olyan platformokon 

megjelenni, ahol a célcsoportjukat biztosan meg tudják szólítani. Ilyen márka például az 

Adidas, amelynek a vezérigazgatója 2017-ben bejelentette, hogy a marketingbüdzséjük 

legnagyobb részét digitális platformokon fogják elkölteni, és nem a tévében.11 12 A fenti 

állítást számos kutatás is bizonyítja. Az egyik legtöbbet idézett egy amerikai kutatócég, a  

Forrester Research  tanulmánya. Eszerint  a  megkérdezettek  idejük  60 %-ban  olyan  

programokat néznek, amelyeket már előre rögzítettek, ezáltal a reklámok 92%-át tudják 

átugrani. 30%-uk pedig egyáltalán nem néz reklámokat.13  

Kutatásom egyik módszertana a televíziós iparági, gyakorlati, naprakész kutatásokon, 

trendek vizsgálatán alapul. Egy ilyen, változásokra reagáló tartalomgyártó és –fejlesztő 

cégnél dolgozom sales-esként. A cég 10 kelet-európai országban (Csehország, Szlovákia, 

Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Szlovénia, Észtország, Lettország, Livánia) 

működtet kisebb-nagyobb tartalomgyártó bázist. Ezekben az országokban tartom a 

                                                
10 nielsen.com: The Nielsen Total Audience Report: Q2 2017. 2017.11.16. 

(http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/the-nielsen-total-audience-report-q1-2017.html) 
11 Kevin Gallagher – Robert  Elder: Adidas jogs on from television advertising, 2017. 03. 20. 

(http://www.businessinsider.com/adidas-jogs-on-from-television-advertising-2017-3) 
12 Bátorfy Attila: Az online reklámköltés megelőzte a tévét. 2016.03.02. 

(https://vs.hu/gazdasag/osszes/az-online-reklamkoltes-megelozte-a-tevet-0302) 
13 Kristin Blondé – Irene Roozen: An Explorative Study of Testing the Effectiveness of Product Placement compared to 30-

second Commercials. 2007. 4.  

(http://www.escp-eap.eu/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper /Fr/Blonde_Roozen.pdf ) 
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kapcsolatot a tévécsatornák döntéshozóival és a helyi cégek vezetőivel. Velük közösen 

elemezzük a piaci mozgásokat, a piaci szereplők változásait, a tartalomfogyasztás történetét, 

demográfiai folyamatokat, reklámfogyasztást és minden olyan társadalmi, technológiai, 

közéleti változást és folyamatot, amely a tartalomfogyasztásra hat. A tévécsatornáktól kapott 

brief-ek (egy megrendelés paraméterei) alapján állítok össze csomagokat, amelyek számukra 

potenciálisan érdekes tévés formátumokat tartalmazhatnak.  

Pusztán a tévénézés nem elég ahhoz, hogy valaki arról tudjon, a világ legnagyobb 

cégei épp milyen műsorok fejlesztésén gondolkodhatnak. Ezeket az újdonságokat szakmai 

vásárokon lehet megtudni, ahol nemcsak a legújabb fejlesztésekhez, hanem iparági 

adatokhoz, költségvetésekhez, nézői szokásokról szóló részletes kutatásokhoz lehet első 

kézből hozzájutni.  

A tartalomfejlesztőknek a fennmaradás érdekében reagálniuk kell a változásokra, 

ezeknek megfelelően kell átalakítaniuk a működésüket. A saját, szakmai perspektívámból 

tekintve az egyik ilyen reakció, hogy szorosan együtt kell gondolkodni a nagyobb 

márkákkal, hirdetőkkel, illetve a fogyasztói szokásokról legmélyebb tudással és pontos 

adatokkal rendelkező közösségi médiumokkal már a műsor fejlesztése során, és a 

hirdetéseket a műsor szerves részévé tenni, hogy azok megkerülhetetlenek legyenek. Egy 

másik reakció a televíziós formátumkínálat fejlődése: a multiplatform/cross-platform 

tartalmak14 ma már nem különlegességként, hanem a siker elengedhetetlen feltételeként 

jelennek meg a szakmai vásárokon.  

Összefoglalva tehát a dolgozat nem vállalkozik a televíziózás jövőjének megjósolására, 

sokkal inkább azt az állítást szeretné alátámasztani, hogy a szórakoztató, nem fikciós 

televíziós formátumok a kihalás helyett a digitális médiában élnek tovább és teremtik meg 

egy újfajta tartalomfogyasztás és tartalomelőállítás alapjait. Fontos ugyanakkor 

hangsúlyozni, hogy a példák, kutatási eredmények, adatok és számok, amelyeket említ a 

disszertáció, talán már a megjelenés idejére sem lesznek pontosak, hiszen a felhasználók, a 

feliratkozók és a letöltések száma néhány nap alatt is nagymértékben változhat.  

                                                
14 Vagyis az olyan műsorok, amelyek egyszerre több felületen (például televízióban és mobilon) egyszerre különböző 

tartalmi elemekkel jelennek meg. Vagyis például ha valaki letölti egy műsor applikációját, akkor olyan háttérinformációkat 

tudhat meg a szereplőkről, amelyekhez a televízióban nem jut hozzá.   
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2. Történeti-elméleti áttekintés 

A tömegkommunikációval foglalkozó elméletek első nagy korszakát Stanley Baran és 

Dennis Davis a tömegtársadalom és a tömegkultúra korszakaként jellemzi.15 Ez az időszak, 

mely az 1930-as évek közepéig tartott, egyben a médiaipar kialakulásának is intenzív 

korszaka: létrejön a hollywoodi stúdiórendszer, országos rádióhálózatok épülnek ki, a 

nyomtatott sajtót kiadóbirodalmak irányítják. Ez idő tájt a társadalomtudományokban 

leginkább a tömegtársadalom és ehhez kapcsolódóan a tömegkultúra elméletei voltak 

népszerűek. A médiakutatás technológiai fordulatát – vagyis hogy egy médium tekintetében 

elsősorban nem a tartalom, hanem a technológiai megvalósulás érdekes, mert a technológia 

lesz hatással a társadalomra és a kultúrára – Marshall McLuhan kanadai médiakutató 

munkásságához szokás kötni. Ő irányította rá a figyelmet elsőként a technológia kérdéseire. 

Postman meglátása a disszertáció témáját tekintve is érvényes: ahhoz, hogy „feltárjuk a 

média társadalmi és politikai hatásait, még nem kell a televízió fizikáját is ismernünk”.16  

A világon először az Egyesült Királyságban jelent meg maga a televíziós műsorszórás: 

már 1929-ben megindultak nyilvános adások, azonban a televízió tömegmédiummá csak a 

II. világháború után válhatott. 1950-re csak az USA-ban hatmillió tévékészüléket adtak el.17 

1936-ban a berlini olimpia volt az első nagy televíziós esemény, amely túllépte az ország 

határait és több országban is közvetítették, majd a háború – vagyis 1945 után – kezdett el 

terjedni az USA-ban.18  

A kereskedelmi televíziózás gyakorlata az Egyesült Államokban indult, a 30-as évek 

elején megalakult három óriástársasággal: az NBC-vel (1932), a CBS-szel (1933) és az 

ABC-vel (1935). Ezek a csatornák mintegy harminc éven keresztül hasonló 

műsorszerkesztési elveket követtek, mint állami tulajdonban lévő európai társaik, csupán a 

műsorokat megszakító reklámok tekintetében különböztek azoktól. A televízió 50-es 

                                                
15 Stanley J. Baran – Dennis K. Davis: Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future. 6. ed. London, 

Wadsworth. Boston, 2000. 50. 
16 Neil Postman: The end of education: Redefining the value of school. New York, Vintage books, 1996. In: Aczél Petra – 

Andok Mónika – Bokor Tamás: Műveljük a médiát!. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2015. 14. 
17 Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története, Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 44. 
18 David Bianculli: The Platinum Age of Television: From I Love Lucy to The Walking Dead, How TV Became Terrific. 

Penguin Random House, 2016. 12.  
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években bekövetkező robbanásszerű elterjedése, a lefedettség növelése olyan hatalmas 

piacot nyitott meg a befektetők előtt, hogy az üzleti érdek fokozatosan kiszorította 

programjaikból a költségesebb, illetve kevesebb hirdetési bevételt hozó műsortípusokat 

(tévéjáték, színházi vagy koncertközvetítés, oktatási műsorszámok, dokumentumfilm, 

szerzői filmek, egész estés animációs filmek). A magántelevíziók programja azóta 

elsősorban szórakoztató műsorokból (kifejezetten televíziók számára és a tévénézési 

szokásokhoz alkalmazkodva fejlesztett sorozatok, reality-k, vetélkedők, talk-show-k) show-

elemekkel körített hírműsorokból (infotainment) és sportközvetítésekből, valamint 

kommersz játékfilmekből tevődik össze.   

Az első televíziós adások sikeres rádióműsorok képernyős adaptációi voltak. Az 50-es 

években jelentek meg az első olyan műfajok, amelyek élesen megkülönböztették a televíziót 

a rádiótól és a mozitól: a sitcomok és a talk show-k. Az egyes állami helyi adók is 

megkezdték működésüket. Az adásokat eleinte szinte mindig élőben sugározták, többnyire 

reklámok, game show-k19 és gyerekműsorok voltak a képernyőn. Az előfizetéses csatornák 

(kábel és szatelit) népszerűsége a 80-as évek elején kezdődött. Ma már az egész amerikai 

televíziózás digitális alapon működik: 2009-ben egységesen minden analóg 

műsorszolgáltató rendszert le kellett cserélni digitálisra.20 Európában először Angliában 

engedélyezték a kereskedelmi televízió megjelenését a 60-as években. Később a nyugat-

európai országok többsége is hozzájárult az új adók beindulásához, és egyre több helyen 

alakult ki az úgynevezett duális rendszer, amelyben egymás mellett létezik a közpénzekből 

fenntartott állami és a reklámokból élő kereskedelmi televízió.21 A néző számára tehát a 

képernyőn látott tartalmak tekintetében kezdett eltűnni a különbség: itt is ott is reklámokat 

látott. Egyedül a BBC őrzi Európában a reklámmentességét. Magyaroszágon a piac 

liberalizálását engedélyező, kétharmados Médiatörvényt 1995 decemberében hagyták jóvá 

és 1996. január 1-jével lépett hatályba.22 A tévécsatornák számának terjedésével és a 

csatornák közötti rivalizálás következtében a tévécsatornáknak egyre rafináltabb, 

kifinomultabb módszerekre van szüksége a nézők figyelmének lekötésére és megtartására. A 

                                                
19 Játékos vetélkedők, egy részük tudásalapú, más részük fizikai feladatokból áll, de a kettőt vegyítő műsorokat is ebbe a 

műfajba soroljuk.  
20 Országgyűlési határozat a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól. 

(https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a09h0059.OGY) 
21 Horvát János: A televíziós újságírás alapjai. In: Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret. Budapest: Sajtóház, 2002. 102. 
22 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról. 1996.I.15. 

(https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99600001.TV) 
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kínálat tekintetében elkényeztetett néző ugyanis már inkább csak háttértelevíziózik, vagyis a 

háttérben megy a televízió, miközben házi munkát végez vagy családi életet él. Ezt az 

Ericsson ConsumerLab televíziós fogyasztói trendeket vizsgáló jelentése is alátámasztja, 

melyből az derül ki, hogy a tisztán ún. „fixed screen”23 tartalomfogyasztók száma jelentősen 

csökken, ugyanakkor a válaszadók 62%-a a tévével párhuzamosan másodlagos képernyőn 

(second screen) is fogyaszt tartalmat.24  

2.1 A televízió korszakai 

Umberto Eco egyike azoknak a teoretikusoknak, akik elsőként ismerték fel és kategorizálták 

a médiában zajló változásokat.25 Tipológiája szerint a paleotelevíziót (vagyis az állami, 

közszolgálati tévét) a 80-as–90-es években világszerte a neotelevízió (kereskedelmi 

televízió) modellje váltotta fel.26 27 28 Eco szerint a neotelevízió legfontosabb jellemzője, 

hogy a tévékben látható tartalom tempója a korábbihoz képest gyors, dinamikus, pörgős lett. 

Ezenkívül vizuális értelemben látványosabb, színesebb, élvezetesebb, rövidebb terjedelmű 

műsorszámmal szórakoztatja a nézőt úgy, hogy az akkor se essen ki a műsorfolyamból, ha 

háttértelevíziózik, vagy csupán ide-oda kapcsolgat a távirányítóval. Eco szerint így az addig 

üres médium, amely korábban csak reprodukálni igyekezett a mozi, a színház vagy a rádió 

élményét, megtelt: kimondottan televíziós műsoraival önálló kulturális formává vált.  

A neotelevízió funkciója a korábbi korszakokhoz képest bővült: előtérbe került a 

„világra nyitott ablak” szerepköre, vagyis, hogy a televízió a valóságot mutatja, sarkosabban 

fogalmazva, amit látsz, az a valóság, illetve az a valóság, amit látsz. Az Eco majd a Scolari 

kutatócsoport által kidolgozott neotelevízió-hypertelevízió kategóriák pontosan 

egybevágnak Niklas Luhmann médiáról alkotott szociológiaelméleti rendszerébe. Luhmann 

szerint ugyanis nem az kérdés, hogy torzítja-e a média a valóságot, hanem az, hogy „hogyan 

                                                
23 Vagyis akik egy helyben ülve, egyetlen felületen néznek tévét. 
24 ericsson.com: New media habits for TV user groups. 

(https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/tv-and-media-

2016#newmediahabitsfortvusergroups) 
25 Umberto Eco: The University and the Mass Media. Yale Journal of Law & the Humanities, 1994. Vol. 6: Iss. 1, Article 

5.  
26 Jenei Ágnes: Kereskedelmi televízió és demokrácia. Médiakutató, 2005 ősz, 7–19. 
27Jenei Ágnes: Táguló televízió. Interaktív műsorok és szolgáltatások. PrintXBudavár Zrt. - Médiakutató Alapítvány, 

Budapest, 2008. 2. 
28 Jenei Ágnes: Neotelevízió: válság vagy megújulás?. Médiakutató, 2006. tavasz, 39-53.  
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konstruálja meg?”29 A média ezért szerinte nem hamisítás, hanem a valóság és a becsapás, a 

tudás és a tudatlanság keveréke, egyféle képzelt valóság.  

 Közben az interaktivitás formái folyamatosan bővülnek: a stúdióközönség reagálhat a 

látottakra, a képernyő előtt ülő közönség pedig betelefonálhat, sms-t küldhet, e-mailezhet, 

szavazhat, játszhat.  Eco szerint „a neotelevizió sok-sok tévécsatorna komplex együtteséből 

áll, mindegyik programja egymást utánozza és mindegyiket reklámok szakítják meg a nézők 

figyelméért folyó versenyben, akik állandóan kattingatják a távkapcsolót.”30 Eco már a 

neotelevízió elméletének bemutatásánál felhozza, ami a videomegosztók megjelenésével 

kikristályosodik: az az újdonság, ami korábban nem volt jellemző, vagyis, hogy a 

tévéműsorokban láthatóvá válnak a kamerák és a mikorofonok, azt sugallták, hogy a néző 

része a műsorkészítési folyamatnak és szerves része a kulisszák mögötti világnak. Eco 

állítása, hogy ez a műsorkészítési mechanizmus elmosta a határokat a valóság és a fikció 

között, pontosan jellemző a televíziós valóságshow-k műfajára is, illetve hogy a valóság 

hiteles reprezentálása egyre inkább a televízió sajátosságává vált.  

Minden érezhető fenntartása ellenére Eco a fenti radikális változásokat 

megkérdőjelezhetetlen kulturális változásoknak írta le, amelyekkel szemben hatástalannak 

tartotta a kulturális kánonon alapuló moralizáló kritikát. Állítása bizonyosságot nyert, hiszen 

a tévétársaságok műsorkészítési politikáján sem a hatóságok által kiszabott büntetések, sem 

az értelmiségi elit folyamatos kritikája sem tudott változtatni.
 
A korábban egymástól teljesen 

elkülönült médiumok (tévé, internet, sajtó, film, zene stb.) és műfajok (dokumentum, 

szappanopera, tehetségkutató stb.) egymást sokszorosan átszövő keveredése (online tévé, 

digitális média, online újság, doku-soap, valóságshow) jellemzi az új, hibrid késő modern 

médiát. Ezt a kulturális modellt „hypermédiának” (vagy „transzmédiának”) nevezik.31 

Császi értelmezése, 32  miszerint a hypermédiát nem önmagában az információ, a 

manipuláció, a reklám, a nevelés vagy a szórakoztatás eszközének értelmezzük, hanem 

valamennyi felsorolt funkció komplex együttesének – alátámasztja a hibriditást is, amely a 

kor meghatározó jellemzője.  

                                                
29 Niklas Luhmann: The reality of the mass media. Stanford Universtity Press, 2000, 7. 
30 Umberto Eco: Már nem átlátszó a képernyő. In: Eco, U. [1992]: Az új középkor. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992. 

116. ��� 
31 Jenei Ágnes: Digitális interaktív televízió: az (anti)utópisztikus valóság. 2007. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/05_digitalis_interaktiv_televizio) 
32 Császi Lajos: A média rítusai. Budapest: Osiris, 2002. 67.  
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Myat Kornél a késő modern médiakörnyezetről írt tanulmányában Császi Lajos 

hármas korszakelmélete33 mentén definiálja a médiakorszakok fogalmát és a társadalomra 

mért hatásait. A modern médiakörnyezetet az őstelevízió határozta meg, a posztmodern 

médiakörnyezet befogadóját a népszerűbb, bulvártartalmakat sugárzó kereskedelmi 

neotelevízió szórakoztatta. „Nincs lehetőség arra, – írja Eco – hogy morálisan ítéljük meg a 

neotévét, mert az túl van a morálon. Olyasvalami, ami létezik, mint a termeszhangyák, a 

homokviharok, a szőlő-filoxéra vagy a burgonya-üszög. El lehet utasítani, el lehet 

pusztítani, de először meg kell érteni hűvös távolságtartással azt a megállás nélküli belső 

munkát, amit végez, és amelyet legjobban talán a közönség reakcióin keresztül lehet 

megragadni.”34  

Myat szerint a késő modern médiakörnyezet fogalma a minket körülvevő, egymással 

összekapcsolódó, komplex és hibrid médiumok hálózatát jelöli, amely a társadalmi és 

kulturális környezettel kölcsönhatásban a tapasztalatok egyfajta táraként működik, 

kulcsszereplője pedig a jelentés- és identitáskonstruáló médiahasználó.” 35  Császi 

elméletéből kiindulva a média eredendő, természetes sajátossága a folyamatos 

változékonyság, amely a médiumok technológiai, szerkezeti átalakulásaiban, valamint a 

folyamatosan változó médiatartalmakban érhető tetten. A média társadalmi, kulturális 

szerepe és a befogadók médiahasználata, médiához való viszonyulása szintén folyamatosan 

változik.36 Ebből fakadóan minden következtetés, tendencia és trendelemzés ebben a késő 

modern médiában átmeneti: abban a térben is időben lehet csak igaz, ahol és amikor 

elhangzik.  

2.1.1. Az első formátumok 
A kulturális fejlődés történetében a másolás, nemzeti, helyi verziók elkészítése már a 

könyvnyomtatás megjelenésének idejére nyúlik vissza. Történeti szempontból 

természetesen, a média különböző területein is megfigyelhetők formátumok kialakulása: 

népszerű magazinok helyi változatainak elkészítése, sikeres könyvek lokalizálása. Walter 

                                                
33  Császi Eco korszakmeghatározásaiból kiindulva három jól definiálható szakaszra osztja a televíziós tartalmak 

evolúcióját.  
34 Eco: Már nem átlátszó a képernyő. 111. 
35 Myat Kornél: Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet. 2010. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet) 
36 Myat Kornél i. m. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet) 
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Benjamin A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában című művében kifejti,37 

hogy a 20. század folyamán számos művészeti irányzat alkalmazott különböző másolási, 

sokszorozási technikákat, amelyek a művészet fogalmát támadták a mű individualitása, 

helyettesíthetetlensége, eredetisége – ahogy Benjamin fogalmaz – „aurája” szemponjából. 

Benjamin azt mondja, hogy a technikai sokszorosítás különböző formái megtalálták az utat a 

magaskultúrába, illetve sokszorosítást nem kívülről, hanem az előállítás technikájában 

hordozó műalkotásokból sem tűnt el a régi művészeti funkció.38 Állítása szerint azzal, hogy 

a másolatok helyébe az újraaktualizált tömeges technikai reprodukciók lépnek, nemcsak új 

funkciót alakítanak ki maguknak, hanem a kortárs művészet egésze változik meg.39  

A televíziós formátumok megvalósulása is tulajdonképpen egy-egy ötlet sokszorosított 

verziói. 1951-ben a BBC már fizetett a producereknek, hogy a What’s my panel? című, az 

USA-ban sikeres rádióműsort először a BBC rádióadóján, majd a tévécsatornán is 

adaptálhassa. 40  Ennek az eseménynek azért van jelentősége, mert már a televízió 

megjelenésével lényegében minden nyugat-európai országban bevett szokássá vált az 

adaptáció: az addig sikeres rádióműsorok jó alapul szolgáltak az első tévéműsorok 

megjelenéséhez. 1953-ban egy baltimore-i helyi tévéadón megjelent egy gyerekműsor, a 

Romper Room. Ez az év azért is volt többek között érdekes, mert a tévéműsorral nagyjából 

egyidőben jelentek meg a franchise étteremláncok (Burger King, McDonald’s, Kentucky 

Fried Chicken), amelyek ugyanolyan üzleti modell alapján kezdtek működni, mint a 

formátumok: sztenderdizált, állandó minőségű, mindig hozzáférhető és egy „recept” alapján 

legyártható.41 Bár a Romper Room óriási sikerrel futott, az ötlet gazdái (egy házaspár, Bert 

és Nancy Claster) visszautasították a CBS felvásárlási ajánlatát. A pár ahelyett, hogy eladta 

volna az egyik legnagyobb network-nek az ötletet, inkább országszerte, majd később 

nemzetközi szinten is értékesítette a műsor gyártásának a jogait. A Romper Room-ot 1957-re 

már 22 helyre adták el és hat évvel később már az Egyesült Államok 116 különböző helyi 

tévéadóján futott. Ezzel párhuzamosan megindult a nemzetközi értékesítése is: Ausztrálián 

                                                
37 Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Kommentár és prófécia (szerk.: Radnóti 

Sándor). Budapest, Gondolat, 1969. 303. 
38 Benjamin i.m. 315. 
39 Benjamin i.m. 323. 
40 Thomas Leitch: The Oxford Handbook of Adaptation Studies. Oxfiord University Press, 2017. 26. 
41 Fabrizio Tonello, F: La nuova macchina dell’informazione. Culture, tecnologie e uomini nell’industria americana dei 

media. Milano: Feltrinelli, 1999.  
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keresztül Japánon át több országban lett sikeres.42 Azoknak, akik megvették a licencet, 

lehetőségük volt kiválasztani, hogy ki legyen a műsorvezető és a műsorhoz kapcsolódó 

kereskedelmi lehetőségekkel (merchandising) is élhettek: joguk volt a műsor jelképének, 

egy kis dobozból előugró bohócnak az értékesítésére. Nancy Claster, aki az eredeti, 

baltimore-i adás műsorvezetője is volt, több héten keresztül kurzusokat tartott 

műsorvezetőknek, akik csak a képzés elvégzése után vezethették a műsort. Nancy szerepe 

azóta is megmaradt: a modern formátumokra épülő üzleti modell részét képezi minden 

esetben egy konzulens, aki ismeri a műsor gyártási folyamatának minden apró részletét, és 

amikor egy tévécsatorna megrendel egy műsort, néhány napot a forgatáson tölt és felügyeli, 

hogy minden a bibliában leírtaknak megfelelően történjen. Tulajdonképpen ez a 

formátumok eladásának egyik legfontosabb eleme. Korábban említettem a 

gyorsétteremláncok kialakulásának jelentőségét az 1950-es évek közepén az Egyesült 

Államokban. Ez volt az első olyan üzleti modell, amelyet receptként értékesítettek. A 

rendszert Ray Kroc, a McDonald’s étteremlánc alapítója hozta létre. Számára az egységes 

szolgáltatás és minőség alapkövetelmény volt a McDonald’s-láncon belül. Tudta, hogy csak 

abban az esetben tudja a licencet minél többször eladni, ha befolyása van afelett, hogy 

minden egyes étteremben ugyanazt a minőséget, dizájnt, egyenruhát, vizuális világot hozzák 

létre. Azáltal, hogy a franchise-jogot üzletenként és nem egy adott területre adta meg, meg 

tudta őrizni befolyását és ellenőrzését. A formátumipar pontosan ugyanerre a struktúrára 

épül – a rendszer tulajdonképpeni minőségellenőrei a konzulensek.43 

A formátumok mai értelemben vett kialakulásában nagy szerepe volt a BBC 

tévécsatornának, hiszen a világ minden táján Ázsiától az Amerikai Egyesült Államokig 

adaptálták a tévéműsorait úgy, hogy a csatorna ezért semmilyen licencdíjat nem kért el. Az 

egyik legnépszerűbb, Tomorrow’s world című sorozatát például átvette az ausztál 

közszolgálati televízió és megcsinálták a helyi változatát. A sorozat annyira népszerű volt, 

hogy később elkészült egy felújított verzióban is Beyond 2000 címmel. Ennek a 

tranzakciónak a nyomán született az ötlet, hogy a profittermelés érdekében 1994-ben a BBC 

megalapította a marketingosztályon belül a formátumterjesztő részlegét (format licensing 

devision) BBC Worldwide néven.44 

                                                
42 Tim Hollis: Hi There, Boys and Girls! America’s Local Children’s TV Programs. University Press of Mississippi, 2001. 

16.  
43 Albert Moran with Justin Malbon i.m. 124. 
44 Everett Grant Jarvis: Final Curtain: Deaths of Noted Movie and Television Personalities 1912-1996. Paperback, 1996. 

122. 
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A formátumok iránti igény kialakulásának oka pontosan ugyanaz, mint amiért ma is ez 

az üzleti modell határozza meg a világon mindenütt a tévécsatornák működését: a csatornák 

a kockázat és a befektetett tőke arányában mérlegelnek, amikor műsorokat vásárolnak. 

Kisebb anyagi veszteséggel jár ugyanis egy jól bevált tévéműsort adaptálni és esetleg 

elbukni, mint kifejleszteni és úgy elbukni. Ennek az az oka, hogy a televíziós műsorok 

fejlesztése rendkívül időigényessé vált és óriási kreatívapparátust igényel. Ennek mértéke 

minden formátum esetében – a műsor összetettségétől függően – egyedi. A Legyen Ön is 

Milliomos egyik alkotójával, Paul Smith-szel készített telefonos interjú során45 kiderült, 

hogy egy baráti sörözés közben született meg a műsor ötlete. Ugyanakkor az ITV 

székházában Londonban egy felhőkarcoló több emeletét foglalják el a kreatívok, vagyis 

azok a munkatársak, akik formátumokat fejlesztenek és több hónapot, de akár éveket is 

eltöltenek egy-egy ötlet részletes kidolgozásával. A formátumok tehát azért lettek egyre 

népszerűbbek a tévés iparban, mert a producerek és tévétársaságok minél több oldalról 

szeretnék bebiztosítani egy új műsor sikerét. Egy olyan márka továbbvitelébe fektetni, 

amely a világ több pontján már bizonyított, sokkal biztonságosabb, mint egy újat 

felépíteni.46  

A televíziós formátumok evolúciójának tárgyalásakor fontos figyelembe venni, hogy a 

tévéműsorok újrafelhasználása, melyet a formátumadaptáció alá sorolunk, összetett 

folyamat. A mai értelemben elterjedt formátumok közül sikeres üzleti modellt elsőként a 

Szerencsekerék (Wheel of Fortune) köré építettek fel. A Szerencsekerék 1975. január 6-án 

indult az NBC-n, és 1989-től a CBS vette át. A licencet 207-szer értékesítették,47 és 2009-

ben a TV Guide c. mértékadó szakmai lap a legtöbb adást megélt game show-nak választotta 

az USA-ban (addig 5000 rész ment le belőle).48 A Szerencsekerék megjelenése volt az a 

pont, amikortól kezdve hirtelen több formátumfejlesztő cég alakult és a nagyobb 

tévétársaságok is külön formátumfejlesztő osztályt hoztak létre.  

Ma már a formátumfejlesztésnek jelentős szereplői vannak: Európán belül például  

Angliába, Hollandiába és Franciaországba tehető a formátumok fejlesztésének központja.49 

De nemcsak független fejlesztőműhelyek jöttek létre, hanem – ahogy feljebb említettem – a 

                                                
45 A telefonos interjút 2013-ban készítettem.  
46 Albert Moran: TV Formats worldwide. Localizing global formats. Intellect books, 2009. 70. 
47 cbssi.com: Wheel Of Fortune (game show) (https://www.home.cbssi.com/details/3917/) 
48 http://www.tvguide.com 
49 A legnagyobb formátumfejlszető cégek (a teljesség igénye nélkül): Endemol Shine Group, Banijay Rights, Sony, Global 

Agency, Fremantle, Red Arrow, Armoza Formats. 
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tévétársaságok is kialakítottak saját műhelyeket, amelyek formátumok létrehozásával 

foglalkoznak (ITV, CBS, NBC, BBC). Gyakran előfordul, hogy a nagy fejlesztőcégek, 

miután létrehoztak egy formátumot, köré építenek egy üzleti modellt (merchandising, 

internetes játék, telefonos applikáció, promóciós terv, szoftver stb.), és ezt lehetőleg 

csomagban próbálják eladni a világ tévécsatornáinak, illetve független produkciós cégeknek. 

Itt megint felmerül a formátum definíciójának kérdése: vannak olyan cégek, akik a 

formátumhoz kapcsolódó kiegészítő vállalkozásokat is a formátum részévé teszik és ezáltal 

például a tévéműsorhoz kapcsolódó online játék oldalának reklámbevételeiből is 

részesednek. Ezt természetesen csak a nagyon jó kreditekkel és nézettségi adatokkal 

rendelkező, több országban bizonyított formátumok tulajdonosai engedhetik meg maguknak, 

hiszen ezek a költségek a formátum fejlesztési és vételi költségeit is jelentősen növelik.  

Magyarországon is sokszor felmerül a kérdés, hogy miért éri meg külföldi 

tévéműsorokat vásárolni, miért nem fejlesztenek a csatornák saját tartalmat. Ennek az az 

oka, amelyet feljebb a gazdasági garanciával kapcsolatban írtam: egy műsor beindítása 

jelentős anyagi kockázattal jár (a fejlesztés rengeteg költséget emészt fel mind gyártási, 

mind humán-erőforrás oldalon), és minden nagy csatorna próbálja minimálisra csökkenteni 

ezt a kockázatot. Ahogy korábban említettem, még mindig kisebb kockázattal jár egy jól 

bevált formátumot megvásárolni, mint egy saját fejlesztésű műsort képernyőre tenni, hiszen 

a már több országban bizonyított műsorral (branddel) könnyebben lehet nézettséget, illetve 

bevételt prognosztizálni.50  

 

  

                                                
50 Denise Bielby: Global TV: Exporting television and culture in the world market. NYU Press, 2008. 44. 
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3. Fogalmak 

Mielőtt a televíziós műfajok alakulásáról írnék, fontos tisztázni az alapfogalmakat. A 

médiában zajló változások ugyanis a fogalmak változását is magukkal vonták: nem csak új 

funkciót nyert, de a régi mellett számos új jelentést is kapott a televízió, a műsor, a program, 

a médiatörténeti korszakok definíciója.  

 

Televízió 

A görög „tele”, azaz „távol” kifejezés ötvöződött a latin „visio”, azaz látás, látvány szóval. 

A televízió kifejezés eredeti jelentése tehát „távolbalátás”. 51  Elsődleges jelentését 

technológiai alapon szokás meghatározni: egy olyan elektronikus rendszer, amely képet és 

hangot továbbít vezetéken vagy szateliten keresztül egy olyan rendszer segítségével, amely a 

fényt és a hangot elektromos hullámokká, majd látható fénysugarakká és hallható hanggá 

alakítja. A kifejezést ugyanakkor gyakran használják az egész televíziós iparág, valamint 

egy önálló kommunikációs csatorna jelölésére is.52  Gyakran felmerül majd a digitális és 

televíziós tartalmak összevetése. A disszertációban televíziós tartalmakon a 

televíziótársaságok által megrendelt, az ő kívánságuk és igényeik szerint fejlesztett és a 

televíziós gyártási struktúrában elkészült, majd lineáris tévéadón sugárzott mozgóképes 

tartalmakat értem. A digitális és televíziós kifejezések, kategóriák ebben a dolgozatban 

nemcsak technológiai vonatkozásúak, hanem tartalmi, programing és platformspecifikus 

elemek összességét jelölik.  

 

Digitális média 

A digitális médiarendszerben a korábbi alapelvek (egyoldalúság, professzonializmus a 

gyártásban, szűkös erőforrások az adatátvitel és tárolás területén) kérdőjeleződnek meg, sőt 

válnak érvénytelenné. Az Európai Unió Bizottságának a távközlési, média- és 

információtechnológiai szektorok konvergenciájáról és ennek szabályozási kihatásairól 

                                                
51jgypk.hu: A televízió fogalma, elnevezése. 

(http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/v31_a_televzi_fogalma_elnevezse.html) 

52 meriam-webster.com: television. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/television) 
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szóló Zöld Könyve53 szerint a médiakonvergencia „különböző hálózati platformok azon 

képessége, hogy alapvetően hasonló szolgáltatási fajtákat hordozzanak”, illetve „olyan 

fogyasztói eszközök összefonódása, mint például telefon, televízió, és személyi 

számítógép”.54 A digitalizáció végső soron egy új médiarendszer kialakulásának alapja, 

amelyben feloldódnak a kommunikáció korábbi médiumai.55 A globális technológia és 

tartalom globális médiavállalkozásokat feltételez, amelyek egyre több nemzeti piacot és 

egyre több piaci szektort hódítanak meg – ezzel az államok és a szolgáltatások határain 

átnyúló információs és kommunikációs piac jön létre.56  

Tartalomgyártói és fogyaszói szempontból – így jelen dolgozatban is – digitális 

tartalomnak a web 2.0-ás platformon, tehát a közösségi médiában vagy egyéb online 

felületen, videomegosztó portálon közzétett mozgóképes tartalmat nevezem. Hogy a 

digitális tartalmakat milyen felületen (mobiltelefonon, számítógépen, okostévén vagy 

tévéhez csatlakoztatott mobileszközön) nézi a célközönség, a terminológia szempontjából 

nincs jelentősége, a dolgozatban azoknak a mozgóképes tartalmakat jelöli, amelyek nem 

televíziós társaságok által továbbított sugárzásnak köszönhetően érhetők el.  

A digitális média vizsgálatakor mindenképp meg kell említeni Marshall McLuhan 

metaforáját, a világfalu elméletet. McLuhan azt mondja, hogy a világfalu a hálózati 

technológia segítségével megtapasztalható valósággá vált, mind a tér/távolság, mind pedig 

az idő dimenziójában. Amikor élőben nézzük a Facebook-on az Oscar-díj átadót, 

megtapasztalhatjuk, hogy a valós fizikai hely ma már nem határozza meg azt, hogy milyen 

információhoz jutunk hozzá. A távolságot már nem befolyásolja a fizikai hely, atomok 

tekintetében még igen, ám a bitek tekintetében semmiképp – írja Negroponte a Digitális 

létben.57 Ezt a jelenséget a szakirodalom deterritorizációnak nevezi58 59, vagyis a hálózati 

                                                
53 Kertész Krisztina: A média szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. A jogharmonizáció folyamata az 

audiovizuális szektorban. Médiakutató, 2001. tavasz 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_01_tavasz/07_a_media_szabalyozasa_az_euban_es_magyarorszagon/) 
54 Kertész Krisztina i.m. 2. 
55 Nyakas Levente: A magyar médiaszabályozás lehetőségei az európai audiovizuális politika fényében. 2008. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_02_nyar/04_mediaszabalyozas_eu_audiovizualis_politika) 
56 tudasbazis.sulinet.hu: Hagyományos médiumoktól különböző informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek és azok 

alkalmazása. 

(http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/hagyomanyos-mediumoktol-

kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa/a-digitalis-media-jellemzoi)  
57 Negroponte: Digitális lét. In: Kondor Zsuzsanna – Fábri György (Szerk.): Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest, Századvég, 2003. 44–60.  
58 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i. m. 61. 
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média közegében végzett cselekvéseink tér- és időbeli hatósugara megváltozott: a legtöbb 

dolog szinte azonnalivá vált.  

Online60 

A nyitott, közvetlen, vagyis online (kapcsoltan, élőkapcsolatban, élőben, a hálózathoz 

csatlakoztatva), interaktív kommunikációs rendszereknél valós időben a kommunikációs 

felületek révén van kölcsönös cselekvés az ember és a gép között. Közvetlen hálózati 

összeköttetés melletti működésmód jelzője (pl. távoli adatbázisban való keresés, 

állományletöltés). Általánosabb értelemben is használják mindenféle, hálózaton végezhető 

tevékenység vagy azon keresztül elérhető szolgáltatás jellemzésére (interaktív tévé).61 A 

dolgozatban „direkt internetkapcsolathoz köthető” jelentésében szerepel.  

 

Platform 

A dolgozatban elsődleges jelentésének megfelelően használom, vagyis: „felület”, 

„alapelv”.62 Tehát a televízió, a mobil, a VOD mind különböző platformok, azonban 

ugyanaz a tartalom – vagy annak platformspecifikus verziói – akár párhuzamosan egyszerre 

mindegyiken futhat. Technológiai értelemben véve a jelentése azonban ennél 

szofisztikáltabb: alapvető működési környezet, amely egy számítógép vagy információs 

elektronikus eszköz hardver- és szoftverelemeiből áll, és meghatározza az ott futtatható 

alkalmazásokat, programokat.63  

Bár a dolgozatban leegyszerűsítve a különböző technológiákon alapuló platformokat 

önálló médiumnak tekintem, fontos megjegyezni, hogy technológia és médium nem minden 

kontextusban szinonimák. Hargitai Henrik így összegzi a különbséget: „A médium ugyan 

mindig egy bizonyos technológia, de egy tartalmat szolgáltató vagy hordozó technológia 

még nem feltétlenül önálló médium. Amikor egy új technológia mint médium megjelenik, 

még nem mint mcluhani értelmű önálló médium jelenik meg, hanem egy ideig még mint egy 

új technológiai csomagolása egy korábbi médiumnak, melyben az új technológia tartalom-

                                                                                                                                                
59 Függetlenedés a területi meghatározottságtól 
60 Szó szerinti jelentése: vonalon 
61tudasbazis.sulinet.hu: Hagyományos médiumoktól különböző informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek és azok 

alkalmazása. (http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/hagyomanyos-

mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa/a-digitalis-media-jellemzoi)  
62 http://idegen-szavak-szotara.hu/ 
63 https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Platform 
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előállítója is a korábbit veszi mintának, és fogyasztója is a »visszapillantóba« tekintve a 

korábbi szokásait alkalmazza.”64  

3.1. A televíziós műsorformátum 

Ez az a terminológia, melyet a (főként) nem fikciós televíziós műsorokra használ a szakma. 

Creeber felveti,65 hogy a műfaj (genre) és a formátum (format) fogalma között nagyon 

vékony a határ. Elméletének alapja, hogy a formátum fogalmának megszületésekor a 

kvízshow és a game show volt az a két műfaj, amelyre kizárólag használták. Ez volt ugyanis 

az első két olyan típusú tévéműsor, amelyek gyártási metódusát azzal a céllal rögzítették, 

hogy annak alapján később már országokban is elkészíthető legyen. Oren már 

megfogalmazza, hogy a formátum mindazoknak az információknak az összessége, amelyek 

alapján egy televíziós műsor rekonstruálható és ennek következtében adaptálható.66 Albert 

Moran definíciója67 egyezik Oren elméletével és ez a két megközelítés áll legközelebb a 

gyakorlathoz. Moran szerint a formátum azoknak az információknak az összessége, amelyek 

alapján egy tévéműsort adaptálni lehet bárhol és bármikor a világon.68 Ennek megfelelően a 

televíziós műsorformátum több iparág szintéziséből áll össze: marketing, pénzügy, gyártás, 

műsorszórás. Egy formátum létrehozása három alapvető lépésben történik. (1) Egy ötlet 

leírása: Ennek a folyamatnak a végeredménye egy írásos vázlat. A második lépés (2) a 

papírformátum gyártása és adásba kerülése, majd a nemzetközi értékesítés/terjesztés (3). 

Ennek a háromlépcsős folyamatnak a végére összegyűlik egy olyan „know-how”, amelyet 

alkalmazva a formátumot más országokban is adaptálni lehet. Egy ilyen rendszer felépítése 

teszi lehetővé, hogy az adaptáció során elkerüljék azokat a buktatókat és nehézségeket, 

amelyek a műsor gyártása kapcsán felmerülhetnek, ezáltal egyszerűsítsék és meggyorsítsák 

a gyártási folyamatot. Michel Rodrigue, az egykor megkerülhetetlen piaci jelentőségű, mára 

nagyobb cégek által felvásárolt Distraction nevű formátumfejlesztő és -terjesztő cég 

ügyvezetője ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Ez a rendszer biztosítja, hogy egy 

                                                
64 Hargitai Henrik: A Gutenberg-galaxis nyitott zárójelben. A tipográfiai galaxis értelmezési lehetőségei, avagy előre 

megyünk vissza vagy visszafelé megyünk előre?, Replika, 76: McLuhan üzenetei. 2011. 75–94.  
65 Glen Creeber: The television genre book. Palgrave, London, 2015. 7. 
66 Tasha Oren – Sharon Shahaf (Szerk.): Global Television Formats: Understanding Television Across Borders. Routledge, 

New York 2012. 70.  
67 Moran i.m. 26. 
68 Moran i.m. 6. 
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műsor földrajzi és nyelvi határok nélkül juthasson el a világ egyik pontjáról a másikba.69” 

Tulajdonképpen egy „recept” tartalmazza az összes hozzávalót egy tévéműsorhoz – ennek  

betartásával tudják a producerek a világ minden táján elkészíteni egy formátum helyi 

változatát. Moran ábrája70 (1. ábra) magában foglalja azokat az elemeket, amelyek a know-

how alapját képezik. Fontos megjegyezni, hogy Moran listája bár jogosan, mégis 

meglehetősen szubjektív, egyrészt azért, mert minden formátum tartalmi elemeinek a listája 

a műfajtól, a műsor bonyolultságától, a gyártási tapasztalatoktól és adott esetben egy 

disztribútor által biztosított technikai elemektől (szoftver, hardver) is függ. Tévés vásárokon 

bevett szokás, hogy olyan trailerekkel adnak el formátumnak nevezett terméket, ami 

valójában csak egy jól prezentált ötlet és semmilyen produkciós tapasztalat nem áll a piacra 

kerülése mögött.  

Több formátumterjesztő honlapján megtalálható, hogy ha valaki egy kidolgozott 

ötletet (papírformátum) vagy már egy megvalósult műsorkoncepciót szeretne eladni, milyen 

anyagokat kell optimális esetben összegyűjtenie. Az 1. melléklet egy olyan listát mutat be, 

amely az európai formátumpiac egyik meghatározó szereplőjének, a DRG 71 

formátumelemeinek követelményét tartalmazza. Egy ötlet leírása, amelyet valaki ennek a 

cégnek szeretne eladni, minél több elemet magában foglal a listából (pl. a műsor részletes 

leírása, főcím, grafikai elemek, szoftver, zene, pilot stb.), annál eladhatóbb. 

Ma már ahány sország és műsorgyártási gyakorlat, annyiféle koncepcióleírásra használják a 

formátum fogalmát. A fikciós műsorok előretörésével párhuzamosan a gyakorlatban az 

adaptálható72 sorozatok definiálására is a formátum kifejezést használjuk. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy egy kereskedelmi tévétársaság már nem tudja megtartani a nézőit saját 

gyártású műsorok nélkül. A formátum fogalma azonban alig megszületése után néhány 

évtizeddel egyre inkább felhígult, ami oda vezetett, hogy a legegyszerűbb ötletet is, amit 

csak néhány sorban leírt valaki, formátumnak nevezik. „Ideje újradefiniálni, hogy mi is az a 

formátum. Már csak azért is, hogy ne fussunk bele abba a hibába, mint például Jerry 

Springer, amikor azt állította, hogy a formátum a vad talk show… az a talk show, amelyben 

a vendégek az élet különböző dilemmáit boncolgatják és amelyet négy reklámblokk szakít 

meg, formátumnak neveznek a világ minden táján, holott egy talk show a szexről nem egy 

                                                
69 Albert Moran – Justin Malbon i.m. 89. 
70 Moran i.m. 26. 
71 Digital Rights Group 
72 Adaptálható sorozatnak azokat tekintjük, amelyek univerzális tartalmat kínálnak, így könnyen lokalizálhatók vagyis 

alakíthatók a helyi piaci ízlésnek, igényeknek megfelelően.   
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formátum – bár sokan azt hiszik, hogy a szex maga is egy formátum” – mondta Harry de 

Winter, az IDtv executive producere.73 De Winter elméletének a mai televíziós gyakorlat 

ellentmond, hiszen Jerry Springer valóban formátumot teremtett a „vad talk show-val”, és a 

műfajt a világ minden táján adaptálták (pl. Magyarországon a Mónika show és Balázs show 

voltak a műfaj képviselői). Ahogy David Bodycombe konzulens is felhívja rá a figyelmet: 

„Egy formátum értékesítése ugyanolyan feladat, mint bármilyen más termék értékesítése. A 

termék pedig… ebben az esetben egy sikeres televíziós műsor receptje, amelyet egy másik 

országban helyi műsorként gyártanak újra. A recept magában foglalja a hozzávalókat, 

valamint egy konzulenst, aki ebben a hasonlatban maradva egy profi szakács szerepét tölti 

be.”74 

3.2. A biblia75 

Egy formátum részletes leírását a fejlesztők és a jogtulajdonosok – és legfőképpen a 

producerek – az ún. bibliában rögzítik. A biblia kifejezést korábban egy műsor demográfiai, 

nézettségi és egyéb, programinghoz szükséges jellemzőinek megnevezésére használta a 

televíziós ipar. Ma már azonban egy írásos dokumentumot értünk alatta, amely azokat az 

információkat és instrukciókat tartalmazza, amelyek alapján egy tévéműsort adaptálni 

lehet.76 A formátumbiblia magában foglalja a műsor díszlet- és látványterveit, a főcímet és 

esetleges betétzenéket, illetve a főcím és a műsor grafikai elemeit, de van olyan szigorú 

biblia is, amely még a műsorvezető hajszínét és öltözékét is megszabja.  

A biblia egy gyakorlati dokumentum, vagyis minden eleme produkciós 

tapasztalatokon nyugszik: minden olyan műsorból, amelynek formátumbibliája van, 

legalább egy produkció vagy pilot elkészült már. Létezik a már említett papírformátum, 

amely lényegében egy tévéműsor ötletének a leírása. A papírformátum egy kb. 6-10 oldalas 

dokumentum, amely egy műsor kulcselemeit tartalmazza és azt is leírja, hogy ezek az 

elemek milyen módon kapcsolódnak össze. Ugyanakkor nem lehet kimondani, hogy minden 

cég egységes rendszert használna, amikor rögzítenek egy formátumot. Sőt, akár egy cégen 

belül is teljesen máshogy fog kinézni pl. egy szombat esti zenés szórakoztató műsor és egy 

dokumentumfilm-sorozat leírása.  

                                                
73 Albert Moran – Justin Malbon i. m. 19.  
74 Albert Moran – Justin Malbon i.m. 30.  
75 Szokás produkciós bibliának is nevezni, mert használati értéke gyakorlati.  
76 Albert Moran – Justin Malbon i.m. 5. 
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3.2.1. Esettanulmány: Aznaposok 
A következő fejezetben egy olyan formátum keletkezéstörténetét és gyártási folyamatát 

ismertetem, amelynek a kidolgozásában kreatívként és a gyártásában producerként vettem 

részt.  

Az átjárás a digitális és a televíziós tartalmak között kétirányú, vagyis több olyan műsort 

árulnak televíziós formátumként, amelynek az alapja egy online videó. Ilyen például a Sony 

Man vs. Fly77  című műsora, amely eredetileg a brit Sun című bulvármagazin online 

reklámjaként terjedt el. Ekkor figyelt fel rá a Sony, és vásárolta meg a jogokat.78 A 

műsorban egy fehér díszletdobozban kell különböző jelmezbe öltözve egy élő legyet egy 

perc alatt lecsapniuk a játékosoknak, miközben a „meccset” két sportkommentátor közvetíti, 

mintha valódi sporteseményt látnánk.  

Másrészt több tévéműsor inspirált Youtubereket arra, hogy a tévéműsorhoz hasonló 

stílusban vagy témában videót készítsenek. Sőt, vannak olyan Youtuberek is, akik 

kifejezetten arra építik a csatornájukat, hogy tévéműsorokat humorosan kommentelnek.79  

A 2015 szilveszterén a Viasat680 képernyőjére került Aznaposok című műsor ötletét is 

egy online vírusvideó adta, amelyben egy óriási zacskó színes cukorkát válogattak szét 

színek szerint súlytalanság állapotában. Innen jött az ötlet: mi az a fizikai állapot, amelyben 

a legegyszerűbb hétköznapi mozdulatok is nehézséget okoznak. Ennek a gondolatmenetnek 

az eredményeképp született meg az Aznaposok kreatívkoncepciója. A műsor lényege, hogy 

két csapat másnapos fiatal versenyez egymással: olyan feladatokat kell megoldaniuk, 

amelyek normális állapotban semmiféle nehézséget nem okoznak, egy átbulizott éjszaka 

után azonban képtelenségnek tűnnek. Minden adás két szegmensből áll: az elsőben egy buli 

eseményeit mutatjuk meg, a másodikban az ébredés utáni csapatverseny kerül képernyőre. 

Mivel az adások zárt végűek,81 egy széria epizódszámai rugalmasan alakíthatók.  

A formátum egy tematikus, speciális célcsoporttal rendelkező kábelcsatorna számára 

készült, így a sikerét elsősorban maga a megvalósulása mutatja, hiszen minél kisebb egy 

csatorna, annál kevesebb pénzt költ műsorgyártásra. Többek között ez volt az oka annak, 

                                                
77 Magyarországon Ember vs. Légy címmel a Humor + csatornán volt látható 2017-ben. 
78 Steve Berman: Man vs. Fly developed into series. 2015. 05. 15.  

(http://www.thecomposerworks.com/news/video-man-vs-fly/) 
79 A magyarok közül az egyik legnépszerűbb a Két Lotti nevű csatorna 

(https://www.youtube.com/channel/UCpsIKdqHl73Gfiyitj99nPg) 
80 A Viasat csatornaportfóliót azóta megvásárolta a Sony, a csatorna a nevét és profilját azonban megtartotta. 
81 „Close-ended” epizódok: Minden adás különálló történet, tehát a tartalom nem gördül tovább a következő adásba.  
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hogy a csatorna döntéshozói egy papírformátum mellett döntöttek: vagyis olyan műsort 

vettek meg, amelyet korábban még egy tévétársaság sem készített el. Ebben az esetben nem 

állt rendelkezésre biblia, ezért az a forgatás után, illetve azzal párhuzamosan készült.82 A 

bibliát – vagyis a műsor készítésének a jogait – egy angol cég, a DRG szerezte meg, az ő 

katalógusukból érhető el tévétársaságok, produkciós cégek és más vásárlók számára.  

A kreatívkoncepció kidolgozásakor az volt a legnagyobb kihívás, hogy olyan 

feladatokat kellett kitalálni, amelyek nemcsak izgalmasan hangzanak, de látványosan 

megvalósíthatók is. Az például, hogy valakinek utaznia kell a hátsó ülésen negyed órán át 

másnaposan, miközben egy könyvet olvas, lehet, hogy fizikailag megterhelő, de vizuálisan 

nehezen megjeleníthető. Hiszen mit látunk a képernyőn? Egy embert, aki a hátsó ülésen ül 

egy autóban. A néző számára ez nem lesz érdekes. Amikor megírtuk a lehetséges feladatok 

listáját, mindegyiket kipróbáltuk magunk is úgy, hogy rögzítettük is. Így már a teszteléskor 

ki tudtuk szűrni azokat a nehézségeket, amelyek esetlegesen a felvételkor adódtak volna. 

Például, amikor egy vízzel teli tálból kell gumicukrokat kienni anélkül, hogy kézzel 

hozzáérnénk, kiderült, hogy érdemesebb üvegtálat használni, hogy alulról, egy nem 

szokványos perspektívából is lehessen használható felvételeket készíteni.  

A formátum egyik fontos alappillére a közösségi média. Erre azért volt nagy szükség 

mert a tévétársaságok – így az akkori Viasat is – próbálják elérni azokat a fiatalokat, akik 

már sokkal kevesebb tévét néznek, és tartalmat inkább a közösségi médiában és egyéb 

online felületeken fogyasztanak.8384A kiírás szerint baráti társaságok jelentkezhettek a 

játékba úgy, hogy létrehoznak egy Facebook-eseményt. Ez lehet legénybúcsú, születésnapi 

buli, évforduló stb. A kiválaszott csapatok buliját a produkció finanszírozza. A feladatokra 

berendezett stúdiót a parti helyszínéhez közel kellett berendezni. Praktikus lehet, ha ez a 

stúdió már eleve egy buli közelében van, például egy fesztivál, sípálya, tengerparti bár 

mellett. A játékosokat mindössze néhány óra alvás után felébresztjük és a kínzó 

másnaposságtól, háborgó gyomortól, szaggató fejfájástól és kézremegéstől szenvedő 

szereplők máris egy alkoholszintmérésen vesznek részt.  

                                                
82 A műsor bibliájának kivonata a 2. mellékletben olvasható. 
83 marketingcharts.com: The State of Traditional TV: Updated With Q2 2017 Data. 2017.12.13., 

(https://www.marketingcharts.com/featured-24817) 
84 nielsen.com: The Nielsen Comparable Metrics Report: Q4 2016. 2017.05.25. 

(http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/the-comparable-metrics-report-q4-2016.html) 
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12 játékost választunk ki egy alkoholszonda segítségével, majd két csapatot alakítunk. 

Minél magasabb alkoholszintet mér a szonda valakinek a vérében, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy bekerül a műsorba. Minden kör után mindig a nyertes csapat válaszja 

ki, hogy az ellenfél csapatából melyik játékos játssza a következő kört. Amíg a játékok 

zajlanak, a nézők rövid összeállításokat, flashback-eket láthatnak az előző éjszaka 

legmeghatározóbb eseményeiből. Bárki, aki elájul, rosszul lesz vagy önként feladja a 

küzedelmet, vesztesként távozik. Minden megnyert kör után a nyertes játékos csapata kap 

egy Aspirint vagy egy Panadolt. Az egész játékot megnyerő csapat egy kijózanító reggelit 

nyer. Minden adás 30 perces (Magyarországon ez nettó 24 perc adásidőt jelent a reklámok 

nélkül). Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a műsor szerkezete rugalmas, tehát ahogy az 

adások száma, a hossza is a csatorna igényeinek megfelelően alakítható. Digitális verzió 

esetén rövidebb adásokat is lehet rögzíteni, ugyanakkor a műsor tartalmi korlátai miatt a 60 

perces verziót nem javasoltuk.  

Az egyes feladatokból összevégott videók akár bakiparádé formájában webizódként a 

csatorna weboldalán felhasználhatók. A formátumhoz tartozik egy okostelefonos 

alkalmazás, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy interaktív módon vegyenek részt a 

verseny eredményének alakulásában (videók feltöltése, a játékba való jelentkezés, szavazás, 

kommentek, reakciók posztolása stb.). Elengedhetetlen feltétele a műsor sikerének, hogy a 

szereplőket a bibliában leírt szempontok szerint válasszuk ki. Az eltérő személyiségtípusok, 

illetve a játékosok közötti eltérő alkoholszint rengeteg feszültségforrás alapjául szolgálhat. 

Ez egyfelől humoros helyzeteket is teremthet, másrészt viszont alapos és körültekintő 

szerkesztői és orvosi felügyeletet igényel. A Viasat 5 adást tűzött képernyőre 2014 

decemberében, az utolsót szilveszterre időzítették.  

3.2.2. Jogi szabályozás 
A fent említett formátum keletkezésekor is, és általában a tévés formátumipar egyik 

legégetőbb kérdése az egyedi ötletek jogi védelme. Ebben a tekintetben nincs sem egységes 

európai, sem nemzetközi szabályozás, ami rendkívül megnehezíti a formátumfejlesztő cégek 

dolgát. Moran több esetet is felsorol, amikor egyértelmű, hogy egy ötletet valaki jogtalanul 

használt fel kereskedelmi célra, az ötlet gazdájának mégsem sikerült jogi úton 

érvényesítenie az érdekeit. 85  A precedensértékű perek tapasztalatai alapján a 

formátumfejlesztők inkább azt az utat választották, hogy igyekeznek olyan dramatikai 
                                                

85 Albert Moran – Justin Malbon i. m. 111. 
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elemeket, pszichológiai mozgatórugókat rögzíteni a bibliában, amelyek betartása nélkül nem 

lehet megvalósítani a műsort. Az tehát a legszerencsésebb megoldás, ha egy formátum 

leírása minél részletesebb, minél több egyedi, csak az adott műsorra jellemző elemet sorol 

fel. Bár ez még mindig nem biztosítja a formátum jogi védettségét, arra sok esetben 

biztosítékot ad, hogy a műsort nem lehet a biblia megvásárlása nélkül sikeresen 

megvalósítani.  

Jó példa erre a Talpa nevű disztribúciós cég által jegyzett Vakrandi (Dating in the 

dark) c. műsor. A formátum alapgondolata az, hogy párválasztáskor gyakran ítélünk első 

látásra, és már az első benyomás után elutasítunk valakit anélkül, hogy megismernénk a 

belső értékeit. A holland cég erre alapozva azt találta ki, hogy egy sötét szobában hozunk 

össze párokat úgy, hogy anélkül kell eldönteniük a szereplőknek, hogy szeretnének-e még 

találkozni a másikkal, hogy bármi külső jellemzőjüket ismernék. Mivel az éjszakai 

forgatásokat hosszú távon bonyolult megoldani, nappali viszonylatban kellett egy olyan 

helyszínt kialakítaniuk, ahol teljes sötétség van. Ugyanakkor az is fontos, hogy a forgatási 

helyszínen (ami ebben az esetben csakis egy belső tér lehet) jó legyen a szellőzés, a 

szereplők kényelmesen tudjanak ülni és elférjen a körülöttük dolgozó stáb is. Ezek mind 

olyan szempontok, amelyek első hallásra egyszerűen megoldhatónak tűnnek, de a cég több 

próbafelvétel után azt tapasztalta, hogy semmilyen szóba jöhető helyszín (studió, étterem, 

lakás stb.) nem alkalmas arra, hogy egyszerre minden feltételnek megfelejen. Miután több 

próbaadást sikertelenül rögzítettek, egy mérnökökből álló csapat tervezett egy olyan sötét 

szobát, amely kifejezetten ehhez a műsorhoz készült és nélküle nem megvalósítható a 

formátum központi eleme, vagyis a helyszín. Innentől kezdve a műsor bibliájának 

legnagyobb részét egy tervrajz tette ki pontos paraméterekkel és specifikációkkal, amely 

alapján a sötét szobát fel lehet építeni. Az ugyanis, hogy embereket hozunk össze egy 

tévéműsorban, addigra már rendkívül népszerű műfajelem volt, ezért nem számított olyan 

erősnek, hogy ne tudná bárki biblia nélkül is megvalósítani.  

A Viasat3 a műsor nemzetközi sikerén felbuzdulva úgy döntött, meg tudják oldani a 

sötét szoba kialakítását a tervek nélkül is. A kísérlet azonban kudarcba fulladt: nemcsak a 

sötétítés okozott problémát (látszódtak a szereplők), hanem a dramaturgiát sem tudták 

megfelelően adaptálni. A műsor megbukott, néhány adás után levették a képernyőről. Egy 

másik példa a Viasat által az Endemoltól megrendelt Coming soon: love (Szerelem a 

láthatáron c. műsor). A műsor egyik alapmotívuma, hogy szakítani akar a hagyományos 
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dating realitykkel86, mert a műfaj hitelessége erősen megkérdőjelezdött. A fejlesztők azt 

találták ki, hogy dokumentumfilmes eszközöket használnak a tévéműsor rögzítése során: 

minden történetet és reakciót egyszer vesznek fel, a szereplők és az érzelmek minden 

esetben valódiak. Sőt, mindent egy webkamera rögzít, és ezáltal a felvételek hasonló hatást 

keltenek majd, mint az egyre népszerűbb Youtube-videók. Az új formátum hatalmas sikert 

aratott a nemzetközi piacon, és pontosan a technikai újítások miatt, hiszen tartalmilag 

semmiben nem különbözött a korábban sikeres randizós műsoroktól. Ezek a formai újítások 

adják a hitelességét és és épp ezek az apró technikai részletek jelentik a formátum titkát. A 

bibliában több oldalon keresztül részletezik azokat a pszichológiai módszereket, amelyeket a 

casting87 során kell alkalmazni, hiszen itt nem mindegy, ki szerepel a tévéműsorban: olyan 

hölgyeket kell beválogatni, akik valóban társat keresnek, és adott esetben nem a honorárium 

a vonzó számukra, amit a szereplésért kapnak, hanem valódi motivációjuk van. A fenti 

példák alapján elmondható, hogy a bibliában szereplő leírások valódi szempontokat 

tartalmaznak, és a tisztázatlan jogi szabályozás ellenére a formátum iparága belülről 

szabályozza saját magát: az a formátum, amelyet nem lehet ellopni, saját magát védi és 

ezáltal óriási értéket képvisel.  

Annak ellenére vagy éppen azért, mert a formátumiparnak nincs egységes jogi 

szabályozása, a szakma létrehozott egy nemzetközi jog- és érdekvédelmi szervezetet, amely 

a vitás ügyek minél egyszerűbb lebonyolítása érdekében jogi támogatást nyújt akár több 

különböző nemzet vonatkozásában is. A FRAPA egy olyan nemzetközi szervezet, amely 

2000-ben alakult egy cannes-i vásáron rendszeresen találkozó kis csapatból. A szervezetet 

alapítótagjai mind formátumfejlesztő, illetve -forgalmazó cégek vezetői, akik úgy érezték, 

igény van a televíziós formátumok egységes nemzetközi jogi védelmére. A FRAPA 

honlapján lehet papírformátumokat és már megvalósult ötleteket is jogi védelem alá 

helyezni, megmutatják, hogyan kell bibliát készíteni és tanácsadást is lehet kérni kétes 

kérdésekben. A FRAPA bár egyedülálló szervezet a világon, mégsem jelent biztos jogi 

védelmet – annak ellenére sem, hogy 2010 óta a cég a WIPO (World Intellectual Property 

Organization) nevű nemzetközi szervezettel közösen képviselik a hozzájuk befutott jogi 

ügyeket. A szervezet erőssége abban rejlik, hogy a világ minden tájáról, a legjelentősebb 

                                                
86 Párkereső műsorok 
87 Szereplőválogatás 
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cégek vezetői alapították, ezáltal hivatalossá téve álláspontjukat a jogi védelem 

fontosságáról.88   

                                                
88 www.frapa.org 
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4. Hol és mennyiért lehet tévéműsort venni?  

A formátumokhoz különböző tévés vásárokon lehet hozzájutni. A piac fogalma ősi eredetű: 

azzal a céllal jött létre, hogy azonos érdeklődésű felek, kereskedők kifejezetten eladásra és 

vásárlásra kijelölt helyen találkozzanak. Etimológiai tekintetben a főnév (market) előbb jött 

létre, mint az ige, tehát a piacra mint helyszínre előbb alakult ki nyelvi jel, mint az adásvétel 

tevékenységére. Stuart Cunningham Television Studies c. könyvében azt írja, hogy a 

helyszín határozza meg a cselekményt.89 A tévés ipar tekintetében azonban ez a történetiség 

pont ellenkezőleg érvényesül: a tévéműsorok adásvétele már a II. világháború idején, 1944 

körül megindult annak ellenére, hogy az első tévés vásárok csak 1963-ban jelentek meg. 

Ugyanakkor az 1980-as évek elejéig nemigen voltak olyan vásárok, amelyek kizárólag 

televíziós termékek adásvételére jöttek létre. Az elmúlt 25 évben gombamód kezdtek 

szaporodni a kifejezetten tévés tartalommal foglalkozó vásárok. Ezek közül a legfontosabb a 

MIPCOM, amelyet minden évben ősszel tartanak Cannes-ban, és az ugyanitt tavasszal 

megrendezett MIPTV. A MIP-nél nagyobb hagyománnyal bíró, de szakmailag kevésbé 

jelentős a NATPE, amelyet 1964-ben rendeztek meg először New-York-ban, ahol 

mindössze 71 résztvevő regisztrált. Ma már az évente kétszer, Miamiban és Budapesten 

megrendezett eseményen több mint 1000 regisztrált cég jelenik meg a világ minden tájáról. 

(Öszehasonlításképp: az őszi MIPCOM-on 4600 vásárló cég és 1700 kiállító regisztrál 

évente.) 

Ezeken a vásárokon a formátumok, azaz licencműsorok mellett fikciós televíziós 

tartalmat is lehet vásárolni. Ugyanakkor a tévésorozatok szülőhazájában, az USA-ban külön 

vására van a tévésorozatoknak. Az LA Screeningsen90 leginkább tévécsatornák vezetői 

vesznek részt, hiszen ennek a műfajnak a gyártási költsége és ebből következően az ára 

annyival magasabb a licencműsorokánál, hogy egyelőre csak közvetlenül tévécsatornák 

engedhetik meg maguknak, hogy sorozatokat vásároljanak.  

 

                                                
89 Stuart Cunningham – Terry Flew. In: Toby Miller (Szerk.): Television Studies. London: British Film Institute, 2002. 50–

53. 
90 Itt mutatják be a legújabb sorozatterveket, fikciós ötleteket a világ tévécsatornáinak.  
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A MIP-en tartalomfejlesztő és -terjesztő cégek prezentálják a kínálatukat televíziós 

csatornák döntéshozóinak, valamint produkciós cégeknek. Mivel a regisztrációs díj akár 

több ezer euró is lehet, aki egy ilyen vásáron részt vesz, biztos, hogy nem csak nézelődni 

jött, hanem komoly vásárlási szándékkal érkezik, illetve eladói oldalon jelentős tartalmat 

szolgáltat. Az április elején megrendezett MIPTV és az őszi MIPCOM fő helyszíne a 

cannes-i Croisette központja, a Palais és környéke, amely asztalokkal, standokkal és 

kiállítási helyszínként szolgáló jachtokkal van telezsúfolva erre a néhány napra. Pontosan 

úgy néz ki, mint egy modern bolhapiac: az eladók monitorokon, tableteken mutatják be az új 

fejlesztéseket (rövid, tömören megfogalmazott promóciós videók és trailerek formájában), a 

vásárlók pedig a standok között járkálva nézelődnek.  

Természetesen a legnagyobb nemzetközi fejlesztőcégek képviselőihez kizárólag 

előzetes egyeztetés alapján lehet leülni, ugyanakkor mindig vannak kisebb cégek, akiknek 

kevesebb előre lebeszélt találkozójuk van, és bármikor szívesen megmutatják a kínálatukat a 

beeső vevőknek is. A MIP résztvevői az üzleti találkozókat általában félórás beosztásban 

szervezik meg, és mivel a vásárlóknak a hatalmas területen megrendezett vásár egyik feléről 

a másikra kell eljutniuk két tárgyalás között, ez azt jelenti, hogy sokszor mindössze 15-20 

perce van egy sales-esnek arra, hogy felkeltse az érdeklődést az új fejlesztések iránt. A 

kínálat óriási, ezért a tömegből nehéz kitűnni még akkor is, ha valaki tartalomban erős 

portfólióval érkezik – nem véletlen, hogy a nagy cégeknél a televíziós piac legprofibb sales-

esei prezentálnak. Sokan sokféle technikát alkalmaznak, hogy felhívják magukra a 

figyelmet. Egy fiatal társaság például úgy mutatott be egy kvízműsort, hogy az érdeklődők 

kezébe adtak egy üveg sört vagy üdítőt és egy maguk által írt dalt énekeltek el, gitároztak 

hozzá, és így mesélték el a játék szabályait. Mindezt egy jachton, amellyel közben bevitték 

az érdeklődőket egy szigetre, és addig nem szállították vissza a partra, amíg le nem 

játsszottak egy próbajátékot a fejlesztőkkel. A fiatal társaság nem adta el a műsort senkinek, 

de az egész vásáron futótűzként terjedt a hír, hogy ez egy olyan prezentáció, amelyre 

érdemes elmenni.   

Téves azonban a gondolkodás, amikor valaki azt hiszi, hogy ha van náhány jó 

tévéműsor-ötlete, kibérel egy standot vagy jachtot Cannes-ban és elkezdi azokat árulni, 

akkor hamar sikeres lesz. A sikerhez közel sem elég a jó tartalom, a formátumfejlesztők 

leglényegesebb tudása ugyanis abból fakad, hogy mindig fel vannak készülve a vásárlók 

speciális, egyedi igényeinek kielégítésére, és az adott piac diktálta elvárásokhoz tökéletesen 

tudnak alkalmazkodni. Ha például prezentálnak egy heti realityt egy olyan ország 

képviselőjének, ahol kizárólag napi formában működik a műfaj, azonnal kell, hogy legyen 
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egy ötletük arra, hogy hogyan lehet átalakítani a műsort úgy, hogy az adott piacon is 

működőképes legyen (vagy kell, hogy legyen a zsebükben egy másik ötlet, amely a helyi 

igényeknek megfelel). Egy jó sales-esnek tudnia kell azt is, hogy az adott országban milyen 

elvárásai vannak egy televíziós csatornának (ez alapos piackutatást igényel), és a saját 

katalógusából annak megfelelően kell válogatnia, hogy éppen milyen televíziós régió 

képviselőjével tárgyal. Sokszor személyes szempontok is közrejátszhatnak abban, hogy ki 

milyen műsor iránt érdeklődik. Bár sok szempontból nem tűnhet szakmainak, nem egy 

esetben vezetett sikerhez, hogy egy döntéshozó szubjektív megítélése szerint választott 

műsort egy csatorna képernyőjére.  Ilyen eset volt például, amikor egy programigazgató 

megvette a My last time91 című műsort, amely rákos betegek utolsó néhány hónapját 

dokumentálja. A csatorna profiljába sem a műfaj (dokureality), sem a tartalom nem illett 

bele, mégis nagy sikerrel futott. A személyes viszonynak köszönhetően kiderült, hogy a 

programigazgató hónapok óta ápolta beteg édesanyját, ezért volt rá nagy hatással a műsor. 

Fontos tehát a szakmai háttérismereteken túl a személyes kapcsolatok folyamatos ápolása is.  

Ritka, hogy egy tévés vásáron közvetlen üzletkötés születik, a résztvevők többnyire a 

korábban megkezdett tárgyalásokban lépnek előre személyesen, illetve a vásáron elkezdett 

párbeszédek később email-en, telefonon, konferenciabeszélgetéseken folytatódnak. Egy 

tévéműsorról szóló döntés meghozatala és a tárgyalások lebonyolítása több hétig is eltart, de 

az sem ritka, hogy hónapokig vagy akár vissza-visszatérve a témára évekig is elhúzódik egy 

adásvétel.   

Egy formátum piaci költségei nincsenek pontosan megszabva, nincs árlista, hiszen a 

fejlesztőcégek minden üzlet megkötésekor kifejezetten az adott piacra szabják az áraikat. 

Ezt több tényező befolyásolja: mennyire fejlett a piac, hány nézővel rendelkezik, mekkora a 

csatorna átlagnézettsége, illetve a vásárlásra fordított éves büdzséje. De egy tévéműsor árát 

az is meghatározza, hogy milyen idősávban fogják vetíteni, heti vagy napi adás lesz, illetve 

hogy hány részt vásárol belőle a csatorna. Egy formátum ára ugyanakkor elenyésző a 

gyártási költségekhez képest: egy műsor licencdíja a teljes gyártási költségvetés kb. 3-8 %-

át teszi ki, de az is előfordul, hogy a gyártás során keletkezett profitból is részesedést kér 

egy disztribútor.92  

Formátumokat, vagyis licenceket nemcsak tévécsatornák, hanem gyártócégek is 

vásárolnak. Ennek az az oka, hogy egy országba csak egy üzleti partnernek lehet licencet 

                                                
91 Utolsó alkalom 
92 Az adatot saját szakmai tapasztaltaim alapján írom le.  
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eladni, így ha azt valaki megszerzi, jobb tárgyalási pozícióban van, ha a megvalósításra 

kerül sor. Kérdés, hogy egy formátumfejlesztőnek miért éri meg produkciós céggel tárgyalni 

egy műsor eladásáról, miért nem kizárólag közvetlenül tévécsatornákkal köt üzletet. A 

műsorterjesztés elsődleges feladata, hogy televíziós műsorok és licencek eljussanak a 

tévécsatornákhoz. Ugyanakkor a tévécsatornák programigazgatóinak és produkciós 

vezetőinek nincs elég ideje és energiája, hogy a mainstream kínálat mellett a kisebb, de 

mindenképpen említést érdemlő műsorokat megtalálják. Egy formátumfejlesztő cég sokszor 

nem tud olyan erős kapcsolatrendszert kialakítani egy csatornával, mint egy gyártócég, 

amely helyi piaci ismeretekkel, kapcsolatrendszerrel, valamint gyártói tapasztalattal és 

bázissal rendelkezik – ezek mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják a csatorna 

döntéshozóját, amikor egy műsor mellett leteszi a voksát. Egy gyártócég legnagyobb előnye 

tehát a nemzetközi piacra való globális rálátás és ezzel párhuzamosan a saját piacainak 

lokális ismerete. Sokszor előfordul az is, hogy egy disztribútor könnyebben köt üzletet egy 

gyártócég segítségével vagy azon keresztül, mint közvetlenül a tévécsatornával. Az ilyen 

üzleti modell része természetesen, hogy a gyártási jogok a közreműködő produkciós céghez 

kerülnek. Egy olyan gyártócég számára tehát, amely nem piackövető, hanem piacteremtő 

szemléletet vall, elengedhetetlen, hogy a döntéshozók előtt, de legalábbis velük együtt 

gondolkodjon azon, hogy milyen irányba haladnak a tévénézési és tartalomfogyasztási 

trendek. Az olyan vásárok, mint a MIPTV erre különösen alkalmasak, hiszen év közben 

kevés olyan alkalom van, ahol ennyire koncentráltan és aktívan lehet ilyen irányú 

tárgyalásokat folytatni.  

Egy tévéműsor sikere tehát sokszor nemcsak a tartalmi erősségén, hanem a terjesztők 

személyes kapcsolatrendszerén, tájékozottságán és a sales csapaton múlik. Hiába fordul elő 

gyakran, hogy egy tévécsatorna konkrét vásárlási szándékkal keres fel egy fejlesztőcéget, a 

legtöbb esetben jelentős ügynöki munka és lobbitevékenység áll egy-egy eladás mögött. 

Éppen ezért nem véletlen, hogy a legnagyobb tartalomterjesztő cégek kizárólag fejlesztéssel 

és disztribúcióval fogalkoznak. Előfordul ugyanis, hogy például egy tévécsatorna kifejleszt 

egy tévéműsort, amely sikerrel fut, majd elkezdik a műsor nemzetközi terjesztését. Mivel – 

ahogy feljebb említettem – egy tévécsatorna alkamazásában általában nincs erre szakosodott 

munkaerő, sem idő és energia arra, hogy más piacok apró tényezőire odafigyeljen, ezért 

nagy eséllyel nem fogja tudni eladni a portékáját, holott ő maga hatalmas sikert aratott vele. 

Ilyen volt pl. a TV2-n futó, Activity c. műsor, amely később bekerült a csatorna akkori 

tulajdonosának, a ProSieben Sat1 formátumfejlesztő és -terjesztő cégének, a RedArrow-nak 
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a katalógusába, de azóta sem tudták eladni sehol a műsort. Ebből a szempontból tehát a 

globális tartalmak felől a lokális felé helyeződik inkább a hangsúly.  

Ezt a folyamatot a gazdasági válság csak felerősítette: az amerikai stúdiók egyre több 

sorozatot forgatnak európai partnerekkel egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt pedig 

azért, mert egy-egy hazai színész szerepeltetése az adott sorozatot sokkal könnyebben adja 

el a helyi piacokon. 93 Visszatérve a szakmai vásárokra, ezek a rendezvények a világ 

legnagyobb tévés kereskedelmi központjává váltak mind a formátumok, mind a 

konzervtartalmak (finished/canned programs) 94  tekintetében. Nemzetközi szinten 

kiindulópontjai lettek a tévés iparágnak. Itt születik döntés arról, hogy a tévénézők 

világszerte milyen műsorokat fognak látni a következő időszakban, és nemcsak a 

tévékészüléken keresztül, hanem már mobiltelefonon és interneten is.95 

Összefoglalva, a programdisztribúciónak közvetett módon a műsorkészítési 

folyamatban és a programingban is jelentős szerepe van, ugyanis a terjesztés során kötött 

megállapodások azt is szabályozzák, hogy az adott televíziós tartalom pontosan hogyan, 

milyen eszközökkel és produkciós módszerekkel készül majd el, valamint milyen 

feltételekkel, platformon, gyakorisággal és mennyi ideig lehet képernyőn. Amikor a 

televízió és a televíziós tartalomkészítők nézőkre mért hatásáról és társadalmi felelősségéről 

beszélünk, soha nem szabad elfelejteni, hogy a televíziózás egyfelől kreatív tevékenység, 

amelynek keretén belül nézők tömegeinek gyártunk műsorokat, másrészt hatalmas üzletág 

is. Ennek a ténynek jelentős szerepe van abban a folyamatban, mely során a döntéshozók 

kiválasztják, hogy milyen tévéműsorok kerüljenek képernyőre, tehát minek a gyártását 

fogják finanszírozni.  

 

  

                                                
93 Index: Jól fogytak az amerikai sorozatok Európában. 2010. 10.12. 

(https://index.hu/kultur/media/2010/10/12/jol_fogytak_az_amerikai_sorozaok_az_idei_mipcom-on/) 
94 Amikor egy másik országban legyártott licencműsort készen vásárolnak meg és feliratozzák / szinkronizálják / 

hangalámondják.  
95 Albert Moran: New flows in global TV. Intellect books, 2009. 150. 
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5. Revolúció vs. evolúció 

Jens F. Jensen az interaktív televíziózásról írt tanulmányában azt írja, hogy a tévé a 

televíziózással kapcsolatos diskurzusokban már nem forradalmi (revolutionary), hanem 

evolúciós (evolucionary) személet tárgyaként jelenik meg.96 Egybevág az elméletével az, 

amit a gyakorlati tapasztalatokról írtam: az iparág képviselőinek és kutatóinak a stratégiája a 

már létező, ezért viszonylag alacsony költséggel üzemeltethető technológiákon alapuló 

egyszerű szolgáltatások fejlesztésére irányul. Szerinte az új technológiák (sms, internet, 

telefon, és már ide tartoznak az applikációk és a különböző virtuális technológiák is) 

konvergáló médifogyasztásra ösztönöznek, vagyis arra, hogy egy néző egyszerre több 

médiafelületen legyen jelen – például játsszon a telefonján és közben nézze a tévét.   

Érdekes összefonódás, hogy Bill Gates, a Microsoft alapítója korszakalkotó 

tanulmányt írt a tartalom és a technológia kapcsolatáról. Ebben hangzik el a sokat idézett, 

sokféleképpen interpretált, híres mondat: „Content is the king”.97 Az internet világszintű 

térnyerésével alapjaiban változott meg a médiatartalmak előállításának és disztribúciójának 

a rendszere. A néző egyszerre felhasználóvá, fogyasztóvá és tartalomelőállítóvá vált. Ma 

már nem kell közvetítőkocsi ahhoz, hogy egy baleset helyszínéről élő közvetítést lássunk. 

Elég, ha valaki a telefonjával rögzíti az eseményeket és a Facebook-on közzéteszi. A 

híradók rendszeresen vásárolnak olyan felvételeket, amelyeket valaki telefonnal készített.  

A televízió és az internet szimbiózisa új mediális intézményrendszer kialakulásához 

vezet, amelyet konvergens televíziónak is neveznek.98 Ide sorolhatók azok a kombinált 

technológiai jelenségeket, amelyek bár tévékészüléken keresztül juttatják el a tartalmakat a 

nézőhöz, közben más tevékenységek – például rádiózás, zenehallgatás, beszélgetés (chat), 

üzenetküldés (mobil), internetezés (internet), online játék, videótartalmak fogyasztása, 

egyéb kereskedelmi szolgáltatások (vásárlás, banki tranzakciók) – igénybevételére is 

alkalmasak. Ma már egyértelmű, hogy az újmédiában az információ nem kibocsátás, hanem 

együttes létrehozás eredménye, ahogyan az is elfogadott, hogy az újmédia nem szórja, 

                                                
96 Jens F. Jensen – Cathy Toscan: Interactive Television: TV of the Future or the Future of TV?, 1999.  
97 Heath Evans: Content is King – essay by Bill Gates 1996. 2017.01.29. 

(https://medium.com/@HeathEvans/content-is-king-essay-by-bill-gates-1996-df74552f80d9) 
98 Csigó Péter: A konvergens televíziózás – Web, tv, közösség. L'Harmattan Kiadó, 2009.  
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hanem körözteti az információt.99 Henry Jenkins mindezeket figyelembe véve vezeti be a 

konvergenciakultúra fogalmát a médiatársadalom jelenlegi időszakára. „Konvergencián a 

többféle médiaplatformon keresztül történő tartalomáramlást, a különböző médiaiparágak 

közötti együttműködést és a médiaközönségnek a szórakozás és tapasztalatszerzés 

érdekében bárhová elvándorló viselkedését értem.”100 A konvergencia az emberek fejében, a 

technológiában, iparban, politikában és kultúrában egyaránt bekövetkező változást jelöli, 

olyan tendenciát, amelyben a piaci koncentráció, a technológiák összefolyása és a 

médiafogyasztás koncentrálódása együtt jelentkezik. A konvergencia egyúttal egy új 

kulturális logika érvényre jutását mutatja, ami felerősíti a kommunikációt, a kooperáció és a 

közösség igényét és szükségességét. Ez utat enged a szokások, a formalitás, az 

intézményesültség megkérdőjelezésének, a korábbi kulturális mintáktól való 

elszakadásnak.101  

A tartalmak evolúciójának vizsgálatakor a konvergencia mellett a másik fő fogalom az 

interaktivitás. Televízió és internet kapcsolata első lépésben úgy jöhetett létre, hogy a 

tévéműsorokhoz egy digitális felületen extratartalom kapcsolódik. Ez lehet háttérinformáció 

az adott műsorról, karakterrajzok, „behind-the-scenes” jelenetek, játékok. Jenei a 

megváltozott gyártási gyakorlatot úgy definiálja, hogy a folyamat demokratizálódik, a 

televíziós intézmények pedig multimédiás intézménnyé alakulnak át.102 A gyártás logikájává 

a „bármit, bárhol, bármikor” elv válik jellemzővé. A kínálat egyre gazdagab és 

differenciáltabb. A televízió és az internet sajátosságait ötvöző konvergens tartalmak jönnek 

létre, és ebben az új médiarendszerben felértékelődnek az eredeti tartalmak, a 

posztprodukciós eljárások, melyek új élő, interaktív adásokba épülve jelentik az új televízió 

lényegét. A piacra lépés korlátai és a gyártási költségek csökkenése miatt lehetőség nyílhat a 

korábban elképzelhetetlen formanyelvi kísérletezésre, az új televízió tehát az önkifejezés 

eszközévé válik a szerkesztők és a prosumerek103 kezében. A konvergáló médiafogyasztást a 

gyártás logikája is figyelembe veszi a tartalmak szerkezetének megtervezésekor. Jenei azt 

állítja, a felsorolt lehetőségek következtében a televíziózás jelentése szemantikai 
                                                

99 Henry Jenkins – Sam Ford – Joshua E. Greene: Spreadable Media: Creating value and meaning in a networked culture. 

New York, New York University Press. 2013. 42-44. 
100  Henry Jenkins: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York, New York University 

Press. 2008. 2. 
101 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i. m. 150. 
102 Jenei Ágnes: Digitális interaktív televízió: az (anti)utópisztikus valóság. 2007. tavasz 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/05_digitalis_interaktiv_televizio)  
103 A consumer (fogyasztó) és a producer (előállító) szavak ötvözéséből létrejött kifejezés.  
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gazdagodáson megy keresztül. A felsorolt aspektusok nem újkeletűek, ugyanakkor a hasonló 

folyamatoknak már korábban is jelentős kritikustábora alakult ki. Theodor W. Adorno A 

kultúripar c. írásában például már arról ír, hogy a fogyasztókra nem individumként, hanem 

statisztikai anyagként tekintenek a fogyasztói ipar különböző szegmensei, „jövedelmi 

csoportok szerint vörös, zöld és kék mezőkre osztják fel”.104 Kritikája elnagyoltan érvényes 

a televíziós formátumok működési mechanizmusára is, kiváltképp az a megállpítása, hogy 

az eljárás sematizmusa megmutatkozik abban, hogy a mechanikusan differenciált termékek 

végül minduntalan egyformának bizonyulnak.105 

A tévécsatornák és velük párhuzamosan a tartalomfejlesztő és disztribúciós cégek is 

elkezdték az online és televíziós műsorokat, lehetőségeket összehangolni, hiszen ahhoz, 

hogy a tévétársaságok törekvése megvalósuljon, miszerint rávegyék az internetező tömeget 

arra, hogy tévét nézzenek, elkerülhetetlen volt, hogy nyissanak az online világ felé. A 

televíziós licencműsorok közül az egyik legelső, amely megjelent a Facebook-on, egy 

hatalmas sikerű fikciós formátum, a norvég Skam volt.106 A műsort eredetileg a norvég 

közszolgálati csatorna, az NRK tűzte műsorra, a producerek azonban hamar rájöttek, hogy 

az eredetileg megcélzott közönséghez képest egy sokkal fiatalabb korosztály nézi a műsort, 

ezért úgy döntöttek, hogy a marketinget online fogják bonyolítani. Minden szereplőnek 

valós Facebok- és Instagram oldalt hoztak létre, ahova a filmbeli életüknek megfelelő 

posztok, fényképek, jelenetek kerültek ki. Már az első néhány adást követően levették a 

képernyőről a műsort és online folytatták. Miután kikerültek az epizódok a Facebook-ra, 

hirtelen óriási nemzetközi sikert aratott a sorozat. Az eredetileg csak norvég tinédzsereket 

megcélzó műsor licencét maga a Facebook is megvette, és az amerikai verziót a Facebook 

Watch-on tervezik közzétenni.107   

Mára egy tévés vásáron már gyakorlatilag nem lehet olyan műsort vásárolni, amelyhez 

ne lenne egy applikáció, szavazófelület, extra tartalom vagy online játék kapcsolva. Ez a 

folyamat renegeteg változást hozott. A Jenei által költséghatékonynak nevezett technikai 

fejlesztések után kezdenek feltűnni a szaktudás hiányában kevésbé olcsón létrehozható, 

                                                
104  Max Horkheimer  –  Theodor W. Adorno: A kultúripar. A felvilágosodás mint a tömegek becsapása. In: A 

felvilágosodásdialektikája. Max Horkheimer (szerk.) – Theodor W. Adorno (szerk.), Gondolat – Atlantisz – Medvetánc, 

1990. 2.  
105 Adorno i.m. 4.  
106 Facebook: Skam. 2017.10.18., (https://www.facebook.com/SKAM-593603037465694/) 
107 Kaitlyn Tiffany: Facebook is remaking the viral Norwegian teen drama Skam. 2017.10.18. 

(https://www.theverge.com/2017/10/18/16495230/facebook-watch-english-reboot-skam-series-order)  
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mégis a mindennapi használatba beépült applikációk. Ennek következtében bizonyos 

formátumok licencdíjai jelentősen megemelkedtek. Jó példa erre a Rising Star című, 

Izraelből származó tehetségkutató műsor. A formátum egyik kulcseleme az az applikáció, 

amelyen keresztül a nézők élőben szavazhatnak egy énekes produkció közben arról, hogy 

szeretnék-e, hogy továbbjusson az illető vagy sem. A műsort piacra dobó cég, a Keshet 

kizárólag úgy adta el a formátumot, ha csatorna (vagy gyártócég) bérbe veszi azt a szoftvert, 

amely az alkalmazás mögött fut. Ehhez egy általuk megadott fejlesztőcéggel kellett 

szerződést kötnie annak, aki képernyőre akarta tűzni a műsort. Ennek a tételnek a költsége 

megsokszorozta azt az összeget, amelyet egyébként egy ilyen méretű műsorért korábban 

szokás volt fizetni. Ahhoz a fejlesztéshez, amelyet a Rising Starhoz kapcsolva csatolt a 

Keshet, több szakemberre, időre, tesztelésre és technikai háttérre van szükség, mint egy 

hagyományos tévéműsor esetében.  

Többször felmerül a kérdés szakmai körökben, hogy mit néznek az emberek a 

tévében: azt, amit a tévé sugároz, vagy azt sugározza a tévé, amit a nézők nézni 

szeretnének.108 Ideális esetben a két állítás egyszerre igaz, és a választ talán pont a digitális 

tartalmak megjelenése adja meg. A közösségi médiában ugyanis elképzelhetetlen, hogy 

valaki megnézzen egy olyan videót, amelyet nem szeretne látni. A digitális 

tartalomfogyasztás tehát nem program-, hanem menü alapú. A Slideshare piackutató cég 

felmérése szerint a felhasználók már nem szeretik, ha megmondják nekik, mit nézzenek109, 

hanem saját maguknak állítják össze, mit és mikor, milyen terjedelemben szeretnének látni, 

és kizárólag ahhoz a közösséghez csatlakoznak (vagyis a tévés regiszterben fogalmazva arra 

a csatornára fizetnek elő), amelyre valóban kíváncsiak.110   

 

 

  

                                                
108 Nyírő Nóra – Urbán Ágnes: Vége a hagyományos tévézésnek?. Médiakutató, 2010. ősz, 7.  

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/03_teve_kesleltetett_time_shift/?q=telev%C3%ADzió#telev%C3%Adzió)  
109 Ahogy a kutatásban utalnak a jelenségre: TV – as we know it – is dead. Vagyis: a tévé – ahogy eddig ismertük – halott.  
110 slideshare.net: ADI Media & Entertainment Generations Report. 2017.09.11. 

(https://www.slideshare.net/adobe/adi-media-entertainment-generations-report-2017)  
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6. A reality 

A következő fejezetben a televíziós műfajok közül a reality-t emelem ki, mivel ez az a 

műfaj, amely átmenetet képez a televízió és az online videós tartalmak között. A televíziós 

műfajok tekintetében alapvetően két szempontot különböztet meg a szakirodalom: fikciós és 

nem fikciós műfajokat.111 A valóságshow-kat, azaz reality-ket a nem fikciós műfajokhoz 

szokták sorolni, a két kategória között azonban sok párhuzam figyelhető meg, erről még 

később írni fogok. A reality történetében a legfontosabb mérföldkő a Big Brother című 

műsor megjelenése volt, a műfaj azóta dominálja a televíziók műsorkínálatát, hogy elindult. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, a Big Brothert a világ kétharmadán sugározták valamilyen 

formában a műsort. Az eredeti ötletet két holland producer, Joop van den Ende és John de 

Mol dolgozta ki George Orwell 1984 című regénye alapján. Az első széria 1999-ben készült 

Hollandiában.112 Tévés pletykák szerint a műsor kitalálója, John de Mol évekig árulta a 

műsorötletét, de egyik tévécsatorna sem akarta megvenni. Ekkor úgy döntött, saját maga 

finanszírozza meg a gyártást, így azonban a jogokat is meg tudja tartani. A műsor igazi 

világkarriert futott be: azóta John de Mol milliárdos lett, és az általa alapított cég, az 

Endemol Shine Group Európa egyik legjelentősebb produkciós és disztribúciós cégévé nőtte 

ki magát. John de Mol ezután tévétársaságot alapított Hollandiában, majd létrehozott egy 

másik gyártócéget, a Talpát, amely jelenlegi katalógusának zászlóshajója az X-faktor.113 

A Big Brother résztvevői hétköznapi emberek voltak – ez azonban az utóbbi 10 évben sokat 

változott, hiszen a legtöbb valóságshow-nak elkészült a celebverziója is, tehát egy olyan 

kiadás, amelyben közismert, népszerű emberek a szereplők. A fikciós műfajoktól eltérően – 

amelyekben a családi, az üzleti vagy a baráti társaságok szabályai már eleve adottak – ezek a 

műsorok a társas csoportok önkényes jellegét hangsúlyozták. A  Big Brother a kooperáció és 

az önzés kombinációját követelte meg a résztvevőktől, és az lett a sikeres, aki ezt a kettőt a 

legügyesebben tudta egymással összeegyeztetni.114 

                                                
111 Tasha Oren – Sharon Shahaf: Global Television Formats: Understanding Television Across Border. Routledge, 2013. 9. 
112 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i. m. 66. 
113 Kolosi Péter i.m. 60.  
114 Hankiss Elemér: Az ezerarcú én. Osiris, 2005.  
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A valóságshow-k megjelenése meghatározó esemény volt a televíziózás történetében: 

gyökeresen változtatta meg a tévézésről és a műsorkészítésről való gondolkodást. A műfaj 

megjelenését nem lehet egy konkrét formátumhoz kötni. A mai formátumkövetelményeknek 

leginkább megfelelő az 1992-ben megjelent The real world (Valódi világ) volt.115 A reality 

többek között abban hozzott újítást, hogy hirtelen elkezdte megszólítani és a műsor részévé 

tenni a nézőket. Az addig semmilyen nézői aktivitással nem kalkuláló elsődleges célokat 

(elsősorban az oktatást és a tájékoztatást) felváltotta és kiegészítette a nézők képernyő előtt 

tartása, szórakoztatása. A reality létrejöttének alapgondolata, hogy az emberek szeretnek 

belelátni mások életébe, és a kukkolás, a voyeur 116  szerepének megélésére korábban 

egyetlen műfaj sem adott lehetőséget. Ennek az elméletnek azonban számos kritikusa van. 

Buda Béla orvos-kommunikációs professzor Jenei Ágnesnek adott interjújában 117  úgy 

fogalmaz, hogy félrevezető lehet, ha egyes műsorok fogadtatását a nézők lélektani 

szükségletei vagy tulajdonságai alapján próbáljuk magyarázni. Például a „Big Brother” 

típusú műsorok esetében nem segít, ha valamilyen „kukkolási” hajlamot tételezünk fel. A 

televízió eleve az emberben élő kíváncsiságra épít és ez a tulajdonság már a magasabb rendű 

állatokban is olyan erős, hogy az ismert „ütköztetéses” kísérleti elrendezésben a kíváncsiság 

kielégítéséért az állatok kellemetlen ingereket (például elektromos ütéseket) vállalnak vagy 

szükségletről (például élelemről) mondanak le. Az emberben a másik ember társadalmi 

viselkedése vált ki nagy érdeklődést. Ez az érdeklődés elégül ki a drámában, az elbeszélő 

irodalomban, és ezt hozta közel – érzelmi vonatkozásban – a rádió és a film, és változtatta a 

televízió a legszemélyesebb térben, az otthonban elérhető és könnyen kezelhető 

élményforrássá, „fogyasztási” lehetőséggé, szabadidőtöltő, öningerlő stb. eszközzé. A 

McLuhan-féle „globális falu” koncepciója 118  is a participatív (vagyis az érzelmileg 

azonosuló) kíváncsiságra utal. A reality kifejezetten televíziós műfaj, és elnevezésével119 

ellentétben azonban minden esetben egy megkonstruált valóság rögzítéséről van szó. Az 

                                                
115 Beverley Skeggs – Helen Wood: Reacting to reality television: Performance, Audience and Value. Routledge, 2012. 33. 
116 Jelentése: leselkedő, kukkoló 
117 Jenei Ágnes: Több, mint kukkolás. Médiakutató, 2002. tél. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_04_tel/03_tobb_mint_kukkolas)  
118 A „globális falu” fogalmát Marshall McLuhan kanadai médiateoretikus alkotta meg a ‘60-as évek elején, először a 

Gutenberg galaxis című könyvében írta le. A kifejezés arra utal, hogy az elektronikus kommunikációs 

technológiák fejlődésével a világ falu méretűvé zsugorodott, ahol az emberek gyorsan kommunikálnak és az információ 

áramlása óriási sebességű. A „globális falu” elmélettel McLuhan gyakorlatilag 30 évvel előre megjósolta a world wide 

web létrejöttét. 
119 Reality=valóság 
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egyik sikeres amerikai produkciónak, az American High120 rendezőjének sokat idézett 

mondatai érvényesek: „A reality televízió elnevezés nagyszerű orwelli iróniája az, hogy 

egyáltalán semmi valós sincs benne. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem a valóságot 

reprodukáljuk. Mi mesemondók vagyunk, és megpróbáljuk a történeteket az igazsághoz a 

lehető leghívebben és a legszórakoztatóbban elmondani.”121  

A reality műfaja mindenesetre egy kettős nézőpontnak találta meg a szerencsés 

egyensúlyát: egyrészt hatalmas sikert ért el a nézők körében, ugyanakkor 

gyártási/műsorkészítési szempontból is kedvező feltételekkel bír, hiszen viszonylag 

alacsony gyártási költséggel érhető el ugyanaz a nézettség, mint pl. egy stúdióműsor 

(kvízshow) esetében.  

Myat Kornél tipológiája,122 miszerint általánosságban négy alcsoportba lehet sorolni a 

valóságtelevíziózás műsorait, a gyakorlatban is működik. A kategóriák, amelyek gyakran 

keverednek egymással, a következők: verseny, játék, kísérletezés és intervenció. Majdnem 

mindegyik valóságshow-ban szerepelnek a már a neotelevízió által centrálissá tett verseny 

elemei, hiszen gyakran valamilyen jutalomért versengenek a résztvevők, továbbá a játék 

elemei is, hiszen szinte mindig valamilyen szórakoztató forgatókönyv képezi a verseny 

alapját. Emellett a hypertelevízióban két másik, újfajta típussal is találkozhatunk: a 

kísérletezéssel és az intervencióval. Myat szerint a kísérletezésben nyitott a műsor 

kimenetele, a szereplők viselkedése dönti el, hogy az előre nem látható, lehetséges 

forgatókönyvekből melyik fog megvalósulni.123 A reality szó jelentése „valóság”, azonban 

már az első valóságshow-knak is kevés köze volt a valósághoz. Az adások ugyanis 

szigorúan megírt, előre nagyon is látható forgatókönyv szerint kerülnek rögzítésre, és a 

műsor egyik legfontosabb eleme a szereplőválogatás. Erre azért van szükség, hogy a 

tematikába tökéletesen illő szereplőtípusokkal a nézők legszélesebb rétege tudjon 

azonosulni. A cél tehát soha nem a valóság dokumentálása volt, hanem a valóság látszatának 

minél természetesebb keltése. A valóságban ugyanis nem szeretnénk mindenkinek tetszeni, 

nem kell más fölött likvidálási ítéletet mondanunk, amelyet aztán meg is kell indokolnunk. 

A hétköznapi életben nem vagyunk rákényszerítve, hogy akiről rosszat gondolunk, annak 

                                                
120 2001-ben megjelent reality tévés dokumentumfilm-sorozat, amely egy gimnázium életét és mindennapjait mutatja be.  
121 Andy Meisler: An Inside Look At How It Feels To Be a Teenager. The New York Times, 2000.07.30. 29.  
122 Myat Kornél: Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet. 2010. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet) 
123 Myat Kornél i.m. 9. 
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szimpátiáját kivívjuk, vagy ha azt nem is, de vele szemben azonnal magunk mellé állítsuk a 

többséget.124  

A  Big Brother (és egyéb reality műsorok) esetében a műsor végkimenetele szinte az 

elejétől fogva biztosan tudható. A műsor előkészítéséhez ugyanis hozzátartozik egy 

kutatómunka, melynek része egy alapos pszichológiai vizsgálat is. A műsor készítői már a 

legejejétől fogva pontosan tisztában vannak azzal, hogy melyik játékos hogyan fog reagálni 

egyes feladatokra, megnyilvánulásokra és ezzel a forgatókönyvben kalkulálnak is. Amikor 

Majoros Péter, azaz Majka 2002-ben a Való Világ125 villájában kísértésbe került (egy fiatal 

lányt beküldtek a játékosok közé azzal a céllal, hogy csábítsa el a férfi szereplőket), nem egy 

véltelen fordulat eredménye volt. A produkciós csapat pontosan felmérte Majka 

párkapcsolatát, annak stádiumát és gyenge pontjait. Tudták, hogy a fiú nem hűséges típus és 

nem először fordul elő, hogy párkapcsolati problémáik támadnak, ha megjelenik egy másik 

nő a láthatáron. Az időzítés sem véletlenszerű volt: egyrészt azért kellett néhány hetet várni, 

mert idő kellett mindenkinek, hogy természetessé váljon a játékosok számára, hogy éjjel-

nappal kamerák veszik őket, illetve hogy a nézők is megismerjék Majka és „kinti” barátnője, 

Zsanett történetét. A reality műsorok tehát általában – hasonlóan a fikciós műsorokhoz – 

előre megírt forgatókönyv alapján készülnek, a storyline adott, csupán a dialógusok 

nincsenek megírva.  

A műfaj fejlődéstörténetének a digitális műfajokhoz legközelebb álló stádiuma, 

amikor egy tévéműsor nemcsak technológiai eszközökön keresztül, de tartalmi szempontból 

is ötvözi a két világot. Ilyen például a My 5000 friends 126  című műsor, melynek 

kiindulópontja az a tény, hogy mindenkinek maximum 5000 ismerőse lehet Facebook-on, 

melynek nagy részét nem is ismeri. A műsorban egy humorista egyesével végigjárja az 

ismerőseit és mindenkivel eltölt fél napot. Minden 15-30 perces adás egy találkozás 

történetét öleli fel humoros formában. A műsor először egy VOD platformon127 indult el 

Svédországban, ahol annyira sikeres volt, hogy később televíziós műsort is készítettek 

belőle.128  

                                                
124 Sissela Bok: A hazugság. Budapest, Gondolat Kiadó, 1983. 55. 
125 A Való Világ a Big Brother magyar verziója.  
126 Svéd reality, jogtulajdonosa az Eccho Rights nevű cég. 2014-ben jelent meg a piacon.  
127 SVT Play 
128 SVT1-es csatornán 
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7. Digitális műfajok 

Mint ahogy jelen disszertációban is, az internetes műfajok tekintetében a kutatói 

érdeklődés középpontjában az evolúciójuk áll. Amikor Crowstone és Williams 1997-ben 

1000 weblapot elemzett, azt találták, hogy 48 különböző műfaj különíthető el a felületen, 

ezek 60 százaléka eredetileg nyomtatott műfaj volt, amelyet digitális felületre adaptáltak. Az 

őket követő kutatópáros, Carolyn Watters és Michael Shepherd 1998-ban a digitális 

műfajokat cybergenres-nek nevezte el. Ők fogalmazták meg először, hogy az új 

kommunikációs médium, vagyis az internet megjelenése a hagyományos műfajok 

átalakulásához és új műfajok megjelenéséhez vezetett. 129  Ezeket az új műfajokat a 

következőképpen tipologizálták: (1) A nyomtatott műfajt átalakítás nélkül megjelentették 

digitális felületen. Ez a korai webes sajtóra jellemző, a nyomtatott laphoz képest időbeli 

késleltetést is beépítettek. (2) Később a nyomtatott műfajt adaptálták netes felületre. Ez az a 

digitális műfajtörténeti pillanat, amikor a hálózati lapban másképp szövegezik meg a hírt, a 

tudósítást vagy akár az interjút. (3) Ezt követően új, csak a netre jellemző műfajok jelentek 

meg, amelyek aztán valamelyest formalizálódnak. Ilyen például a gif130 vagy a mém131. (4) 

Ezzel párhuzamosan spontán új műfajok jönnek létre, amelyek átalakulnak, de erőteljesebb 

formalizálódás nem jellemzi őket. Ezeket a szövegeket csak a funkcionalitás fűzi egybe, 

például a weblapokat vagy a GYIK (gyakran ismételt kérdések) típusú szövegeket.132    

Bár a felsorolt rendszer egy tipológiai alapú, tulajdonképpen egy evolúciós folyamat 

állomásainak is tekinthetők. Az általam vizsgált tartalomtípusok a Shepherd és Watters által 

meghatározott típusok (illetve evolúciós állomások) közül a 2. és a 3. kategóriához állnak 

közel, hiszen ezek alapját, inspirációját fel lehet ismerni a televíziós műfajok között.  
                                                

129 Joanne Yates – Wanda J. Orlikowski: Genres of organizational communication: A structural approach to studying 

communications and media. Academy of Management Review. 1992. Vol.17.  
130 Graphics Interchange Format. Hasonlít a stop motion technikához, vagyis képes egyetlen fájlban több képkockát tárolni, 

és így mozgóvá alakítható. 
131  Amikor egy vizuális jelenséget átalakítva ismétel meg az internet közössége. A mém szó egyébként Richard 

Dawkins szóalkotása a miméma (=utánzás) szóból, amelyet 1976-ban publikált The selfish gene (Az önző gén) című 

könyvében. Dawkins felvetette annak lehetőségét, hogy az evolúcióelmélet kiterjeszthető a kultúra elemeire is. Így a „gén” 

analógiájára megalkotta a mém szót, amelyekkel a kultúra feltételezett, másolható és másolódó alapegységeit jelölte. 
132 Michael Shepherd – Carolyn Watters: The Evolution of Cybergenres. 1998.  

(http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/1998/8236/02/82360097.pdf.)  
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A következő felsorolás a nem fikciós műfajokra koncentrál, a fikciós tartalmakra a VOD 

platformokról szóló fejezetben fogok kitérni. Fontos megemlíteni, hogy nem műfajokat, 

hanem tartalomtípusokat sorolok fel, hiszen műfajukat tekintve a felsoroltak majdnem mind 

a valóságshow esernyője alá tartoznak, amennyiben a reality elsődleges meghatározását 

vesszük figyelembe, miszerint a valóságshow jelentése mások életébe való bepillantás, 

emberi sorsok napi szintű követése. A meghatározás a legsikeresebb Youtuberek videóira és 

a legnézettebb Facebook-tartalmakra is érvényes. A 2010-es évek legnézettebb Facebook és 

Youtube-videóit elemezve az alábbi típusok emelhetők ki:  

1. Termékelemzések/termékkritikák: 133  A Youtube-erek gyakran tesznek közzé olyan 

videókat, amelyekben egy termékről vagy egy szolgáltatásról mondják el a 

tapasztalataikat vagy véleményüket. A Google felmérése szerint a vásárlók 62%-a néz 

meg vásárlás előtt egy ilyen típusú videót egy termékről, mielőtt döntést hozna.134 A 

műfaj eredete leginkább az oknyomozó újságírásban lelhető fel. A digitális verzió nagy 

előnye és valószínűleg a sikerének az egyik legfontosabb eleme, hogy a készítőnek 

semmilyen külső érdeknek nem kell megfelelnie (állami és piaci érdekek, egy adott 

márka preferenciái).  

2. „How-to” videók135: Hogyan készítsünk kokárdát, hogyan tartsuk távol a szúnyogokat, 

hogyan kell nyakkendőt kötni…  A „how-to” típusú videók száma végtelen, szinte 

minden hétköznapi és extrém problémára lehet megoldást találni a Youtube-on.  

3. Vlogok:136 Ezek olyan csatornák, ahol átlagemebrek a saját életüket osztják meg a 

világgal. Ebbe beletartozik a hétköznapi életük apró részleteinek, problémáinak 

megosztása, de a világ eseményeire történő reflektálás is. „A vlogolás a tévés reality-k 

jelentős evolúciós lépcsőfoka, amely minden eddiginél szavahihetőbb és őszintébb 

közlésmód” – ezt Casey Neistat, a világ egyik legnépszerűbb vloggere137 mondta egyik 

videójában.138 Neistat nem véletlenül vont párhuzamot saját videói és a tévés reality-k 

                                                
133 DFBGuide: What I Wish I'd Known Before I Went To Disney World. 2017.12.01. 

(https://www.youtube.com/watch?v=nhLT4NebWw0)  
134 mediaklix.com: The Most Popular Types Of Youtube Videos. 2016.02.06. 

(http://mediakix.com/2016/02/most-popular-youtube-videos/#gs.adOc09Q)  
135 tiehole: How to Tie a Tie (Mirrored / Slowly) – Full Windsor Knot. 2010.07.28. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAg7z6u4NE8) 
136 A szó a videó és a blog szavak ötvözéséből keletkezett.  
137 A vlogger elnevezés a video és a blogger szavak összevonásával keletkezett. Arra utal, hogy valaki egy személyben 

dokumentálja az életét, illetve az általa szelektált híreket, eseményeket, információkat.  
138 CaseyNeistat: CaseyNeistat csatornája. (https://www.youtube.com/user/caseyneistat) 
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között. A vlogok nagy része egy előre megírt forgatókönyv szerint készül, mint ahogy azt 

a Big Brother esetében is írtam, mivel azonban a gyártási módszerek leegyszerűsödtek 

(vagyis a vloggerek saját maguk rögzítik az eseményeket), sokkal hitelesebben keltik a 

valóság látszatát, mint a profi gyártási metódussal készült műsorok.  

4. Gaming videók: Az ún. „gamerek” egy külön rendszert képeznek a Youtube világán 

belül. A gaming azt jelenti, hogy valaki azt rögzíti, ahogy kommentálja, ahogy egy 

videojátékkal játszik. A képernyő nagyobbik felében magát a játékot lehet látni, és osztott 

képernyőn magát a játékost, ahogy ül a számítógép előtt és játszik. A műfaj 

népszerűségét mutatja, hogy a legnépszerűbb vlogger, Pew Die Pie legtöbb videója is 

ilyen.139 A gamerek tulajdonképpen olyan digitális szakkommentátorok, akik maguk is 

játsszák az általuk kommentált eseményeket.  

5. Comedy videók: 140  Ezek a videók állnak legközelebb a tévésorozatokhoz, hiszen 

dramatizált és humoros formában mutatják meg a készítője által viccesnek, idegesítőnek, 

érdekesnek ítélt hétköznapi élethelyzeteket. A műfaj egyik legnépszerűbb képvicelője 

Lily Singh: 13 millió feliratkozója van és egy-egy videóját több million is megnézik. 

6. Termékbemutató videók 141 : Ennek a típusú tartalomnak általában ugyanaz a 

kerettörténete: valaki egy vásárlási körútról hazatérve előveszi a termékeket, amelyeket 

beszerzett és megmutatja a kamerák előtt. Ezeket a felvételeket sokszor szponzorok 

finanszírozzák, illetve rendelik meg. Az AFP142 típusú tévéműsorok digitális verziója, 

melyben nagyrészt a szponzorok elékpzeléseinek megfelelően egy hitelesnek tűnő, de 

valójában online pr-videó készül egy termékről.  

7. „Best of” videók: Hasonló a termékbemutató videókhoz: valaki egy adott témában 

megmutatja a személyes kedvenceit, sokszor rangsorolva. 

8. Oktatóvideók: Ezek általában diákoknak és egyetemistáknak szólnak. Animált formában, 

narráció segítségével mesélnek el történelmi eseményeket, állampolgári ismereteket, 

fizikai, kémiai jelenségeket stb. De lehet nézni előadásokat is a tudomány minden 

területén. A TED különböző csatornáinak közel tízmillió feliratkozója van.143 
                                                

139 PewDiePie: Hangover From Hell. 2015.10.03. 

(https://www.youtube.com/watch?v=JxjANFjJaEk&t=90s)  
140 IISuperwomanII: If Therapists Were Honest. 2018.02.15. 

(https://www.youtube.com/watch?v=7kJHGxOeGHA) 
141 ItsMandarin: I Spent $200 On Cheap Websites //Try-On Haul. 2017.08.05. 

(https://www.youtube.com/watch?v=NAYZ8LU0gcc)  
142 Advertisement Fund Project 
143 TED: TED csatornája. 2017.10.18., (https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector) 
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9. Kicsomagolós videók: Valamilyen terméket először nyit ki a videos, megosztva ezzel az 

újdonság, a várakozás és a kíváncsiság izgalmát. A termékek skálája rendkívül széles és 

változatos: a legnépszerűbb egy Kinder tojások felbontását bemutató videó 144 , de 

láthatunk ételeket, ruhákat és dísztárgyakat is kibontani a világ minden táján.  

10. Gyűjtemények: A videót készítő illető megmutatja a kamerának egy adott tárgyból álló 

gyűjteményét. Egyesével végigmegy minden darabon, elmondja a történetüket.  

11. „Prank” videók: Valaki (vagy akár többen) megtréfálnak egy másik embert. Sokszor 

nem csak a reakciókat, de a felkészülést és a kivitelezést is rögzítik.145 Ez a tematika a 

formátumok terén jelentős múlttal bír. Magyarországon a legnépszerűbb prank show a 

Kész átverés volt az RTL Klubon.146  

12. Kérdezz-felelek videók: A legnépszerűbb Youtuber-ek élőben válaszolják meg azokat a 

kérdéseket, amelyeket a kommentelők a videójuk alatt feltesznek.  

 

Ahogy korábban írtam, a kereskedelmi logika, vagyis a profitmaximalizálás elve a 

legtöbb médiumot arra ösztönzi, hogy tartalmát „áramvonalasítsa”: a többség ízlésének 

kielégítésére törekedjen, és ne bántsa meg közönségének egyetlen csoportját sem.147 Ez a 

szándék a digitális tartalmakra még inkább jellemző. A közösségi média felhasználói abban 

különböznek a televíziós nézőktől, hogy organikus módon jöttek létre. Ez azt jelenti, hogy 

egy adott közösséghez, oldalhoz, csatornához minden egyes feliratkozó azért csatlakozott, 

mert egyrészt ő maga is formálja azt, másrészt kíváncsi az adott témakörre. A 

tévécsatornákra csomagokban fizetünk elő, és a csomagokat a szolgáltatók állítják össze. A 

tartalmi kínálat tehát a klasszikus, lineáris televíziók esetében nem személyre szabott, míg a 

digitális platformokon mindenki saját magának válogatja össze, mit szeretne nézni. Ha 

valaki sikeres digitális tartalmat akar előállítani, egy kicsit úgy kell gondolkoznia, mintha 

egy kávéházban rengeteg asztalnál ülnének emberek és mindegyik asztal egy jól 

összeszokott baráti társaság lenne, hasonló érdeklődési körrel. Meg kell találni azt a hangot, 

stílust, szlenget, amit az adott közösség használ. Ha egy fiatal társaság az autókról beszélget 

                                                
144 FunToys Collector Disney Toys Review: Giant Princess Kinder Surprise Eggs Disney Frozen Elsa Anna Minnie Mickey 

Play-Doh Huevos Sorpresa. 2014.03.24.  

(https://www.youtube.com/watch?v=R91WnllMcNA) 
145 Life Awesome: Funny Pranks 2017 | Try Not To Laugh or Grin Watching Funny Pranks 2017 Compilation. 2017.04.14. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3K2ro441o)  
146 A műsor először 2005-ben került képernyőre.   
147 Pierre Bourdieu: Előadások a televízióról. Budapest, Osiris Kiadó. 2001. 75.  
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csendesen és egy nagyhangú, középkorú férfi odalép hozzájuk, hogy a helikopterekről 

beszéljen az autók helyett, akkor nagyon nehéz dolga lesz a beilleszkedéssel. Hiába hoz fel 

érveket arra, hogy miért érdekesebb a téma. A hasonlatot lefordítva a tartalomszolgáltatók 

egyik lehetséges megoldási stratégiája a tartalomgyártás új kihívásaira: ahhoz, hogy sikeres 

legyen, olyan tartalmat kell előállítani, amely tökéletesen illeszkedik az adott közösség 

demográfiai és kulturális paramétereihez, illetve a személyes érdeklődési körükkel és 

ízlésükkel is azonos.  

  



A televíziós formátumok evolúciója  

 47 

8. Hibrid befogadó: néző, felhasználó, „audience” 

„A nézőt nem lehet eléggé alábecsülni” – tanította Vitray Tamás generációk televíziós 

szakembereinek. Sonia Livingstone kissé szofisztikáltabb megközelítése szerint két 

egymással szembeállítható sztereotípia él a médiahatás-kutatás szakirodalmában. Az egyik 

hiszékenynek, ostobának, sebezhetőnek, gyengének feltételezi a befogadót, aki folyamatos 

támadásoknak és manipulációnak van kitéve médiahasználata során. A másik megközelítés 

kreatívnak, jól informáltnak és minden helyzetben racionálisnak gondolja a 

médiahasználókat.148 A médiatartalom létrehozói többféleképpen gondolhatnak saját 

közönségükre, befogadóikra. Az egyik ezzel kapcsolatos tipológia szerint a fogyasztót, a 

szavazót és a polgárt különböztethetjük meg.149 A kereskedelmi média fogyasztóban 

gondolkodik, akár információt kínál a nézőnek, akár szórakozást – az eredményesség 

mérőszáma ebben az esetben a nézettség lesz. „A globális média áttörése elsősorban a 

kereskedelmi média nyomulását segíti elő, háttérbe szorítva a közszolgálati programokat 

mind a kultúrában, mind a politikai információk terén. Ezzel megrendíti a hagyományos 

kulturális identitásokat, szűkíti a politikai nyilvánosság terét, hiszen a közönséget nem 

állampolgárként, hanem mindenekelőtt fogyasztóként szólítja meg.”150  

Amikor a média a befogadóban a szavazót látja, akkor a politikai, ideológiai vonatkozásban 

beszélünk róla. A televíziózás történetének kezdetén a közszolgálati televíziók a közönséget 

„állampolgárnak” tekintik, akiket oktatni, nevelni kell. A polgárként megjelenített befogadó 

pedig az a racionális olvasó, néző, aki életvezetéséhez a média információit is felhasználja, 

legyen szó apróságról – hol vannak ünnepnapokon útlezárások – vagy akár nagyobb 

horderejű kérdésről – betegségmegelőzés stb.  A befogadók megértéséhez talán akkor 

kerülünk a legközelebb, ha a kérdést a befogadók médiahasználati szokásai felől közelítjük 

meg. Ide kapcsolódva Aczél Petra három meghatározó kutatást bemutat be151, melyben a 

fiatal generációra koncentráltak: a magyarországi Magyar Ifjúság 2012 és az európai uniós 
                                                

148 Sonia Livingstone: On the continuing problems of media effects research. 1996. In: James Curran – Michael Gurevitch: 

Mass media and society, London, Hodder Arnold, 2005. 305-324. 
149 Stuart Allan: News Culture. 3. ed. McGraw Hill, Open University Press, 2010. 4.  
150 Bayer József: Globális média, globális kultúra. Magyar Tudomány, 2002. 6–7.  

(http:// www.matud.iif.hu/02jun/bayer.html.)  
151 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i. m. 92. 
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EU Kids Online, valamint Net Children Go Mobile 2014 adatait.  Ezek közül a Magyar 

Ifjúság 2012 kutatást emelem ki, amely a 15–29 éves korosztályt vizsgálta 8000 fős minta 

alapján és eredményei relevaánsak a tárgyalt fejezet szempontjából. Mivel egy négyévente 

ismétlődő felmérésről van szó, az adatok összevethetőek a 2008-as, illetve a 2004-es 

eredményekkel, és a változásokból kirajzolódó folyamatok is értékelhetőek, értelmezhetőek. 

Aczél elemzése szerint152 a kutatás megerősítette azt, amit a fiatalok médiafogyasztása 

kapcsán már több mint egy évtizede globális jellemzőként azonosítanak. (1) Nyitottak a 

műszaki és tartalmi újításokra. (2) Az átlagosnál magasabb arányban használnak 

párhuzamosan médiaeszközöket.153 (3) A digitális írástudás kiemelkedő szintje jellemző 

rájuk. A fiatalok mindennapos médiahasználatában jellemzően azok az eszközök váltak 

népszerűvé, amelyek több, korábban más-más készüléken elérhető funkciót integráltak egy 

berendezésben. Az elemzés utal Jenkins ezzel kapcsolatos meglátására154, miszerint (1) a 

technológiai berendezések piaci koncentrációját és (2) a technológiai konvergenciát 

természetesen (3) a fogyasztás konvergenciája is követi.155  

 A kommunikáció transzmissziós modellje156 szerint a kommunikáció egy feladó és egy 

befogadó közötti információátadásként írható le.157 A befogadó az inger-válasz modell 

jegyében a feladó, esetünkben a média által közvetített jelentést dekódolja. Ez az elgondolás 

évtizedekig uralta a befogadóról való gondolkodást; a médiaszabályozással kapcsolatos 

viták és a televízióval kapcsolatos morális kritikák a mai napig a televíziónak ezen a 

feltételezett uralkodó jelentésközvetítő szerepén és a médiatartalom befogadóra kifejtett 

erősnek feltételezett hatásán alapulnak. Myat kifejti, hogy a több évtizede zajló kutatások 

egyike sem tudott a média közvetlen hatására vonatkozó, azt kellő bizonyossággal 

alátámasztó adatokat felmutatni. „A médiakutatók egy része a kezdetektől az aktív 

közönséget, a befogadók választási, értelmezési szabadságát, a média üzeneteinek esetében 

a jelentések sokrétűségét hangsúlyozta. Míg a közönségkutatások többnyire az aktív 

                                                
152 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i. m. 93-95.  
153 multitasking 
154 Henry Jenkins: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York, New York University Press, 

2008. 
155 Kreatív Online: Egyre több gyerek használ okoseszközt tévézés közben. 2017.02.17. 

(http://kreativ.hu/kutatas/cikk/egyre_tobb_gyerek_hasznal_okoseszkozt_tevezes_kozben) 
156 Harold Lasswell: The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas. New York: 

Institute for Religious and Social Studies, 1948. 117. 
157 Myat Kornél: Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet, 2010. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet) 
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befogadókra koncentráltak, megvizsgálva, hogyan és mire használják a média tartalmait,158 

addig a hatásvizsgálatok a passzív, a médiának kiszolgáltatott befogadót tekintették alapnak, 

és inkább az üzenetre és annak előállítóira fókuszáltak.”159 

Az 1990-es évekhez köthető elmélet a performatív hatás modellje. Ebben is a televízió 

médiuma a meghatározó, de immár nem a duális, hanem a sokcsatornás modell, mely 

számos szakosodott csatornát tartalmaz. A televíziózás ilyen módjának főbb jellemzői közé 

tartozik (1) a műfaji hibridizáció és (2) a fokozott önreferencialitás. A modell először Daniel 

Dayan és Elihu Katz Media Events: The Live Broadcasting of History című könyvében 

jelenik meg.160 Nézetük szerint a befogadó folyamatos párbeszédet folytat a televízióval. A 

média által felkínált diskurzusokból – kiválasztva a neki legmegfelelőbbet – fogalmazza újra 

saját azonosságtudatát, miközben aktív, kreatív alakítója is a folyamatnak. Vagyis már ez a 

modell is elismeri a befogadói szelekciót.161  

A gyakorlat egybecseng Myat gondolatmenetével: ha a ma médiáját akarjuk megérteni, 

akkor a tömegkommunikáció modern elméleteinek befogadója helyett a posztmodern 

elméletekben felszabadított, jelentéskonstruáló felhasználót kell kiindulási pontként 

feltételeznünk, aki gyűjtögető módjára bánik az új médiakörnyezet különféle hibrid 

médiumai között, vagyis kedve szerint válogat az őt érdeklő tartalmakból. Emellett maga is 

aktív tartalom-előállító, akár a tartalmakra való kommentelés, reakció, akár saját tartalom 

előállítása és megosztása révén. Ezt a mai médiahasználóra jellemző válogató és szelektáló 

magatartást a Császi Lajos által idézett John Hartley a városi kószáló, a flâneur fogalmával 

írja le, aki a detektív, a turista és az újságíró tulajdonságait egyesíti magában.162 A közösségi 

média megjelenése idején létrejött médiakörnyezet befogadója a fentiek alapján inkább a 

passzív csengésű befogadó helyett az aktivitást kifejező médiahasználó vagy felhasználó 

(user) fogalmakkal írható le. Ez azonban néhány év alatt új jelentéssel bővült. Nemrég 

betekintést nyerhettem Londonban a világ legnagyobb163 saját tartalmat előállító Facebook-

közösségek központjainak működésébe. Ezek olyan oldalak, amelyek több milliós, sőt akár 

több tízmilliós aktív feliratkozótáborral rendelkeznek: Ladbible, NowThis, Unilad, Fail 

                                                
158 Roger Silverstone: A közönségről. Replica, 1998. 38.  
159 McQuail, Dennis: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 303. 
160 Daniel Dayan – Elihu Katz: Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge, Harvard University Press.  
161 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás: i. m. 131. 
162 Császi Lajos: Médiakutatás a kulturális fordulat után. Médiakutató, 2008. ősz. 93–108.  
163 tubularinsights: Facebook Video Publishers: January 2018 Most Popular. 2018.02.04. 

(http://tubularinsights.com/top-facebook-video-creators/) 
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Army, People are Awesome.164 Amikor a beszélgetésben először használtam a „user” szót, 

mindenhol kijavítottak, hogy ezt sem ők, tartalomszolgáltatók, sem a hirdetők nem 

használják már, sőt kifejezetten sértő a befogadókra nézve. Helyette az „audience” vagy a 

„community” kifejezések épültek be a gyakorlatba – mindkettő a befogadó oldaláról definiál 

és nem vásárlóerőként tekint rájuk.  
A médiahasználó szükségletei és a tartalmakhoz fűződő motiváltsága, érzelmi 

kötődése meghatározó jelentőségű a tartalmak befogadásában. A felhasználó aktivitását 

emellett a médiumok eltérő aktivitási szintje is befolyásolja. A médiumok ugyanis eltérő 

mértékben teszik lehetővé a befogadói visszacsatolást, a médiatartalomhoz kapcsolódó 

interakciót. Míg egy kereskedelmi televízión vetített szappanopera megtekintése inkább a 

klasszikus befogadói pozíció felvételét igényli a médiahasználóktól, addig egy YouTube-

video megtekintése és a Facebookon ismerősök körében történő megvitatása nagyobb, a 

tartalomhoz kapcsolódó közvetlen visszacsatolásra ad lehetőséget hozzászólások, 

kommentek és újramegosztás révén. Ez az oka annak, hogy elemzők szerint az online 

megtekintés sokkal többet ér, mint egy televíziós, hiszen a közösségi médiában azért néz 

meg valaki egy tartalmat, mert ő maga szeretné, és nem azért, mert „épp az megy a 

tévében”.  

A jelenséget a pull és push media fogalmával írja le a szakirodalom. 165  A 

médiabefogadást vizsgáló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a digitális hálózati technológia 

megsokszorozta a befogadói autonómiát. „Az átalakuló televízió, a tradicionálisan push 

médium (amelyből dől a tartalom) azonban lassan elmozdul a pull médium (amelyből igény 

szerint lehet kivenni a tartalmakat) irányába, és eközben a nézői attitűd is megváltozni 

látszik. A fogyasztó valójában mindig is aktív volt abban az értelemben, hogy aktívan vett 

részt a jelentéskonstruálási folyamatban; az elmúlt években azonban kívülről is egyre 

kevésbé felel meg a tévé előtt heverő és azt csak bámuló fogyasztói képnek.”166  

                                                
164 Moktar Larbi: Why Is NowThis the best video format on Facebook? And what you can #StealFromTheBest. 2015. 10. 

14., (https://www.linkedin.com/pulse/why-nowthis-best-video-format-facebook-what-you-can-moktar-larbi) 
165 Heidi Cohen: 20 Content Distribution Formats. 2015.01.08. 

(https://heidicohen.com/content-marketing-distribution-pull-vs-push-chart/) 
166 Jens F. Jensen: About interactive television. Sydney, 2005. 89-96. In: Jenei Ágnes: Táguló televízió. Interaktív műsorok 

és szolgáltatások. Antenna könyvek, Budapest: PrintXBudavár Zrt. 2008. 111-112. 
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9. A televíziós formátumok evolúciójának színterei: 

a közösségi média 

Andreas Kaplan és Michael Haenlein megfogalmazásában a közösségi média 

„internetes alkalmazások olyan csoportja, amely a web 2.0 ideológiai és technológiai 

alapjaira épül, ami elősegíti, hogy kialakuljon és átalakuljon a felhasználó által létrehozott 

tartalom.”167 A közösségi média területén a vállalatok gyakran hivatkoznak a „felhasználó 

által létrehozott tartalom” (user-generated content, UGC), illetve a „fogyasztói média” 

(consumer-generated media, CGM) fogalmakra is. 

A közösségi média kifejezés angol megfelelőjét (social media) valószínűleg Chris 

Shipley, a Guidewire Csoport társalapítója168 használta először abban az értelemben, ahogy 

most használjuk. A 2004 júliusában megrendezett BlogOn konferencia középpontjában már 

a közösségi média és a vállalkozások kapcsolata állt. Chris Shipley és a Guidewire Csoport 

hónapokig használta a közösségi média kifejezést, hogy felvezesse azt a beszélgetést, ahol 

kiderül, hogy a blogolás, a wikik, a közösségi hálózatok és a kapcsolódó technológiák 

együttesen fogják alkotni a együttműködéses média egy új formáját. A közösségi média 

kifejezést egyébként már Tina Sharkey amerikai befektető, vállalkozó és pénzügyi 

tanácsadó is használta 1997-ben, a közösség által irányított online tartalmak leírására.169 

1995-ben Darrell Berry olyan számítógépes programok rendszerére utalt vele, amely 

elősegíti a kollaboratív közösségek felépítését és a közösségi tér szubjektív élményét az 

elektronikus média segítségével. Ezeket a rendszereket közösségi média architektúráknak 

(social media architectures) nevezte.170 

                                                
167 Andreas M. Kaplan – Michael Haenlein: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. 

Business Horizons, 2010. 59–68. 
168 Kane Lodge: Who Coined The Term ‘Social Media’ First?. 2015.04.27. 

(http://giraffesocialmedia.co.uk/who-coined-the-term-social-media-first/) 
169 Jeff Bercovici: Who Coined ‘Social Media’? Web Pioneers Compete for Credit. 2010.09.12. 

(http://www.significancesystems.com/wp-content/uploads/2014/01/Who-Coined-Social-Media-Web-Pioneers-Compete-

for-Credit-Forbes.pdf) 
170 Darrell Berry: Social Media Spaces. 1995. 

(http://www.ku24.com/~darrell/hybrid1.html) 
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Amíg a közösségi média tömegek számára elérhető eszközökből áll, melyeken 

keresztül bárki publikálhat és bárki hozzáférhet az információhoz, a nagyvállalatok arra 

kezdték el használni a közösségi médiát, hogy az ügyfeleikkel kommunikáljanak. Ez a 

kommunikáció abban különbözik a korábban használttól, hogy többoldalú. A cégek már 

nemcsak beszélnek a vásárlóikhoz, hanem beszélgetnek velük. A közösségi média térben és 

időben végtelen: 171  nincs meghatározott számú közösségi média megjelenés vagy 

meghatározott közösségi médiára fordított idő. A résztvevők akkor is közreműködnek, 

amikor hozzászólnak, üzeneteket váltanak, vagy csak egyszerűen továbbgondolnak egy hírt 

vagy egy történetet. Az új online kommunikációs eszközök és alkalmazások nemcsak 

egyszerűen az együttműködésre és kommunikációra létrehozott felületek, hanem új 

lehetőségeket és irányokat nyitnak meg.  

A vezető közösségimédia-oldalak általában számos nyelven elérhetők és lehetővé 

teszik, hogy a felhasználók a világ minden táján kapcsolatba lépjenek egymással földrajzi, 

politikai és gazdasági határoktól függetlenül. A Statista piackutató cég adatai szerint 2017 

áprilisában körülbelül 2 milliárd internetfelhasználó van valamilyen közösségi média 

oldalon regisztrálva és az elemzők feltételezik, hogy ez a szám nőni fog a mobiltelefonok 

használatának további terjedésével.172  

A legnépszerűbb közösségi oldalak ún. user engagement adatai nagyon erősek. A user 

engagement fogalmának több összetevője van: a felhasználók milyen gyakran és mennyi 

időt töltenek az oldalon, illetve mennyire aktívak (posztolnak, lájkolnak, megosztanak 

tartalmakat, használják-e vásárlásra). Azoknak a közösségi oldalaknak a többsége, amelyek 

elérték a 100 milliós felhasználószámot, az USA-ból indult. A 2. Táblázatban olvasható 

statisztika azt mutatja, hogy a 15 legnagyobb közösségi média oldal hány aktív regisztrált 

felhasználót jegyez. 173  A felsorolt közösségi média alkalmazások közül a következő 

fejezetben azokat emelem ki részletesen, amelyek célja, hogy idővel a televízió szerepét 

töltsék be. Erre vonatkozó megjegyzést ugyanis több közösségi média platform vezetője is 

tett. Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója azt mondta, azt szeretné, ha az emberek 
                                                

171 Jennifer Alejandro: Journalism In The Age Of Social Media. 2010. 

(https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Journalism%20in%20the%20Age%20of%20Social%20Media.pd

f) 
172 Statista: Most famous social network sites worldwide as of January 2018, ranked by number of active users (in 

millions). 2018. 

(https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/) 
173 Yordan Tachev: Digital Marketing: The Road so Far and Predictions. 2017.04.26. 

(https://www.linkedin.com/pulse/digital-marketing-road-so-far-predictions-yordan-tachev) 
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„episodic content” vagyis folytatólagos történetek, tartalmak tárhelyeként tekintenének a 

Facebook-ra.174 A Fortune nevű szakmai lapban megjelent kutatás175 szerint a Kardashian 

testvérek Snapchat story posztjai rendszeresen 2 millió körüli nézettséget érnek el – 

nagyjából ugyanannyit, mint amennyien az életüket dokumentáló reality műsor a 

televízióban.176  

Felesleges lenne az összes oldalt felsorolni, hiszen a globális jelenség, amelyben a hatásuk 

megjelenik, a legnagyobbakon egyértelműen modellezhető. A közösségi oldalakat gyakran 

azonosítják a Facebookkal, azonban a fogalom még rengeteg más jelenséget is takar. 

Minden olyan web 2.0-ás portált ide sorolhatunk, amelyek a regisztrált felhasználóknak 

kommunikációs felületet biztosítanak. Számtalan, tematikusan és funkcionálisan 

elkülöníthető közösségi site létezik. Közös jellemzőjük, hogy a tartalmakat a közösség tagjai 

töltik fel. Funkcionalitás szempontjából az alábbi platformokat érdemes megemlíteni, a 

televíziózásra jelentett legnagyobb veszélyt jelentő nevekről részletesen írok.   

 

1. Közösségi oldalak (Facebook, Instagram, LinkedIn, Foursquare, Pinterst): Ezeknek az 

oldalaknak a lényege, hogy a résztvevők különböző tartalmakat oszthatnak meg és a 

kommunikálhatnak egymással. Az oldalak célja a kapcsolatépítés és kommunikáció mellett 

a szórakoztatás.  

 

2. Videomegosztók, képmegosztók/fájlmegosztók (Youtube, Vimeo, Videa, Indavideo, 

Flickr, Picasa stb.): Ezeken az oldalakon a felhasználók elsősorban nem a kapcsolattartás 

miatt vannak jelen. Videókat, képeket és egyéb fájlokat osztanak meg vagy csak raktároznak 

saját használati célra.  

 

3. Blogok, mikroblogok (pl.: Twitter, Tumblr, blog.hu): A közösségi média legismertebb és 

legrégebbi szolgáltatásai a blogok. Leggyakrabban online újságként vagy személyes 

élmények, gondolatok megosztására használják. Blogot bárki írhat, bármilyen témában.  

                                                
174 Kurt Wagner: It’s official: Facebook wants to be your next TV. 2017.02.01. 

(https://www.recode.net/2017/2/1/14479038/facebook-tv-video-zuckerberg) 
175 Matthew Ingram: Snapchat's Ultimate Goal Isn't Just Chat—It's Total Media Domination. 2016.03.31. 

(http://fortune.com/2016/03/31/snapchat-domination/) 
176 Nicole Villeneuve The Kardashians’ ratings are dropping fast — here's what could be happening to the famous reality-

TV show. 2017.05.19. 

(http://www.businessinsider.com/kardashians-ratings-bad-what-is-happening-2017-5) 
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4. Hírmegosztók, wikik, közösségi zenelejátszók, tematikus oldalak: Hírek 

összegyűjtésére specializálódott oldalak, ahol a felhasználók személyre szabottan 

kategorizálhatják és véleményezhetik a megosztott linkeket.  A Wikik legjobban a 

lexikonokhoz hasonlíthatók. Tartalmukat a közönség hozza létre magán és nyilvános 

ismeretanyagok közlésére. Nagy előnyük, hogy olyan információkat, tanulmányokat lehet 

olvasni rajtuk, amelyek annyira frissek, hogy még a hagyományos lexikonokban nincsenek 

jelen. Tudományos használatukhoz azonban erős forráskritikai szemlélet szükséges.  

A közösségi média két fő funkciója, az alkotás és a fogyasztás néhány év alatt a 

véleménynyilvánítás és a kommunikáció demokratizálásához, valamint a világról szerezhető 

ismeretek minőségi változásához vezetett. Fontosak azok a kutatások, amelyek az elmúlt 

években azt bizonyították, hogy az offline és a virtuális világ közötti határ elmosódása és a 

virtuális személyiség jelentős változásokat hozott mind társadalmi, mind emberi kapcsolatok 

szintjén.177 A 2000-es évektől megjelentek a videómegosztó portálok, amelyek szintén 

web2-es szolgáltatások. A videómegosztók közül a legjelentősebb a YouTube, a Vimeo, a 

DailyMotion, a Twitch, a LiveLeak és a Metacafé. Amikor 2004-ben elindult a Facebook és 

2005-ben a YouTube, minden technológiai lehetőség kiépült arra, hogy megszülessen a 

televíziózás versenytásra. Egyrészt folyamatosan javult a feltöltött tartalmak minősége, 

másrészt kiépült a broadband szolgáltatás (4G-5G) és a wifi és nem utolsó sorban egy 

mobileszköz egyre elérhetőbbé vált a tömegek számára. Mindez a tartalomfogyasztás és 

tartalommegosztás szempontjából egyaránt instant reakciót tesz lehetővé. A legnagyobb 

kihívást az időfaktor jelenteti, és ez a tartalmak növekvő számú terjedésével egyre inkább 

így lesz. Hiába nő ugyanis exponenciálisan az új tartalommennyiség száma, a felhasználók 

tartalomfogyasztrásra szánt ideje egy ponton túl véges. A tartalomszolgáltatók tehát ezért az 

adott időmennyiségért versenyeznek. A változás jelentős, hiszen korábban tévécsatornák 

versenyeztek egymással (esetleg rádiókkal, újságokkal), most már számtalan platform harcol 

párhuzamosan a nézőkért.  

A Facebook és a Google világa ebben a harcban óriási változást hozott. Míg korábban 

különböző szociológiai kutatások, fókuszcsoportok és kérdőívek alapján mérték fel a 

televíziók a nézői igényeket, mára megszületett és mindennapos gyakorlattá váltak a big 

                                                
177 Reuters: Social Media Linked To Feelings Of Isolation In Real Life – Study. 2017.03.03. 

(http://ewn.co.za/2017/03/14/social-media-linked-to-feelings-of-isolation-in-real-life-study) 
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data segítségével végzett kutatások. A big datáról külön fejezetben még később írok, 

mindenesetre elérhetővé vált, hogy tartalomszolgáltatók pontos adatokat kapjanak arról, 

hogy a nap melyik szakában ki milyen tartalmat fogyaszt. Az digtális jelenlét, az online 

vásárlási adatok és pontos demográfiai adatbázisok birtokában a tartalomszolgáltatók sokkal 

pontosabban tudják prognosztizálni, hogy melyik korosztály vagy társadalmi csoport milyen 

tartalomra lesz kíváncsi. Mindez természetesen már most jelentősen kihat a tartalomgyártás 

folyamatára. A Netflix például már 2006-ban elindította a Netflix Prize nevű versenyét, 

amelyen bárki indulhatott, aki olyan algoritmust tudott felmutatni, amely a felhasználói 

adatbázisuk elemzését végzi és ötletet ad arra, hogy hogyan lehet a rendelkezésre álló 

adatokat tartalomfejlesztésre felhasználni. 178  Azóta a Netflix ezeknek az adatoknak a 

kutatási eredményeire alapozva már több sorozatot (például a House of cards-ot) és 

filmforgatókönyveket rendelt meg.179 180   

Az algoritmusok mentén léterejött tartalomgyártás a digitális platformokon is 

megjelent. Ilyen például egy Botnik181 nevű cég által készített ún. chatbot preferenciája 

mentén forgatott humoros receptműsor is182. A Youtube-on közzétett tartalom lényege, hogy 

egy robot által egy receptkönyvből összeválogatott instrukciók alapján egy műsorvezető 

minden utasítást szó szerint vesz és megvalósít. A humorforrás alapja, hogy a robot egy 

egész receptkönyből random válogatja össze az instrukciókat, a video készítői pedig a 

hagyományos receptműsorok stílusában készítik el az adásokat. A Botnik egyébként egy 

olyan írói közösségnek definiálja magát, amely gépekkel, algoritmusokkal és robotokkal 

együttműködve „furcsa dolgokat hoz létre”. A meghatározás igaz: ők voltak azok, akik 

mesterséges intelligencia segítségével megírtak183 egy kötet Harry Potter regényt. Bár a 

szövegről mindenki tudta, hogy mesterséges módszerekkel készült, óriási sikert aratott és az 

                                                
178 Mark Sweney: Netflix gathers detailed viewer data to guide its search for the next hit. 2014.02.23. 

(https://www.theguardian.com/media/2014/feb/23/netflix-viewer-data-house-of-cards) 
179 Zach Bulygo: How Netflix Uses Analytics To Select Movies, Create Content, and Make Multimillion Dollar Decisions 

(https://blog.kissmetrics.com/how-netflix-uses-analytics/) 
180 David Carr: Giving Viewers What They Want. 2013.02.24., Utolsó letöltés: 2017.12.19. 

(http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.html) 
181 Botnik Studios. (https://www.youtube.com/channel/UCpThwAUXht7gj6F_Wje0LgQ) 
182 Botnik Studios: Cooking With Botnik: Thanksgiving. 2017.11.22. 

(https://www.youtube.com/watch?v=-0uLbqEbEd0&t=8s) 
183 Raisa Bruner: Here's What Happens If You Let a Whimsical Robot Write the Next Harry Potter Chapter. 2017.12.13.  

(http://time.com/5062514/harry-potter-robot/) 
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ún. prediktív szövegbevitelre épülő tartalom-előállítás azóta már bárki számára elérhető a 

cég honlapján.  

9.1. A Facebook a broadcast médiummá válás útján 

 

A Facebook-ot 2004. február 4-én indította el egy Harvard-diák, Mark Zuckerberg néhány 

évfolyamtársával. A weboldal eleinte csak az alapító egyetemisták számára volt elérhető, de 

később kiterjesztették a hozzáférést a Bostonban és környékén található egyetelmekre is, 

majd később az egész Amerikai Egyesült Államokra és Kanadára. 2006 szeptembere óta 

bárkinek a világon elérhető, akinek van érvényes emailcíme és betöltötte a 13. életévét.184 A 

facebook jelentése eredetileg egy olyan évkönyv, amely egy iskola diákjainak a fényképeit 

és személyes adatait tartalmazza. 2003-ban ilyen évkönyvet nem lehetett a Harvardon 

elektronikusan elérni. Később Zuckerberg ezt nyilatkozta a Crimsonnak185: „Mindenki arról 

beszélt, hogy mennyire jó lenne, ha lenne egy online évkönyv elérhető az egyetemen, 

amiben mindenkit meg lehet találni. Szerintem egy kicsit butaság volt az egyetem részéről, 

hogy erre éveket kellett várni. Akkor azt gondoltam, hogy én jobban meg tudom csinálni, 

mint ők, és az én verzióm egy hét alatt kész van.”186 

2004 júniusában alapították meg a céget, melynek elnöke Sean Parker lett, aki már az 

elejétől fogva üzleti tanácsokkal látta el Zuckerbergéket.187 Peter Thiel volt a Facebook első 

nagy befektetője: félmillió dollárért 10.2%-os részesedést kapott a cégből és a döntéshozó 

testület tagja lett. 188  Ezt követően a cég exponenciálisan kezdett növekedni: olyan 

nagyvállalatok csatlakoztak az oldalhoz, mint az Apple és a Microsoft.  

2007-re a Facebook-nak már százezer üzleti oldala volt – ami azt jelenti, hogy ennyi cég 

kapott lehetőséget arra, hogy a Facebook-on kereskedelmi céllal hirdesse magát. 

2011-re a legnagyobb fénykép-adatbázissá nőtte ki magát, akkori becslések szerint 100 

milliárd fénykép volt fent az oldalon. Az áttörést a reklámok megjelenése hozta meg.189 

2012-ben a felhasználók száma elérte az 1 milliárdot.190  
                                                

184 Nicholas Carlson: At last – the full story of how Facebook was founded. Business Insider, 2015. 4-12. 
185 A Harvard egyetemi újságja 
186 David Kirkpatrick: The Facebook Effect. Simon & Schuster, 2009. 25. 
187 Ellen Rosen: Student’s start-up draws attention and USD 13 million. The New York Times, 2009. 
188 Kirkpatrick i.m. 87-88. 
189 Sam Thielman: Facebook's profits soar as it continues to swallow online advertising market. 2016.11.02. 

(https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/02/facebook-profits-triple-online-advertising-publishing) 
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A Facebookon – és a közösségi média oldalakon általában – megjelenő tartalmakat két 

kategóriába sorolja a szakirodalom. A felhasználók által létrehozott tartalom (user 

generated content) alkotói nem szakképzett tartalomelőállítók (akik egyébként időközben 

mégis azzá válnak), hanem maguk a felhasználók, illetve a szakemberek által létrehozott 

tartalom (journalist generated content). Meg kell említeni, hogy a szakirodalom kettős 

értelemben használja a felhasználók által létrehozott tartalom kifejezést, egy szűkebb és egy 

tágabb értelemben. Tágabb értelemben beletartozik minden médiatartalom, mely a 

közösségi oldalakra felkerül, legyen az családi fotó, pár perces videó a kedvenc kiskutyáról. 

Szűkebb értelemben csak azon médiatartalmakra alkalmazzák a kifejezést, melyeket nem 

szakképzett újságírók készítettek, de ennek ellenére bekerültek a klasszikus médiumok 

tartalmai közé. Bár a fanyalgók még mindig „véletlenszerű újságírásnak” nevezik a 

folyamatot, az így készült anyagok mennyiségi előretörése szembeötlő.191 2014-ben a 

Columbia Egyetemhez kapcsolódva három kutató – Claire Wardle, Sam Dubberly és Pete 

Brown – széles körű kvantitatív kutatást végzett arról, milyen esetekben és miként 

használják fel a hírszerkesztőségek a felhasználói tartalmakat. 1164 órányi televíziós 

anyagot és 2254 weboldalt elemeztek, emellett 64 mélyinterjút készítettek újságírókkal és 

szerkesztőkkel a világ 24 országából 38 különféle hírszervezettől. Az elemzés kimutatta, 

hogy a hírszerkesztőségek napi rendszerességgel publikálnak felhasználói tartalmakat, de ezt 

ritkán jelzik. Egészen pontosan az anyagok 72 százalékánál nem jelölték, hogy 

felhasználóktól származik.192  

9.1.1. A Facebook videó 
A Facebook 2015-ben tette nyilvánosan elérhetővé az addig csak néhány száz cégnek 

nyújtott szolgáltatását, az ún. instant article-t. Az instant article lényege, hogy a Facebook-

ra posztolt linkekbe ágyazott videó azonnal, a saját felületén, azaz magán a Facebookon 

elindul. Tehát ha valaki az idővonalát görgeti, az ismerőse által posztolt linkben szereplő 

videó azonnal elindul anélkül, hogy a nézőnek a linkre kellene kattintania.193  

                                                                                                                                                
190 Eric Eldon: 2008 growth puts Facebook in better position to make money. Venture Beat, 2008. december 
191 Steve Paulussen – Raymond A. Harder: Social Media References in Newspapers. Facebook, Twitter, and YouTube as a 

Sources in Newspaper Journalism. Journalism Practice, 2014. Vol. 8, Issue 5. 542–551.  
192 Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i. m. 68. 
193 Joe Lazauskas: 7 Things You Need to Know About Facebook Instant Articles. 2015.05.13. 

(https://contently.com/strategist/2015/05/13/7-things-you-need-to-know-about-facebook-instant-articles/)  
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A funkció elterjedése óriási változást hozott: a felhasználók addig statikus idővonalán 

hirtelen renegeteg mozgókép jelent meg és ezzel párhuzamosan a Facebook-on működő, 

nagy tartalomszolgáltatók nézettsége jelentősen megugrott. Ezek közül a 

tartalomszolgáltatók közül a legjelentősebbeket már említettem: Unilad, LADbible, 

Viralthread, NTD Television, 5 minute crafts, The Dodo, Food Network, Metdaan, Now 

This, 9gag, AJ+. 194  Ezek a tartalomszolgáltatók gyakorlatilag pontosan ugyanolyan 

formátumokkal operálnak, mint amelyekről korábban a televízió esetében írtam. Minden 

oldalnak megvannak a szigorú formai követelményei: a videók hossza, tartalma, feliratozása 

stb. ugyanolyan, azonnal felismerhetővé teszi az oldalt anélkül, hogy a felhasználó éppen 

tudná, hogy melyik “csatorna” videóját nézi. Ezek közül a szabályok közül az egyik 

legfontosabb, hogy a hang soha nem indul el automatikusan, csak ha a néző bekapcsolja. A 

legtöbb felhasználó a mobilján Facebook-ozik, 95%-uk egyáltalán nem kapcsolja be, hanem 

némán nézi végig a videót. Ennek a legkézenfekvőbb oka, hogy az emberek a mobiltelefont 

szinte soha nem nyugodt körülmények között, egy csendes szobában veszik a kezükbe, 

hanem közlekedési eszközön, munkahelyen, étteremben stb., ahol nem szerencsés, ha 

hirtelen egy hangos videó szólal meg a képernyőn. Ez megintcsak hatással van a 

tartalomgyártásra, hiszen már eleve úgy kell megtervezni, illetve leforgatni a videókat, hogy 

hang nélkül is értelmezhetőek legyenek, vagy feliratot kell rá tenni. A néző kb. fél 

másodperc alatt dönti el, hogy megnézi-e a videót vagy sem. Statisztikák szerint egy 

Facebook-videó hossza körülbelül 60-90 mp – ennél hosszabb terjedelmű tartalmat már nem 

néznek végig a felhasználók.195 A nézői szokások más-más platformokon eltérőek.  

A másik fontos újdonság/tartalomszerkesztési mód a narrativ videó, vagyis hogy a 

legsikeresebb oldalak mind feliratozzák a videóikat, hogy azok néma üzemmódban is 

értelmezhetők legyenek. Ennek egyébként tudományos alapja is van: kutatások szerint arra, 

amit olvasunk, 10%-ban, amit látunk 30%-ban és amit látunk és olvasunk egyszerre, arra 

50%-ban emlékszünk. 196  2017 februárjában Mark Zuckerberg bejelentette, hogy azt 

szeretné, ha az emberek azért mennének fel a Facebook-ra, hogy többrészes sorozatokat, 

                                                
194 tubularinsights: Facebook Video Publishers: January 2018 Most Popular. 2018.02. 

(http://tubularinsights.com/top-facebook-video-creators/)  
195 Marko Saric: 17 Facebook Video Facts And Insights You Need To Know. 2015.07.14. 

(https://locowise.com/blog/17-facebook-video-facts-and-insights-you-need-to-know) 
196 Will Thalheimer: Debunk This: People Remember 10 Percent of What They Read. 2015.03.12. 

(https://www.td.org/Publications/Blogs/Science-of-Learning-Blog/2015/03/Debunk-This-People-Remember-10-Percent-of-

What-They-Read) 



A televíziós formátumok evolúciója  

 59 

történeteket nézzenek. „Ha valaki tudni szeretné, mi zajlik a világban, akkor lép be a 

Facebook-ra. Azt szeretném, ha a következő 5 évben ez megváltozna és a Facebook szinte 

csak videókból, méghozzá értelmes, eredeti tartalmakból állna”.197 Ennek érdekében olyan 

algoritmusokat kezdtek alkalmazni, amely a hírfolyamban előrébb veszi a videós 

tartalmakat, hogy azok minél jobb megtekintési számokat érjenek el. A Facebook 

alapítójának jelentős lépése ez abba az irányba, hogy a televízióban költő hirdetők pénzét a 

saját platformjához vonzza és ezzel párhuzamosan a Facebook-ot mozgóképes 

tartalomszolgáltatóvá alakítsa.  

9.1.2. Facebook live198 
A Facebook sikerének egyik fő oka, hogy a kapcsolatok létrehozása mellett az 

élménymegosztásokon és az önkifejezésen van a hangsúly. A Facebook live funkció 

mindkét aspektust magában foglalja. (Korábban kétféle közösségi oldalt ismertünk. Az 

egyik az ún. relation networks, amelyek lényege, hogy megtaláljuk barátainkat, 

ismerőseinket (és bejelölve őket megmutatkozzanak a networkjeink), illetve az expression 

networks, amelyeken keresztül meg tudjuk mutatni kreatív énünket, és az önkifejezésen 

keresztül hasonlóan gondolkodó és érző új ismerősökre találunk.) 

2015 év végén elindult a Facebook Live nevű funkció, amely a közösségi oldal első 

lépése volt a broadcast versenybe való belépésre.199 A televíziók élő műsoraival addig egyik 

digitális platform sem tudta igazán felvenni a versenyt. A Facebbok Live használatával 

azonban gyakorlatilag bárki egy élő tévéműsorhoz leginkább hasonlító videót tudott 

közzétenni a Facebook-on. A mobilról indítható, streaming alapú közvetítés úgy működik, 

hogy a státuszfrissítés lehetőségei (szöveg, fotó, videó) közé bekerült egy „Live” ikon, 

amelynek megnyomásával elindítható az élő közvetítés. A felhasználó címet adhat a 

műsornak, beállíthatja, hogy mely ismerősei lássák a videót, ami a közvetítés végén 

ugyanúgy megtalálható lesz az üzenőfalon, mint a többi tartalom. A közvetítés alatt az 

ismerősök kommentelhetik az eseményeket, és eldönthetik, hogy feliratkoznak-e az adott 

felhasználó későbbi közvetítéseire. Ha így döntenek, akkor minden elindított műsorról 

                                                
197 Jason Lederman: Mark Zuckerberg: Within Five Years, Facebook Will Be Mostly Video. 2016.04.06. 

(https://www.popsci.com/mark-zuckerberg-within-five-years-facebook-will-be-mostly-video) 
198 Facebook: Facebook Live. 2016., (https://live.fb.com) 
199 Shona Ghosh: The new TV? Why brands are exploring Facebook Live. 2016.04.22. 

(http://www.campaignlive.co.uk/article/new-tv-why-brands-exploring-facebook-live/1392299) 
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értesítést kapnak.200 A Facebook Live bétaverziójának használatát első körben csak ismert 

emberek, színészek, zenészek számára tették lehetővé, néhány hónappal később azonban 

már az összes felhasználó el tudta érni.201  

9.1.3. Facebook Watch 
Mark Zuckerberg 2017 nyarán bejelentette, hogy a Facebook további lépéseket tesz annak 

érdekében, hogy broadcast médiummá váljon. Ekkor a cég elindította Watch nevű új 

platformját, melyen eredeti, saját gyártású tartalmakat fognak közzétenni.202 A Watch az 

első olyan Facebook-kezdeményezés, ahol kizárólag élő vagy rögzített műsorokat nézhetnek 

majd a felhasználók. Olyan disztribúciós cégektől fognak formátumokat vásárolni, mint 

például az A+E Networks, Hearst és a National Geographic. A televízió és a közösségi 

média összefonódását és a televíziós formátumipar üzleti modelljének átvételét bizonyítja, 

hogy Zuckerbergék nagyrészt nem saját fejlesztésben gondolkodnak, hanem olyan bevált 

recepteket, azaz formátumokat terveznek megvalósítani, amelyek maximalizálják annak az 

esélyét, hogy a programok sikeresek legyenek. A nyilvánosságra hozott műsorok közül az 

egyik a Bae or Bail, amely párok kapcsolatát és a játékosok bátorságát teszteli úgy, hogy 

különböző ijesztő és félelmetes helyzetben kell helyt állniuk és együttműködniük. A Wiki 

What egy digitális tartalomgyártó cég ötlete, és a lényege, hogy celebek egy humorista 

műsorvezető irányításával Wikipédia szócikkeket kommentlenek és értelmeznek.  

A We’re wired that way a National Geographic saját formátuma, egy tudományos 

műsor az emberi viselkedésről. A programing része egy saját fejlesztésű műsor is, melynek 

a címe Returning the favor, amely arról szól, hogy olyan embereket, akik valami nagy 

dolgot tettek a saját közösségükért, a közösség meglepi egy érzelmes gesztussal, hogy 

viszonozzák korábbi cselekedetét. A műsor főszereplőire a műsorvezető Facebook-

oldalának rajongói tehetnek ajánlást. Lesz olyan műsor is, amelyben gyerekek egy 

oktatóvideó alapján megtanulják, hogyan kell elkészíteni egy ételt, majd a gyerekek profi 

szakácsokat irányítanak, és végül el is készítik a tanult recept alapján az ételeket. Lesznek 

sportműsorok is: élőben közvetítik majd a legnagyobb amerikai kosárlabdacsapatok 

meccseit. A felsorolt a műsorok listája jelzi, hogy a nagy kereskedelmi tévétársaságok 
                                                

200  Facebook: Facebook Live. 2016., (https://live.fb.com/about/) 
201 Horváth Balázs: Élő videoközvetítés a Facebook új dobása. 2015.12.05. 

(http://bitport.hu/mobilitas/elo-video-kozvetites-a-facebook-uj-dobasa) 
202 Nico Franks: Facebook unveils Watch originals platform. 2017.08.10. 

(http://www.c21media.net/facebook-unveils-watch-originals-platform/) 
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programingjától eltérően inkább a niche tartalmakra203 lőnek és céljuk, hogy a közösségi 

médiát tartalmilag és technikailag is összekössék a készülő műsorral. Az is egyértelmű, 

hogy a tévés műfajok közül a reality és a sportközvetítés azok a műfajok, amelyekkel a 

legnagyobb közösségi média platform mostantól kísérletezni fog. Az oldal arra ösztönzi a 

látogatókat, hogy fedezzenek fel új műsorokat. Az ajánlásokat az alapján állítja össze, hogy 

egy adott felhasználó ismerősei milyen műsorokat néznek, ugyanakkor olyan fülek alatt is 

lehet böngészni, mint az “Amiről a legtöbben beszélnek” vagy az „Ami megnevettetett”.  

A Watch egyelőre az USA-ban is csak korlátozottan elérhető, de hamarosan a Facebook 

teljes közössége megismerheti az újítást.204 

Televíziós formátumok tekintetében már említettem korábban a Skam címűt, amely 

eredetileg egy norvég közszolgálati csatorna ötlete, de a Facebook Watch is megvette a 

gyártási jogokat. Olyan formátumból, amely a hagyományos tévés piacról kerül a közösségi 

médiafelületekre, több is létezik. Ilyen például az I have a secret című műsor is205, amelyet 

az amerikai Electus eredetileg tévés formátumként árult, de a tartalom a csatornák szerint 

„nem bírt el egy kereskedelmi műsorsávnyi időt”, nem is tudták eladni. Digitális 

platformokon azonban óriási sikere van, a Facebook Watch-on néhány hét alatt 79 ezer 

követője lett, amivel a nézettségi listák élére került.206  

9.1.4. Instagram 
Az Instagramot Kevin Systrom és Mike Krieger készítette 2010 októberében.207 A 

szolgáltatással okostelefonon készült képeket és videókat lehet szerkeszteni, majd 

megosztani. Az Instagram hamar népszerű lett, 2013 januárjában már több, mint 100 millió 

felhasználóval rendelkezett. A szolgáltatást eredetileg csak iPhone, iPad és iPod Touch 

készülékeken lehetett használni, de 2012 áprilisától Android készülékekre, 2013 

novemberétől pedig Windows Phone-ra is elérhetővé vált. 2012-ben a Facebook 

                                                
203 Azok a tematikus tartalomtípusok, amelyek csak egy speciális nézőréteget érdekelnek.  
204 Nico Franks i. m.  

(http://www.c21media.net/facebook-unveils-watch-originals-platform/) 
205 Jogtulajdonos: Electus 
206 Facebook: I have a secret. 

(https://www.facebook.com/I-Have-A-Secret-1976232052612197/) 
207 Steve Crist – Megan Shoemaker (szerk.): The Instagram Book: Inside The Online Photography Revolution. Paperback, 

2014. 4.   
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megvásárolta az alkalmazást 1 milliárd dollárért, melyet készpénzben és részvényekben 

fizetett ki. 

Instagram stories 

A program a „Stories” nevű újításával gyakorlatilag beépítette a Snapchat teljes 

funkcionalitását a saját alkalmazásába. Az Instagramot azért fontos kiemelni, mert a 

platformmal kapcsolatban a legfontosabb kérdés, hogy létrejöhet-e belőle egy olyan felület, 

amely tömegmédiummá válik és érdekesebb lesz, mint a broadcast felületeken létrejövő 

tartalomformátumok. Ebből az aspektusból nézve a kérdés jelen pillanatban nyitott, hiszen 

ha Zuckerberg és csapata úgy dönt, hogy ez prioritás lesz, azzal az anyahajójuk, azaz a 

Facebook ilyen irányú fejlődését is lassítani fogja. Saját konkurenciát építeni nem biztos, 

hogy cél, ha azonban a Facebook aspirációját támogató médiummá, esetleg a Snapchat 

legerősebb versenytársává válhat, akkor mindenképpen számolni lehet az előretörésével.  
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9.2. Youtube 

Az amerikai Time Magazine minden évben címlapra teszi a szerinte legfontosabb, 

legnagyobb hatású személyiségét. 2006-ban 26 ismert közéleti személyiséget vett számba a 

cím jelöltjei között, XVI. Benedek pápától kezdve Kim Dzsong Il észak-koreai vezetőn és 

Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnökön át George Bush amerikai elnökig. Rendhagyó módon 

azonban végül nem közülük került ki a címlapszemély. A címlapra egy számítógépes 

monitort tettek208, melyen egy videolejátszó jelent meg, és a nyitóképen a felirat: „You. You 

control the information age. Welcome to your world.”209 A befolyásos hetilap így akarta 

elismerni a blogoló, feltöltő és újszerű közösségekbe szerveződő online társadalom 

jelentőségét és hatását. Az indoklás szerint ezzel a választással a magazin szerkesztői 

hangsúlyozni szerették volna, milyen forradalmi szerepe van a sokmilliónyi internetes 

felhasználónak, akik saját termékkel, a blogokkal, a feltöltött és megosztott 

videoanyagokkal és az önszerveződő közösségekkel átformálták a tömegkommunikációt. A 

Time210 a YouTube videofeltöltő szolgáltatásról külön megjegyezte: ezekből a videókból 

többet meg lehet tudni az amerikai és a világ társadalmainak mindennapjairól, mint ezernyi 

kábelcsatorna műsorfolyamából. A YouTube az internet elsőszámú videomegosztó oldala, 

pozícióját azonban erősen támadja a Facebook több törekvése is.  

A YouTube története egy pótszilveszteri bulival kezdődött, amikor az egyik alapító, 

Steve Chan meg akarta osztani a barátaival a szilveszterkor készített felvételeit, de erre nem 

volt kézenfekvő lehetősége. A videomegosztó portál indulásának hivatalos dátuma 2005. 

április 23. – ekkor töltöték fel a legelső videót. A 18 másodperces felvételen az egyik 

alapítótag, Jawed Karimi látható, ahogy az állatkertben az elefántokról a gondolatait, 

miszerint nagyon klassz dolog, hogy ilyen hosszú ormányuk van. Májusban indult a béta 

verzió és 2006 elejére már több mint 100 milliós napi megtekintést mértek.211 

                                                
208 Time: Person of the Year: You. 2006.12.25.  

(http://content.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00.html) 
209 Te. Te irányítod az információs kort. Üdvözlünk a saját világodban.  
210 Laura Fitzpatrick: Brief History YouTube. 2010.05.31. 

(http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1990787,00.html) 
211 Phil Benson: The Discourse of YouTube: Multimodal Text in a Global Context. Routledge, 2017. 46.  
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A YouTube lényegében egy olyan online felület, amely technikai hátteret biztosít 

audiovizuális tartalmak megosztására. A tartalomfeltöltők csatornákat hozhatnak létre, 

amelyen a néző tetszése szerint válogathat, hogy melyik videót nézi meg – pontosan úgy 

épül fel, mint egy kábeltévés rendszer. A funkciója keveredik a televízió és az online 

közösségi oldalak funkciójával: egyfelől a szórakoztatás és a tájékoztatás, másfelől az 

önkifejezés, a kreativitás, illetve a saját és mások életébe való betekintés a cél. Az óriási 

változás a televízióval szemben az, hogy bárki számára lehetőséget nyújt arra, hogy saját 

csatonát indítson, és ő maga döntse el, hogy azon a csatonán milyen tartalmakat közöl, 

valamint a nézőnek is sokkal nagyobb szabadságot ad, hiszen sokkal többféle tartalom közül 

szabadon és ingyen212 válogathat.  

A YouTube történetében 2006 az egyik legfontosabb mérföldkő: ekkor vásárolta fel a 

Google.213 2007 óta rendelkezik partnerprogrammal, amely lényegileg különböztette meg a 

többi közösségi oldaltól. A partnerprogram azt jelenti, hogy a tartalom készítője megkapja a 

videói mellett megjelenő hirdetések bevételeinek egy részét. Több száz beállítás és 

körülmény határozza meg egy-egy videó aktuális kattintási árát. A YouTube csatornákon 

mindennek szerepe van abban, hogy egy videohirdetés „mennyiért kel el” a videók előtt 

(pre-roll). A YouTube-os bevételt befolyásoló tényezők közül a legfontosabbak: 

• Videókra és csatornára érkező forgalom minősége (a nézők kora és neme, 

érdeklődésük) 

• Nézik-e a nézők a videókat 

• Videók típusa vagy kategóriája 

• Ún. közönségmegtartástól és a közönség bevonásától 

• Feliratkozók számától 

• Mobileszközről nézők arányától 

• Videók előtt megjelenő hirdetés típusától 

• Aktuális kattintási aránytól 

• Csatorna videofeltöltéseinek gyakoriságától 

• Minden olyan apróság számít, ami a sikeres és könnyen megtalálható videók 

beállításaihoz kell. Így fontos a videó címe, szövege, címkék beállításai, a videó 

bélyegképe, stb. 

                                                
212 Internetkapcsolat szükséges hozzá 
213 BBC: Google buys YouTube for $1.65bn. 2016. 10. 10. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6034577.stm) 
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A sok változó alapján nagyon nehéz megbecsülni előre, hogy egy csatorna milyen 

bevételeket fog majd hozni. Sok becslést, mérőszámot lehet találni az interneten is.  A 

Socialblade úgy véli, hogy átlagosan a videó hosszától, kategóriájától és attól függően, hogy 

milyen országban monetizálják, 1000 megtekintés kb. 4 és 5 dollár közötti összeget jelent a 

tulajdonának.214 A valós bevétel ennek az intervallumnak a felső részéhez közelít az USA-

ban, ahol sokkal többen hirdetnek YouTube-on és sok jó minőségű tartalmat előállító, 

változatos tematikájú csatorna működik.215 

A YouTube televíziótársaságokkal is köt megállapodásokat arról, hogy felületet 

biztosít a tartalmaiknak, ún. content delievery networkként, azaz tartalomdisztribúciós 

lehetőségként, sőt 2012-ben maga a cég is belépett a professzionális tartalom-előállítói 

piacra. Ettől a ponttól kezdve már nem csupán egy technikai háttér a tartalmak 

megosztására. Elsősorban szórakoztató tartalmakra koncentrálva, mindenféle témában 

sporttól a politikán át a főzésig, 100 hivatalos csatornát indított olyan tartalmakkal, amelyek 

kifejezetten a YouTube számára készültek. Ebből is, és a Facebook által indított Watch nevű 

platformból is következik, hogy minden nagy közösségi média oldal előbb-utóbb a saját 

brandje érdekében önálló tartalom előállításába kezd. Csakúgy, mint annak idején a 

televíziós csatornák. Maga a YouTube is a legjelentősebb kábeltévékhez – mint például a 

CNN vagy az MTV – hasonlította a stratégiát. Nem véletlenül, hiszen az első saját 

csatornájukat egy MTV-s formátummal indították el.216  

Azt ne felejtsünk el, hogy a gigantikus sikerű YouTube-videókon eddig az látszott, 

hogy a virális terjedés elsősorban nem a minőség, hanem többek között eredetiség kérdése. 

Mindebből 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 – az emberek a kábel-előfizetésük helyett inkább az olcsóbb 

YouTube-előfizetést választhatják tömegesen. Ráadásul minél több tévétársasággal 
                                                

214 Socialblade.com: Youtube Stats Summary / User Statistics For Ucadhefmeloxnujrerm4rtoq. 

(https://socialblade.com/youtube/channel/UCaDhefMeloxNUjRerM4RtoQÖ) 
215 BugTV: Hogyan lehet pénzt keresni YouTube videózással?. 2017.01.30. 

(http://mrbugtv.com/hogyan-lehet-penzt-keresni-youtube-videozassal/) 
216  Todd Spangler: MTV Launches First Original YouTube Channel, ‘Braless’ Hosted by Laci Green (Exclusive). 

2014.10.30. 

(http://variety.com/2014/digital/news/mtv-launches-first-original-youtube-channel-braless-hosted-by-laci-green-exclusive-

1201343485/) 
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állapodnak meg, amelyek a YouTube-on is elhelyezik tartalmaikat, annál kevésbé lesz a 

nézőknek hiányérzete, annál több célcsoportot tudnak lefedni. Hosszú évek előkészítése 

után, 2013 májusában a YouTube-on is elindultak a fizetős csatornák. Első körben 50 

csatorna közül lehetett 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 már szervesen is elindult a televízió szerepének kiváltása irányába: annyi eredeti, 

gyerekeknek szóló videót tettek közzé, hogy a Guardian már 2015-ben az új 

gyerektévécsatornának nevezte a Youtube-ot.217  

2015-ben indult a Youtube Red szolgáltatás, amely tízdolláros havidíj ellenében  

 teljesen reklámmentes tartalomfogyasztást kínál az előfizetők számára, tehát a videók 

környezetében sehol nem találkoznak reklámmal – ez alól kivétel a product placement, 218 

hiszen ez tartalom-előállítási kérdéseket vet fel, amelyek felett a Google-nek nincs hatalma. 

A YouTube Red-del megjegjelent a „letöltés” gomb is, tehát az előfizetők különböző 

minőségben, felbontásban magához a videófájlhoz is hozzá tudnak jutni.219  

Közben a legnagyobb médiavállalatok is érzik a közösségi média rohamos 

növekedésének a hatásait. Erre az egyik kézenfekvő lépés, hogy sorra vásárolnak fel olyan 

cégeket, amelyek közösségi média csatonák működtetésével foglalkoznak. Jó példa erre, 

hogy a nemzetközi RTL Csoport 2012-ben megvásárolta a vancouveri BroadbandTV 

többségi részesedést. Ez 7800 csatornával való együttműködést jelent, és 2013-ban például 

2,1 milliárd videomegtekintést az oldalakon.220 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.221 222 2016 végén a Central Media Csoport jelentős stratégiai bejelentést is tett: a 

médiavállalat 33%-os részedést vásárolt a Special Effects Media cégben, mely a legnagyobb 
                                                

217 Stuart Dredge: Why YouTube is the new children’s TV... and why it matters. 2015.11.19. 

(https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/19/youtube-is-the-new-childrens-tv-heres-why-that-matters) 
218 Termékelhelyezés, amely a videókban kreatív módon, tartalmi elemként megjelenő reklámokat takarja. 
219 Sarah Mitroff – Taylor Martin: Everything you need to know about YouTube Red. 2017.10.27. 

(https://www.cnet.com/how-to/youtube-red-details/) 
220 BugTV i. m. 2017.01.30. 

(http://mrbugtv.com/hogyan-lehet-penzt-keresni-youtube-videozassal/) 
221 Rachel Abrams: Time Warner leads $36 mil investment in Maker Studios. 2012.12.20. 

(http://variety.com/2012/tv/news/time-warner-leads-36-mil-investment-in-maker-studios-1118063880/) 
222 bertelsmann.com: Bertelsmann Digital Media Investment Sells StyleHaul Stake to RTL Group. 

(https://www.bertelsmann.com/news-and-media/news/bertelsmann-digital-media-investment-sells-stylehaul-stake-to-rtl-

group.jsp) 
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hazai közösségi véleményvezérek YouTube-csatornáit menedzseli Magyarországon. A 

Special Effects Media feltörekvő YouTube videósoktól a nemzetközi szórakoztatóipari 

óriásokig terjedő minőségi videotartalmakból épít prémium videó hálózatot.223 YouTube 

csatornákat, YouTubereket és tartalmakat kötnek össze hirdetőkkel, és az általuk tető alá 

hozott hirdetésekből százalékot számolnak fel. A cég ún. MCN-ként, vagyis Multi Channel 

Network-két is működik, ami azt jelenti, hogy a Google-nél, a YouTube tulajdonosánál egy 

különleges partneri státusszal rendelkezik, ami több más előny mellett technológiát biztosít 

ahhoz, hogy nagyszámú csatornát és tartalmat tudjanak egyben kezelni.  

Nem sokkal később az Internet Hungary nevű szakmai konferencián pedig egy olyan 

tranzakcióról számoltak be, amelynek értelmében az RTL Magyarország 30%-os 

tulajdonrészt szerzett a Central digitális portfólióját kezelő Central Digizális Média Kft.-ben. 

A tranzakció zárását követően a két médiavállalat között szoros együttműködés kezdődik 

majd, kihasználva, hogy a Central erős digitális és mobil jelenléttel rendelkezik, az RTL-nek 

pedig számtalan videós tartalma van.224  „Fontos hangsúlyozni, hogy nem másodlagos 

platformként tekintünk az online területre, már most is naponta 60–100 short form225 videót 

állítunk elő, az új műsorainkhoz kapcsolódó extra tartalmak pedig óriási növekedést 

produkáltak a digitális platformjainkon” – nyilatkozta az üzletkötéskor Vidus Gabriella, az 

RTL vezérigazgatója.226  Ennek a folyamatnak a következménye, hogy az RTL Klub a 

Special Effects Media teljes portfóliójával házon belül tud majd együttműködni, és ez 

hosszú távon a óriási kapukat nyit meg a tévécsatorna számára a digitális világ felé. 

 

  

                                                
223 specialeffectsmedia: Youtube Video Network. (http://speceffectmedia.com/hu/) 
224 Szalay, Dániel: Online videós cégbe fektet a Central Médiacsoport. 2016.09.28. 

(http://24.hu/media/2016/09/28/online-videos-cegbe-fektet-a-central-mediacsoport/) 
225 Ahogy a Facebook videókról írtam, a digitális tartalmak jóval rövidebbek a hagyományos tévés anyagoknál, ezért short 

form videónak, azaz rövid formátumú videónak is nevezik.  
226 24.hu: A Centrál digitális portfóliójába fektet be az RTL Magyarország. 2016.09.27. 

(http://24.hu/media/2016/09/27/a-central-digitalis-portfoliojaba-fektet-be-az-rtl-magyarorszag/) 
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9.3. Snapchat 

A Snapchat egy telefonos alkalmazás, melynek lényege, amiben a többi csevegőprogramtől 

különbözik, hogy az átküldött tartalom csak tíz másodpercig látható, utána megsemmisíti 

önmagát. A képek és videók nem kerülnek fel egy közös felületre, hanem miután a címzett 

megnyitotta, azonnal törlik magukat. Az USA egyik legnépszerűbb okostelefonos 

alkalmazása, majdnem minden második telefonra le van töltve. 

A Snapchatet két stanfordi egyetemista, Evan Spiegel és Bobby Murphy fejlesztette, és 2011 

szeptemberében dobták először piacra iOS-en. Csakúgy, mint Mark Zuckerberg Spiegel egy 

egyetemi feladat kapcsán ismerkedett meg a későbbi üzlettársaival, Bobby Murphyvel és 

Reggie Brownnal. A projekt, amin közösen dolgoztak, a Picaboo nevű iPhone alkalmazás 

volt, a Snapchat közvetlen előképe. Ezzel az alkalmazással szelfiket227 lehetett egymásnak 

küldeni, amik pár másodperc után automatikusan törlődtek. Spiegel kitalálta, Murphy és 

Brown leprogramozta. Később Brown kikerült a csapatból, még az applikáció hivatalos 

megjelenése előtt.228 

A Snapchat egyetlen dolgot tudott, amit a többi csevegőprogram nem: a rajta küldött 

üzenetek, képek megsemmisítették magukat. Maga az ötlet egyszerűnek tűnik, de a hatása 

óriási volt – egy teljesen új műfajt lendített fel: a sextinget, vagyis a szexcsetelést. A sexting 

szexuális témájú szöveges üzenet továbbítását, illetve szexuális tartalmú képek megosztását 

jelenti. Az alkalmazás óriási népszerűséggel terjedt a tinédzserek körében. A másik 

újdonság, hogy a gondosan megkomponált, sokszor műtermi minőségű Facebook- és 

Instagram-fotók világa mellé bekerült a spontaneitás, hiszen a Snapchat-en elkapott 

pillanatokat lehet bárkinek következmények nélkül küldeni: a címzett nem tudja letölteni, 

elmenteni, archiválni a képet vagy videót. A Snapchat közel sem olyan tempóban nőtt, mint 

a Facebook. 2011-ben indult, és néhány hét alatt csak alig több, mint 100 felhasználót tudott 

gyűjteni. Később kiderült, hogy az időzítés miatt: az applikációt nyáron dobták piacra, és 

amikor elkezdődött az iskolai tanév, akkor fedezte fel a gimnazista korosztály, így 

karácsonyra már napi százezer aktív felhasználójuk lett. A Snapchat innentől rohamosan 

kezdett fejlődni, és még amikor semmilyen bevétele nem volt, már hat különböző befektetői 
                                                

227 Digitális önarcképet 
228 Pár évvel később Brown 150 millió dolláros fájdalomdíjat nyert tőlük a bíróságon ezért. 
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körből összesen 2.4 milliárd dollar befektetés érkezett a cégbe. Spiegel 23 évesen otthagyta 

az egyetemet és Zuckerberg nyomdokaiba lépett. Ugyanúgy, mint a Facebook-vezér, ő is 

visszautasított minden felvásárlási szándékot – többek között magának a Facebooknak a 3 

milliárd dolláros ajánlatát is. 2012 májusában még csak 25 üzenetet küldtek el rajta 

másodpercenként, novemberben a forgalom már elérte a napi 20 millió üzenetet. 2017-ben 3 

milliárd snap-et küldenek naponta a felhasználók. 229  2013-ban a mindössze kétéves 

Snapchat értékét már több mint 800 millió dollárra becsülték. 230   Az alkalmazás 

népszerűségén még az sem tudott sokat rontani, hogy a Decipher Forensics kutatói 

kiderítették, hogy a Snapchat nem biztonságos, sőt valójában egy átverés: nem tartja be az 

ígért önmegsemmisítést és az elvileg eltűnt képek némi bonyodalom árán 

visszaállíthatóak. A képfájlok megmaradnak a Snapchat szerverein és a mobilokon is, 

előkeresésükben pedig maga a cég is segít. A Snapchat hivatalos blogján is megerősítette, 

hogy megfelelő szoftverekkel előkereshetőek az üzenetek. Ezért egyébként képenként 3–500 

dollárt számláznak ki az erre szakosodott kóderek. Ezenkívül a képekhez screenshot-ok 

készítésével, vagyis a képernyő gyors lefényképezésével is hozzá lehet jutni.231  

Az alkalmazás történetében fontos lépés volt a Stories megjelenése. A felhasználók 

egy saját képekből, videókból álló történetet hozhatnak létre egy hírfolyamban. A snapek 

ugyan egy idővonalon gyűlnek össze pontosan úgy, mint a Facebook-on, de 24 órán belül 

törlődnek, mint korábban. A Stories újdonsága abban áll, hogy az eddigi pillanatképek 

helyett az ismerősök egy egész nap összes fotóját egy minialbumban nézhetik meg. A 

Stories tartalma folyamatosan változik: a bejegyzések olyan sorrendben jelennek meg, 

ahogy a felvételek készültek, és egy nap után az egyes képek vagy videók törlődnek a 

listából. Az addig megszokott snap-ektől eltérően viszont ezalatt az idő alatt akárhányszor 

megtekinthetőek. Az új képek nem adódnak automatikusan a Stories mappához, 

mindegyikről eldönthető, hogy a mappa része legyen-e, és a Facebookhoz hasonlóan a 

bejegyzéseknél külön beállítható azoknak a személyeknek a listája, akik láthatják a posztot.  

Az új hírfolyamot a Snapchat a Facebook vetélytársának szánta. Egyik 

munkatársuk, Nathan Jurgenson szociológus írja a kiterjesztett valóságról szóló esszéjében: 

„Az emberek az online és az offline világot élesen elkülönítik. A közösségi média igyekszik 

                                                
229 statista.com: Snapchat - Statistics & Facts, (https://www.statista.com/topics/2882/snapchat/) 
230 Molnárfi, Kati: A Snapchat lehet a következő Instagram, 2013.10.10. 

(http://index.hu/tech/2013/10/10/a_snapchat_lehet_a_kovetkezo_instagram/) 
231 Billy Gallagher: How to Turn Down a Billion Dollars: The Snapchat Story, St. Martin’s Press, New York, 2018. 20.  
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meggyőzni minket, hogy a felépített online profilunk az offline életünk áramlását rögzíti 

diszkrét eseményekké, tartósítja, és rakja üveg mögé. Egy saját múzeumot hozunk létre, a 

pillanatokat rács mögé tesszük, számszerűsítjük és rangsoroljuk.”232 A realityről szóló 

fejezetben azt írtam, hogy „az emberben a másik ember társadalmi viselkedése vált ki nagy 

érdeklődést. Ez az érdeklődés elégül ki a drámában, az elbeszélő irodalomban, és ezt hozta 

közel – érzelmi vonatkozásban – a rádió és a film, és változtatta a televízió a 

legszemélyesebb térben, az otthonban elérhető és könnyen kezelhető élményforrássá, 

„fogyasztási” lehetőséggé, szabadidőtöltő, öningerlő stb. eszközzé.” A felsorolásba a rádió, 

a film és a televízió mellé odailleszthető a Snapchat-en továbbított tartalom is, hiszen a 

teoretikusok által definiált műfaji meghatározások mindegyike jellemzi. Ráadásul a valóság 

megkonstruálása sokkal kevésbé érvényesül ezeknél a felvételeknél, hiszen a pillanatok 

sokkal inkább valódiak, mint egy tévés valóságshow esetében. A Facebook-on minden 

tartalom azért készül, hogy az emberek lineárisan tudják követni egymás életét és a saját 

életüket. Azért készülnek a posztok, bejegyzések, fotók, videók, hogy mások továbbosszák, 

lájkolják, kommenteljék. A Snapchaten nem lehet se lájkolni, se kommentelni, és még 

filterek233 sincsenek. Az üzenetküldő program többek között éppen ezért lett népszerű: a 

felhasználók szabadabban posztolnak, mert nincs rajtuk a felelősség súlya, az üzenetek 

később úgyis automatikusan törlődnek. 

Evan Spiegel egy karizmatikus vezető és üzletember pozícióját vívta ki magának. A 

Sories nyomán létrehozták a cégeknek szánt verziót, a Discovert is. A Facebook és a 

Snapchat viszonya ettől a ponttól kezdve meglehetősen ambivalenssé vált: a Facebookon 

sorra jelentek meg és buktak el azok az újítások, amelyek a Snapchaten beváltak. A 

Snapchat legújabb terméke egy kamerás napszemüveg, amely ugyanúgy, mint maga a 

Snapchat, egy egészen egyszerűen megfogalmazható tulajdnonsággal bír: kör alakú videókat 

tud rögzíteni a viselője szemszögéből, és ezeket a videókat egy alkalmazáson keresztül fel 

lehet tölteni a Snapchatre. A kör alakban készített felvétel lényege, hogy azok elforgathatók 

lesznek: a mobil kijelzőjén ebből a körből mindig csak egy téglalap alakú rész látszik. 

Egyedül a Snapchat applikációja képes arra, hogy élvezhető módon, elforgathatóan, teljes 

kijelzőn mutassa be a szemüveggel készült videókat. A szemüveg sarkában elhelyezett sárga 

karikák nem csak a dizájn miatt kerültek oda. Ha a viselője megnyomja a szemüveg 
                                                

232 Sophia Bernazzani: A Brief History of Snapchat, 2017.02.10. 

(https://blog.hubspot.com/marketing/history-of-snapchat) 
233 Különböző szűrők, melyekkel egy fénykép stílusát lehet változtatni. Majdnem minden közösségi média alkalmazás 

része.  
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gombját, és a baloldali karikában megjelennek a felvételt jelző fények. A jobb oldali 

karikában van a kamera lencséje. Felvételkor a baloldali karika erős fényt sugároz, ami 

inkább csak látványelem, azt a célt szolgálja, hogy a szemüveg túloldalán lévők mindig 

tudják, mikor készül a felvétel. A napszemüveg néhány nap alatt óriási divat lett az amerikai 

tinédzserek körében.234 A Spectacles piacra dobásához a cég stílusos marketingkampányt 

talált ki: kezdetben olyan automatákból lehetett megvenni, amelyekről nem lehetett tudni, 

hogy meddig marad ott, ahova kihelyezték – egy napig, hétig vagy hónapig. Ma már online 

is meg lehet rendelni, 150 euróba kerül.235 Ugyanakkor a szemüveg haszálatakor az is 

kiderül, hogy a Spectacles nem alkalmas valós idejű közvetítésre, mint a Facebook Live és a 

Youtube, mert a felvétel elkészítése után fel kell tölteni az applikációba, ami. Egész estés 

mozifilmek vagy hosszabb videók rögzítésére sem lehet használni, hiszen egy 

gombnyomással csak 10 másodpercet rögzít. Ezenkívül 20 vagy 30 másodperces 

összeállításokra van lehetőség úgy, hogy több 10-10 másodperces szakaszt rögzítünk. A 

Spectacles elsősorban a Snapchathez készült, a videókat utólag nem lehet megvágni, csak 

filtereket, matricákat és rajzokat rátenni. Ezért fontos, hogy a rögzítésnél a teljes 10 

másodperc egyben legyen olyan, amit küldeni lehet. Egy feltöltéssel kb. 100 darab videót 

lehet készíteni a szemüveggel. A töltöttség szintjét is a szemüveg bal oldalán elhelyezett 

ledek jelzik, ha kétszer megkocogtatjuk a szemüveg oldalát. A Snapchat legnagyobb előnye, 

hogy egy olyan korosztályt tud megcélozni, amelyet egyik közösségi oldal sem: a tiniket. 

2017 legnagyobb eseménye a techbizniszben a Snapchat tőzsdére lépése volt.236 Elemzők 

szerint a piac nem is a profit távoli lehetőségét értékeli a Snapchatben, hanem magát Evan 

Spiegelt, az ő ötleteit és vízióját.237 

A Snapchat-nek a Facebook-hoz hasonlóan szintén vannak olyan törekvései, amelyek 

arra utalnak, hogy a televízió szerepét, tartalmát bevált stratégiai elemeit fogja almalmazni. 

Az egyik ilyen például, hogy a legendás talk show műsorvezetővel, James Cordennel 

megállapodást kötött, mely szerint Corden egy olyan applikáció tartalmi fejlesztésében vesz 

részt, amelyben a jövő talk show házigazdáit keresik egy tehetségkutató keretén belül. A 

                                                
234 Marcus Wohlsen: I’m Too Old for Snapchat, Which Is Exactly Why It Should Be Worth $19B. 2015.02.23. 

(https://www.wired.com/2015/02/im-old-get-snapchat-exactly-worth-19b/) 
235 Tóth Balázs: Nézz a szemembe, felvétel készül!. 2017.07.05. 

(http://index.hu/tech/cellanaplo/2017/07/05/snap_spectacles_teszt/) 
236 Billy Gallegher i.m. 16. 
237 Hanula Zsolt: Ez a fickó az új Mark Zuckerberg. 2017.02.21 

(http://index.hu/tech/2017/02/21/snapchat_evan_spiegel_tozsde/) 



A televíziós formátumok evolúciója  

 72 

talk show világának szintén egyik legsikeresebb figurája, Conan O’Brien pedig egy 

animációs humoros videosorozat producere lesz a Snapchat-en.238 Korábban már voltak 

próbálkozások a cégnél, hogy a saját stratégiájukat, vagyis, hogy minden illékony és csak 

roved ideig látható, kombinálják tévés tartalommal: a Szombat Esti Láz239 amerikai adásából 

készítettek egy event műsort240. Már a 2016-os választások alatt az alkalmazáson belül futott 

egy Good luck America241 című műsor, amelyet Peter Hamby vezetett – ő korábban a CNN-

nél volt riporter és jelenleg a Snapchat tartalmainak főszerkesztője.242  

                                                
238 Mathew Ingram: Snapchat Tries to Reinvent TV For Mobile Millennials. 2017. 05. 24.  

(http://fortune.com/2017/05/24/snapchat-tv-millennials/) 
239 Saturday Night Fever, az NBC csatornán futott 
240 Event=esemény, vagyis csak egy alkalommal látható 
241 Sok sikert, Amerika! 
242 Mathew Ingram: Snapchat Tries to Reinvent TV For Mobile Millennials. 2017. 05. 24.  

(http://fortune.com/2017/05/24/snapchat-tv-millennials/) 
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10. A televíziós formátumok evolúciójának 

színterei: a VOD platformok 

A VOD243 egy szolgáltatás: video- és hanganyagokat, filmeket, archivált eseményeket lehet 

egy központi adatbankból letölteni fizetés ellenében, igény szerinti időben. Az ügyfél egy 

listából választja ki azt a tartalmat, ami érdekli, és ezért az egységért fizet. A fizetési 

struktúra többféle lehet: van olyan VOD-szolgáltatás, ahol darabonként a letöltött 

filmek/videók után kell fizetni, előfordul olyan konstrukció is, ahol adatmennyiség után, 

illetve létezik havidíjas szolgáltatás is.  

Az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, illetve Európa nyugati országaiban volt 

elsőként lehetőség ilyen szolgáltatást igénybe venni. Először hotelek zárt láncú 

médiahálózatán, illetve interkontinentális repülőjáratokon volt elérhető a szolgáltatás.  

Az interaktív műsorszolgáltatás lényege, hogy az IP244 hálózaton keresztül lényegesen 

több szolgáltatás és tartalom érhető el. A szokványos tv vagy műholdas sugárzású hálózatok 

esetén minden előfizető részére megszakítás nélkül, ugyanolyan technológiával biztosítják a 

műsorszolgáltatást. Az IPTV esetén245 már interaktív szolgáltatásról beszélünk, ahol az 

előfizetők egyedileg határozhatják meg az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatásokat. Az 

interaktív műsorszolgáltatás előnye, hogy lehetővé teszi a műsorok és kapcsolódó 

szolgáltatások csoportosítását különböző feltételek alapján, mint például cím, szereplők 

neve, elérhető funkciók az adás alatt, vagy akár a tartalom leírását is. Az IPTV rendszerben 

nincs időhöz kötve a műsor nézése (megállítható, visszatekerhető, újraindítható adás). „A 

VOD jövője az előfizetők adatainak és tartalomfogyasztási szokásainak elemzésében 

rejlik”246 – ezt Todd Collart, az Imagine, a Telestream és a DMC and Deluxe Delivery nevű 

VOD platformok elnöke foglalta össze.247 És ahogy a következőben kiderül, véleménye nem 

alaptalan: a legsikeresebb VOD-szolgáltatók épp ezekre az adatokra alapozva, és egyben a 

                                                
243 Video On Demand, vagyis internet alapú filmtár 
244 Internet Protokoll, az internet alapú hálózat protokollja, szabályrendszere 
245 Technikailag a VOD szolgáltatások is ide sorolhatók 
246 Jarrett, George: The rise of on-demand: managing delivery to multiple platforms. 2017.06.30. 

(https://www.ibc.org/delivery/managing-vod-platforms-and-the-delivery-of-content/2037.article) 
247 George Jarrett, i.m. 32. 
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közösségi média felhasználók szokásaira építik fel tartalomgyártási és –szolgáltatási 

stratégiájukat. A hagyományos műsorszórással szemben az on demand rendszereknek 

számtalan előnye van, mivel egy teljesen modern tartalomfogyasztási – a televíziózáshoz 

leginkább hasonlító –  élményt nyújt a nézőknek. Az egyik legnagyobb videótár 

Magyarországon az HBO Go, amely elérhető bárhol, bármikor okostévén, táblagépen, 

okostelefonon és számítógépen is, iOS, Android, Apple és Windows rendszereken keresztül 

azok számára, akiknek HBO előfizetésük van, tehát az összes nagyobb kábelszolgáltatónál 

megtalálható. Az HBO Go-val azért nem foglalkozom a következő alfejezetekben 

kiemelten, mert – bár jelentős szerepe van a formátumok evolúciója terén – nem önálló 

platform, hanem egy tévécsatorna különálló gazdasági egysége, és egyben saját maga 

konkurenciája a disszerátció vizsgált témájának szempontjából, vagyis hogy az on demand 

rendszerek a hagyományos tévécsatornák egyértelmű vetélytársai.  

A következőkben azok közül a VOD-szolgáltatók közül emeltem ki a 

legjelentősebbeket, amelyek televíziós csatornától függetlenül jöttek létre, mivel mint 

független szereplők, ők azok, akik egy teljesen új, a hagyományos televíziótól független 

üzleti modell szerint működnek.  

10.1. Netflix 

 „Természetesen igaz az, hogy a hagyományos televíziós programszerkesztés (és, ahogy 

korábban már szó volt róla: programválogatás) változik majd. Számolni kell ugyanis azzal, 

hogy a néző egy-egy programot (főleg egy filmet, vagy egy tévésorozatot) nem a sugárzási 

időben néz, ami gyakorlatilag azt jelentheti, hogy nincs szükség schedulingra. Ebből viszont 

az is következik, hogy teljes, 24 vagy rövidebb, de a nap jelentős részét kitevő 

műsorfolyamra sincs szükség. Így mindez valószínűleg nem is televízió, hanem inkább 

“videokönyvtár” formájában jelenik majd meg a nézők előtt” – írta Kolosi 2006-ban.248 A 

Netflix csak 10 évvel később vált Magyarországon eléhetővé, a Kolosi által vázolt 

felvetések a tévétársaságok számára valódi problémát jelentenek.  

A Netflix lényege, hogy a nézők online elérnek egy videótárat, ahol sorozatokat és 

filmeket tudnak megnézni – vagyis tulajdonképpen egy hatalmas online videokatalógus, 

feltöltve saját gyártású és vásárolt sorozatokkal, filmekkel. A szolgáltatás számítógépen, 

okostévén, mobilon és még játékkonzolon is elérhető. A Netflix az első olyan online 

                                                
248 Kolosi i. m. 65. 
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tartalomszolgáltató, amely el tudta érni a tömegeket. Bár tartalom tekintetében szokás a 

Netflixet tévéhez hasonlítani, hiszen a játékfilmek, sorozatok és dokumentumfilmek a tévés 

tartalomkínálatra is jellemzők, valójában teljesen más tartalomfogyasztási szokások mentén 

működik, mint a televíziózás.249  

Ahhoz, hogy valaki Netflixen megnézze a House of cards-ot (Kártyavár), az Orange is 

the new black-et vagy a legújabb filmeket, nincs szüksége televíziókészülékre, csak egy 

képernyőre és internethozzáférésre. Nem számít, mekkora a képernyő, akár számítógépen, 

monitoron vagy mobilon is el lehet érni. Ami a Netflixet megkülönbözteti a már korábban 

említett user generated tartalmaktól – tehát azoktól a videóktól, amiket maga a felhasználó 

állít elő, például a YouTuberek csatornáin látható videóktól –, hogy profi technikával, óriási 

költségvetéssel készülnek. Sőt, az utóbbi években az A listás hollywoodi színészeket sem 

kell győzködni, hogy vállaljanak szerepet egy-egy sorozatban. Ez korábban nem így volt, a 

színészek presztízsveszteségnek tartották a televíziós sorozatokban való megjelenést, ezért a 

legnagyobbak általában nem is vállalták. Ennek az oka a gyártás minőségének ugrásszerű 

javulása. Ma már sokkal több ember lát egy sorozatot a Netflixen, mint néhány 

tévécsatornán. A 4. ábra azt mutatja, hogy az elmúlt 5 évben hogyan alakult az amerikai 

kábeltévék össznézettsége a Netflixhez viszonyítva. Jól látszik, hogy a két platform közötti 

különbség 2012 óta egyre csökken, majd 2017 első negyedévében a Netflix fölénybe kerül a 

kábelcsatornákkal szemben. Az elemzés szerint a kábelszolgáltatók a vizsgált időszakban 4 

millió előfizetőt vesztettek, miközben a Netflix 27 milliót nyert.250  

Kevin Spacey, aki a Netflix egyik legsikeresebb saját gyártású sorozatának, a House of 

Cards-nak a főszereplője és producere 2013-ban, a sorozat indulásakor azt mondta, hogy a 

House of cards premierjével a televíziózás új aranykora veszi kezdetét.251 Nagy hatású 

beszédében az is elhangzott, hogy a Netflixnek sikerült megvalósítania azt, amit a zenei 

iparnak nem: a nézők végre azt nézhetik, amit szeretnének, nem azt, amit a TV-ben adnak 

éppen, és ezt ráadásul akkor teszik, amikor csak akarják és abban a formában, csatornán, 

ahogy szeretnék. Hozzátette, hogy egy ilyen üzleti modell az illegális letöltések számát is 

csökkenteni fogja, hiszen a tartalomfogyasztók szívesen áldoznak egy kis összeget arra, 

hogy pontosan azt kapják, amit szeretnének.  

                                                
249 successstory.com: Netflix, Inc. SuccessStory. (https://successstory.com/companies/netflix-inc) 
250 Leichtman Research Group, Inc., Major Pay-Tv Providers Lost About 410,000 Subscribers In 2017. 2017. 

(http://www.leichtmanresearch.com/press/051817release.html) 
251 John Plunkett – Jason Deans: Kevin Spacey: television has entered a new golden age. 2013.08.22. 

(https://www.theguardian.com/media/2013/aug/22/kevin-spacey-tv-golden-age) 
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Reed Hastings és Marc Randolph, a Netflix két alapítója között nincs egyetértés 

abban, hogy 1998-ban mi adta a cég elindításának az ötletét. Mindenesetre Hastings azt 

állítja, hogy az egész egy 40 dolláros késedelmi díjjal kezdődött, mert miután kikölcsönözte 

az Apolló 13-at egy videotékából és nem vitte vissza időben, ennyit kellett fizetnie a 

késedelmi díjként. Az edzőterembe menet azon gondolkodott, hogy miért nincs olyan 

videotéka, ahol – ugyanúgy, mint a konditeremben – havidíjas alapon lehet tagságot 

vásárolni. Az első időszakban a filmeket postán küldték a tagoknak, és ugyanezzel a 

módszerrel lehetett visszaküldeni. Annyira bejött a Netflixnek az előfizetéses modell, hogy 

2000-ben már meg is szüntették a filmenkénti kölcsönzést.252  

A Netflix éveken át csak az Egyesült Államokban és Kanadában volt elérhető, de 

2016-tól szinte az egész világon előfizethető a Netflix szolgáltatása –  8–12 eurós havidíj 

ellenében korlátlan mennyiségben nézhetnek filmeket a felhasználók. A Netflix titka piaci 

elemzők szerint abban rejlik, hogy egy egyszerű alapötletet úgy tudtak folyamatosan 

alakítani, ahogy a piac és a nézői szokások változása diktálta. Ezek közül a legfontosabb, 

hogy maga a vállalkozás professzionális eszközökkel használja azt a felületet, ahol a nézői 

nagy részét eléri: a közösségi médiát. 253  A felhasználói adatokat olyan kutatási 

módszerekkel, szofverekkel és algoritmusokkal elemzik, amelyből pontosan meg tudják 

mondani, kinek milyen tartalomfogyasztási szokásai vannak. Ezeket felhasználva nemcsak a 

célcsoportjukat találják meg lézerpontossággal, de a kezükben lévő terméket is pontosan 

ahhoz tudják eljuttatni, akiket biztos, hogy érdekelni fog.254  

Az első fordulatot a cég életében az ajánlási rendszer bevezetése jelentette, pedig 

ekkor már évek óta a tőzsdén is jelen voltak. A vezetőkben már akkor megfogalmazódott, 

hogy az előfizetőiknek a filmkölcsönzési szokásaik alapján ajánljanak filmeket. Amire ma 

már tökélyre fejlesztett szoftverek léteznek, annak a funkciónak a létrehozására még 2006-

ban egymillió dolláros díjat is felajánlottak. A cél az volt, hogy a lehető legpontosabban meg 

tudják ítélni, hogy egy adott film mennyire nyeri el a tagok tetszését. 2007-ben indították el 

az online videoszolgáltatást, a felhasználók ezentúl az interneten is nézhették a kikölcsönzött 

filmeket. A következő években, ahogy csökkent a dvd-eladások (és egyben kölcsönzések) 

                                                
252 successstory.com: Netflix, Inc. SuccessStory. 

(https://successstory.com/companies/netflix-inc) 
253 Thomas Franck: A secret to Netflix’s success: Social media, 2017.06.28. 

(https://www.cnbc.com/2017/06/28/a-secret-to-netflixs-success-social-media.html) 
254 Magdalena Dzindzisz: A nagy Netflix-sztori. 2016.01.07. 

(http://index.hu/tech/2016/01/07/a_nagy_netflix_sztori/) 
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száma, úgy növekedett a Netflix a streamingpiacon. A Netflix az egyik olyan meghatározó 

szereplője a digitális iparnak, amely még analóg módszerekkel, analóg terméket árult, majd 

hatékonyan reagált a felhasználói szokások változásaira és a technológia rohamos 

fejlődésére.255 

2011-ben kezdtek saját gyártású sorozatok készítésébe. Első nagy sikerüket a már 

említett House of Cards-szal és az Orange is the new black cíművel érték el. Előbbi az 

Fehér Házban játszódik és az amerikai elnökválasztás falai mögé engedi be a nézőt, míg az 

utóbbi egy női börtönben játszódó, karakterközpontú sitcom. Az egyik legnagyobb 

különbség a tévékkel és más VOD platformokkal szemben, hogy a hagyományos 

televízióban oly nagy jelentőséggel bíró programing és scheduling minden szabályával 

szakítva nem részenként kezdték bemutatni a sorozatokat, hanem egyszerre tették elérhetővé 

az összes részt. Azóta az online filmgyártás űttörőiként olyan megaköltségvetésű 

produkciókat hoztak tető alá, mint a Marco Polo, a Sense8, The crown, The get down.256 

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudják mindenhol ugyanazt a tartalmat 

szolgáltatni a forgalmazási jogok különbözősége miatt. Kanadai indulásukkor például csak 

2600 film volt elérhető, míg az amerikai oldalon ekkor már tízezer felett járt a nézhető 

filmek listája.257  

A cég első számű üzletpolitikája a „Think global, act local”. Ez pontosan azt jelenti, 

amit korábban a formátumok működésének alapelvéről írtam: a tévécsatornák rájöttek, hogy 

márkaépítő és kereskedelmi értéke a helyi fejlesztésű tartalmaknak van. A Netflix a 

horizontális terjeszkedés után arra törekszik, hogy régiónként a helyi piacokra szabja 

kínálatát. 258  Ez az üzletpolitika nagyon hasonló ahhoz, amit annak idején a nagy 

tévétársaságok vallottak magukénak. A terjeszkedés ugyanis számukra nemcsak regionális, 

hanem tartalmi vonatkozású is volt. A stratégia azonban ennél jóval összetettebb és 

kétirányú. Egyfelől egy tévécsatorna teljesen más műsorokat gyárt Hollandiában, 

Magyarországon, Horvátországban és Németországban. Másfelől mindenhol ugyanazoknak 

a nemzetközi trendeknek, licenceknek a helyi verziói vannak képernyőn, viszont minden 
                                                

255 Thomas Franck i. m. 2017.06.28. 

(https://www.cnbc.com/2017/06/28/a-secret-to-netflixs-success-social-media.html) 
256 Jason Abbruzzese: The 5 most expensive TV shows Netflix has made (so far). 2017.08.04. 

(https://mashable-com.cdn.ampproject.org/c/mashable.com/2017/08/04/netflix-most-expensive-shows.amp) 
257 Sherisse Pham: Netflix finally finds a way into China. 2017.05.03. 

(http://money.cnn.com/2017/04/26/technology/netflix-china-baidu-iqiyi/index.html) 
258 Brian Barrett: Netflix Just Launched in 130 New Countries. Like, This Morning. 2016.06.01. 

(https://www.wired.com/2016/01/netflix-just-launched-in-130-new-countries-like-this-morning/) 
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egyes országban a helyi kulturális, szociális és társadalmi viszonyoknak megfelelően 

megírva, szerkesztve. Egyik irányból, ha megvizsgáljuk egy globális trend érvényesül 

(mindenki ugyanazokat a formátumokat vásárolja), másfelől, ha egymás mellé tesszük a lett 

és a cseh X-faktort, nem is biztos, hogy kiderül, hogy mindkettő egy licenc alapján készült, 

annyira különbözően néznek ki. A Netflix üzletpolitikája, mely szerint nem egy műsor helyi 

verzióit fogja minden régióban elkészíteni (mint ahogy eddig a tévétársaságok tették), 

hanem saját fejlesztésű műsorokat gyártanak, amelyeket már a kezdetektől fogva „tailor-

made”, vagyis kifejezetten a piaci igényeknek megfelelően fejlesztettek. 

10.2. Amazon Prime 

2016 devemberében a Wall Street Journal-ban megjelent a hír, hogy az Amazon egy 

óriási dobásra készül: a Netflix első számú riválisaként globálisan elérhetővé fogja tenni a 

streaming szolgáltatását259, az Amazon Prime-ot.260 A szolgáltatás több országban jelent 

meg, mint a Netflix.261 A céget később több kritika is érte, hogy bár globális elérésben 

ugyan felvette a versenyt a Netflix-szel, tartalom terén azonban közel sem olyan széles a 

választékuk.262 Az Amazon Prime zászlóshajója a Top Gear, amely eredetileg egy televíziós 

formátum, és amelyet a műsor eredeti stábja, Jeremy Clarkson, James May és Richard 

Hammond továbbfejlesztett az Amazon jelentős anyagi támogatásával The Grand Tour 

címen. Ez volt az első saját gyártású műsoruk, amelyet világszerte elérhetővé tettek.263 

Ugyanakkor az ötlet egy tévés formátum továbbfejlesztése, amelyet kifejezetten a 

technológia tartalomfogyasztási szokásainak megfelelően alakítottak át. A két legfontosabb 

tartalmi és vizuális különbség, hogy az epizódok rövidebbek lettek és a forgatások során 

még az eddiginél is modernebb és professzionálisabb felvételi technikát alkalmaztak.  

Mivel a Top Gear világszerte 350 milliós nézőközönséget vonzott, az Amazon terve, 

hogy ezzel a műsorral vezeti fel a teljes portfólióját és előfizetői bázisát, a Wall Street 

                                                
259 Online videokölcsönzőt 
260 Shalini Ramachandran: Amazon Gearing Up for Global Launch of Streaming Video Service. 2016.11.17., 

(https://www.wsj.com/articles/amazon-gearing-up-for-global-launch-of-streaming-video-service-1479414380) 
261 James Vincent: Amazon’s Prime Video is now available in more than 200 countries. 2016.12.14. 

(https://www.theverge.com/2016/12/14/13951464/amazon-prime-video-available-prices-subscription-grand-tour) 
262 James Vincent i.m. 
(https://www.theverge.com/2016/12/14/13951464/amazon-prime-video-available-prices-subscription-grand-tour) 
263 amazon.co.uk: The Grand Tour. 2017 

(https://www.amazon.co.uk/dp/B01J93ZNN2) 
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Journal szerint ésszerűnek tűnt. 264  A videók asztali számítógépen, okostévén és 

mobileszközökön egyaránt streamelhetők, akár több eszközön is egy időben, sőt le is lehet 

azokat tölteni, így még internetkapcsolat sem szükséges ahhoz, hogy valaki megnézze őket. 

A céget, ami eredetileg online könyvesboltként indult, Jeff Bezos 1994-ben alapította a 

garázsában. Míg a legnagyobb hagyományos könyvesboltok és könyveket forgalmazó 

csomagküldő szolgálatok limitált mennyiségű kiadványt árultak, az online könyvesbolt 

sokkal többet tudott eladni. A cég neve azért kezdődik „A” betűvel, hogy a Google keresési 

motorja elsőként dobja ki. Az Amazon logójában egy nyíl mutat az A-tól a Z-hez, arra 

utalva, hogy A-tól Z-ig minden terméket szállítanak.265  

Az Amazon kezdeti üzleti terve szokatlan volt, a vállalat ugyanis 4–5 évig nem 

tervezett nyereséget. 1999-ben a Time magazin Bezost az év emberének választotta, 

elismerve a cég sikerét az online vásárlás népszerűsítésében. 266 

A cég több tartalomszolgáltatóval kötött megállapodást, így jelentős lépést tett a 

tévéműsorok disztribúciós láncának gyökeres átalakítása felé. A tervek között szerepel, hogy 

az Amazon olyan tévécsatornákat továbbítana online streaming szolgáltatással a nézőknek, 

melyek jelenleg kizárólag a kábeles és műholdas előfizetéssel érhetők el, mindez ráadásul 

tökéletesen kiegészítené a már régóta működő Prime Instant Video over the top 267 

szolgáltatást, mely on-demand rendszerben kínál tévésorozatokat és mozifilmeket. A Wall 

Street Journal informátorai szerint268 az Amazon eddig legalább három nagy amerikai 

csatornatulajdonossal tárgyalt az NFL élő tévés közvetítéséről, ami azért nagy szó, mert a 

reklámpiacot is érinti, ugyanis az üzlet értelmében az Amazon óránként két perc reklámidőt 

is értékesíthet, amely eddig kizárólag a tévétársaságok privilégiuma volt. A cég emellett 

igyekszik minél több saját gyártású tartalmat előállítani az Amazon Studioson keresztül.269 

                                                
264 Jane Martinson: Amazon to stream The Grand Tour in 200 countries and territories. 2016.11.16. 

(https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/nov/16/amazon-stream-the-grand-tour-200-countries-december) 

 
265 Brad Stone: The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon. Little, Brown and Company, 2013. 23. 
266 Time: Jeff Bezos – Person of the Year. 1999.12.27. 

(http://content.time.com/time/covers/0,16641,19991227,00.html) 
267 Over the top vagy over the television: A megszokott, televíziós előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokon felül (over 

extratartalmat nyújt. Nem számít ilyennek a televíziós előfizetéshez kapcsolódó on-demand szolgáltatás igénybe vétele, 

mert fontos jellemzője, hogy valamely harmadik szolgáltató által nyújtott tartalomhozzáférés (tehát nem a televíziócsatorna 

és nem a műsorterjesztő és nem az internethozzáférést biztosító szolgáltató által jut hozzá a néző). 
268 Mike Shields: Amazon’s NFL Streaming Deal Could Shake Up TV Advertising. 2017.04.06. 

(https://www.wsj.com/articles/amazons-nfl-streaming-deal-could-shake-up-tv-advertising-1491494350), 
269 amazonstudios: Amazon Original Series. (https://studios.amazon.com/amazon-originals/series) 
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Az Amazon a tehát leginkább a tartalomszolgáltatás módjának átalakításában vállal jelentős 

szerepet, ugyanakkor a tartalomfejlesztésben kevésbé úttörök, mint a Netflix. Az Amazon 

Studios honlapján néhány fejlesztést leszámítva nagy erőkkel keresik a jövő 

tartalomfejlesztőit és ötleteit.270  

10.3. Hulu 

A Hulu szó jelentése kínaiul „lopótök” melyet a hagyomány szerint kifaragtak, és értékes 

kincseket rejtettek bele. Az oldal 2007-es megjelenése szintén fontos esemény volt az 

internetes tartalmak térnyerésében a televízióval szemben. A Hulu egy ún. catch-up service-

ként indult, ami azt jelenti, hogy a televíziókban megjelent és azokhoz kapcsolódó internetes 

tartalmak sugárzására jött létre, később azonban saját gyártású műsorokat is készített.271 A 

Hulu.com-ot egy Amy Hung nevű hölgy hozta létre, akkor még egy személyes blognak 

szánva – 8 éven keresztül a családjáról és a barátairól osztott meg rajta képeket. Amy utolsó 

posztja 2007 májusában került ki az oldalra, majd néhány hét után az oldal tartalma 

törlődött. Ekkor kereste meg ugyanis Amy-t az NBC, és vette meg tőle ismeretlen összegért. 

Még 2007 őszén elindult a Hulu abban a formában, ahogy ma is ismerjük, egy video 

streaming szolgáltatásként. A tulajdonosi struktúra meglehetősen összetett: kezdetben a 

szerződött felek közé tartozott az AOL, a Comcast, a Facebook, az MSN, a Myspace és a 

Yahoo! Később becsatlakozott a Fox tévétársaság is, majd a Disney is bevásárolta magát.272 

A Hulu kitűnő példája annak, hogy maguk a tévécsatornák is lépnek az internet 

irányába. A site olyan tévésorozatokat kínál, mint az Office, A Simpson család, a Dr. House, 

Grace klinika, A szökés vagy a 24, illetve olyan mozifilmeket is meg lehet találni rajta, mint 

az Elemi ösztön, Az ötödik elem, Ha eljön Joe Black. A Hulun egyelőre nagy többségben 

sorozatokat és fikciós tartalmakat lehet elérni, ezek közül számos a tévétársaságoktól 

vásárolt konzervprogram (How I met your mother273, Family guy).  

2017-ben a Hulu a Scripps Networks Interactive nevű tartalomszolgáltató céggel 

kötött szerződést, melynek eredményeképpen a Scripps teljes katalógusához hozzáférést 

                                                
270 Amazon Studios: Looking for the next great movie idea. (https://studios.amazon.com) 
271 Luke Bouma: The Weird History of Hulu.com. 2016.02.02. 

(http://cordcuttersnews.com/the-weird-history-of-hulu-com/) 
272 Eric Jackson, Op-ed: Hulu needs a single owner to maximize its potential. 2017.06.16. 

(https://www.cnbc.com/2017/06/16/op-ed-hulu-needs-a-single-owner.html) 
273 Így jártam anyátokkal 
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tudnak adni. A Scripps alapvetően internetes tartalmakat fejleszt és gyárt – a portfóliójukba 

tartozik a HGTV, a Food Network, a Travel Channel, a DIY Network, a Cooking Channel 

és a Great American Country. 274  A Hulu ezzel a konstrukcióval egyértelműen egy 

kábeltévés portfólió online verzióját valósította meg.  

Hulu Plus néven egy freemium modellt vezettek be, ahol azért fizet az ember, hogy 

egyáltalán ne találkozzon reklámokkal, illetve teljes évadokat egyben tölthessen le.275 

A freemium modell nemcsak a VOD-szolgáltatások terén, hanem általában véve az online 

monetizálásban kiemelkedő fogalom. A közgazdasági terminológust Chris Anderson, a 

Wired c. magazin volt főszerkesztője alkotta meg. Két, egymás után megjelent könyvében 

két elméletet fejt ki, amely azóta is meghatározza az online kereskedelem alapjait.   

Az első, a freemium modell276 lényege, hogy az alapszolgáltatások ingyenesek, de a 

prémiumszolgáltatásokért fizetni kell. A hagyományos (nem digitális) termékminták esetén 

is hasonló az alapelv, azonban mivel ezek a minták is költséget jelentenek a vállalatok 

számára, így csak kis mennyiséget ajándékoznak a fogyasztóknak, remélve, hogy ezzel 

növelni tudják a termékük iránti keresletet. Azonban a digitális termékek esetén ez a szabály 

megfordul, hiszen minden olyan felhasználóra, aki fizet a prémium változatért, sokkal több 

olyan felhasználó jut, aki az ingyenes verziót használja. 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 online felületet hoztak létre.  

A másik elmélet, a long tail277 278 egy közgazdaságtani fogalom, amelyet szinén Chris 

Anderson írt le és lényegében az internetes kereskedelem árubőségét írja le.  Az elmélet 

szerint az interneten elterjedt új kereskedelmi-, illetve szolgáltatói megoldások egyik 

legfontosabb alapja a fizikai korlátok megszűnése. Egy webshop kínálatában nem játszik 

szerepet az üzlet mérete és fizikai vonzáskörzete, ezért nagyságrendekkel nagyobb 

                                                
274 http://www.scrippsnetworksinteractive.com/our-company/ 
275 Clancy Michelle: Hulu bows live TV service for $40 per month. 207.05.04. 

(https://www.rapidtvnews.com/2017050447092/hulu-bows-live-tv-service-for-40-per-

month.html?utm_campaign=accenture-traditional-businesses-struggling-) 
276 Chris Anderson: Free – The future of a radical price. Hyperion, 2009. 25.  
277 Chris Anderson: The long tail. Hyperion, 2006. 14.  
278 Hosszú farok elmélet 
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árukészlet jeleníthető meg rajtuk, és ezáltal a potenciális vásárlók köre is megsokszorozódik. 

Így olyan termékek is meg tudtak jelenni a piacon, amelyeknek a hagyományos 

kereskedelem korszakában nem volt esélyük a piacra jutásra. Az Amazon.com sikerének 

egyik alapja is pontosan a Long tail elmélet. A vállalkozás kezdetekor a szokásos 

könyvesboltok kínálatával szemben ugyanis elképesztően magas volt a megvásárolható 

könyvek száma, ráadásul a fizikai távolság fogalma is megszűnt, mivel a világ bármelyik 

pontján bárki potenciális vásárlónak számított. Az üzleti modell miatt az Amazonnak 

megérte olyan könyveket is tartani, amelyből lehet, hogy összesen csak 1-2 példány fogyott, 

hiszen a könyveket nem kellett ténylegesen raktáron tartaniuk, így raktárköltségük sem volt. 

Tipikus long tail vállalkozás a szintén korábban említett Apple-féle iTunes, ahol digitális 

formában lehet zenéket, filmeket venni. Itt is érvényes az a jelenség, miszerint megéri 

gyakorlatilag korlátlan számú „árut” tartani, mert a tárolás költsége elenyésző, kereslet 

pedig a legvalószerűtlenebb példányra is akad, mert az egész internetes világ vásárlónak 

számít. A hosszú farok létrejöttéhez három dolog megléte szükséges. 

(1) Új alkotók: az informatikai forradalom lehetővé tette, hogy a korábbiaknál sokkal többen 

hozhassanak létre – részben hobbiból – alkotásokat. (2) Új piacok: Az internetes 

áruházakban a hagyományos boltok áruválasztékának akár százszorosa található meg, és a 

vevők sem korlátozódnak egy bizonyos régióra – a csomagküldő szolgálatok pedig bárhova 

kézbesítik a megvásárolt árut. Végül az (3) új ízlésformálók: A fejlett keresőprogramok 

valamint a szájmarketing, azaz a termékeket, szolgáltatásokat egymásnak ajánló emberek a 

korábbiaknál sokkal hatékonyabban segítenek kiválogatni az értéktelen kacatok közül a 

valóban értékes termékeket. 
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11. A tévécsatornák reakciója a változásokra 

A tévétársaságok rákényszerültek, hogy az új technikai környezetben versenybe szálljanak, 

ez az üzleti érdekük. A vezető tévécsatornák kiterjesztették a műsorokhoz kapcsolódó 

szórakozási és információs forrásokat online felületeken, applikáción, mobilszavazáson, 

játékokon, websorozatokon keresztül. Mindez a moduláris és flexibilis tartalomgyártás felé 

tart, ami azt jelenti, hogy egy tartalomcsomag könnyen elemekre bontható és tetszés szerint 

kombinálható, több platformon, számos célra felhasználható. Jó példa erre a Talpa Utopia279 

című műsora, amely az egyik leghosszabb ideig tartó társadalmi kísérlet280: 15 vadidegen 

ember beköltözik egy istállóba, ahol saját maguknak kell felépíteniük egy lakókörnyezetet 

és kialakítaniuk egy közösen elfogadott és megszavazott társadalmat. A műsor lényege, 

hogy nincsenek törvények, nincsenek szabályok, mindent a szereplőknek maguknak kell 

megteremteniük. A kísérlet egy működő társadalom felépítésére egy évig tart, a 

játékosoknak azonban érdekük, hogy a lehető legjobb oldalukat mutassák meg, mivel 

minden hónap végén egyvalakit kiszavaznak a nézők és helyette egy másik lakó érkezik. A 

műsornak rengeteg eleme van: a játékosoknak saját online személyazonosságuk van, 

amelyet a műsor lezárultával is meg tudnak tartani. Személyazonosságot nézőként is lehet 

nyerni abban az esetben, ha valaki elegendő pontszámot gyűjt össze a műsorhoz tartozó 

online játékban. Ha egy nézőnek sikerült személyazonosságot szereznie, egyúttal lehetősége 

lesz arra is, hogy a következő lehetőségnél bekerüljön a játékba. A játékosok úgy tudnak 

pénzhez jutni, hogy a saját maguk által készített eszközöket bizonyos időközönként online 

meg lehet vásárolni – természetesen ehhez is külön applikáció tartozik. Ha valaki a 

formátumot megvásárolja, eldöntheti, hogy mely modulokat szeretné még megvenni a 

műsorhoz (weboldal, applikáció, szavazófelület stb.). 

A tévécsatornáknak három irányból van lehetőségük lépést tartani a változásokkal: 

tartalmi oldalról, a technológia irányából és a tartalom-előállító szakemberek felől közelítve. 

A kereskedelmi csatonák már évekkel ezelőtt felismerték, hogy mindhárom területen 

                                                
279 Utópia 
280  Social experiment: a műfajt a reality egyik alfajának, illetve továbbfejlődésének lehet tekinteni. Általában egy 

szociológiai kutatás adja a műsor ötletét. Célja, hogy reprodukáljon egy olyan helyzetet, amely a szereplőket kizökkenti a 

komfortzónájából és ezáltal megmutatja és elemzi a helyzetre adott különböző emberi reakciókat.  
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szemléletváltáshoz van szükség ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a digitális forradalommal. 

Az első fontos lépés, amely a gyakorlatban megjelent, az interaktivitás volt, a csatornák 

ugyanis hamar felismerték, hogy potenciálisan minden műsortípus interaktívvá tehető. Az 

erős narratívával és dramaturgiával rendelkező televíziós műsor nagyobb valószínűséggel 

szólítja meg és készteti interaktivitásra a fogyasztót. Minél több háttéranyag kapcsolható 

hozzá és minél nagyobb a ki- és beszavazás vagy a fogadás lehetősége, illetve a részvétel 

felkínálásának lehetősége, annál alkalmasabb a műsor arra, hogy interaktívvá váljék.281 A 

műsorok interaktívvá tételének fő kritériumai: a műsorral, szereplőkkel kapcsolatos 

háttéranyag létrehozása (vagyis már a műsor előkészítésekor tervezni kell vele), a műsor 

tartalmi elemei között szerepelnie kell olyannak, amelyről a nézők döntenek (például ki- és 

beszavazás, de vannak olyan műsorok is, amelyekben a szereplőket egy applikáción 

keresztül lehet segíteni. Ilyen például az EndemolShine Group Hunted című műsora, 

amelyben egy párosnak úgy kell menekülnie egy várson keresztül egy másik játékospár elől, 

hogy a műsor nézői közben egy applikáción keresztül segítik őket), illetve a technikai hattér 

megteremtése (vagyis, hogy a műsorhoz tartozó technikai elemek elérhetők legyenek, 

például egy applikációt le lehessen tölteni Android és iOs felületről is).  

11.1. Tartalmi változások 

A nemzetközi tévés piacon évekkel ezelőtt megjelentek formátumok, amelyek integráják 

azokat a tartalmi elemeket, amelyek a digitális médiafogyasztásban élen járnak. Ún. cross-

platform műsorok jelentek meg a piacon.282 A fogalom azt takarja, hogy a fejlesztők a tévés 

tartalomhoz kapcsolódóan a műsorhoz rendelnek egy olyan elemet, amely valamilyen 

digitális eszközhöz kötött.283 Ilyen elem pl. a Rising star c. műsorban és későb a legtöbb 

tehetségkutatóban megjelenő szavazás. A nézők egy applikáción keresztül, akár élőben, a 

sugárzással egyidejűleg szavazhatnak arra, hogy a műsor melyik szereplője folytassa a 

versenyt. Egy másik tartalmi elem a szereplőválogatás folyamatához kötődik, tehát amikor a 

műsorba egy megadott applikáción vagy weboldalon keresztül lehet jelentkezni akár úgy, 
                                                

281 Jenei Ágnes: Digitális interaktív televízió: az (anti)utópisztikus valóság. 2007. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/05_digitalis_interaktiv_televizio) 
282 simonstaffans.com: Cross media the Adriatic way. 2014.09.30. 

(https://simonstaffans.com/category/cross-media-format/) 
283 Adam Lella – Andrew Lipsman: 2016 U.S. Cross-Platform Future in Focus. 2016.03.30. 

(http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2016/2016-US-Cross-Platform-Future-in-Focus) 

 



A televíziós formátumok evolúciója  

 85 

hogy fel kell tölteni egy házi készítésű produkciót, videót. Az NBC például 2015-ben egy 

olyan kívzműsort fejlesztett284, amely mobilapplikációra épül. 

Olyan műsorok is piacra kerültek, amelyek arra építenek, hogy ki milyen hatékonyan 

tudja használni a legmodernebb technológiát. Ilyen a BBC3 Stupid man smart phone285 című 

műsora, amelyben egy stand-up komikus és egy Youtuber olyan helyekre utazik, ahova 

turisták nemigen szoktak, és veszélyes, bonyolult vagy szokatlan helyzeteket kell 

megoldaniuk kizárólag egy mobiltelefon segítségével. Igaz, hogy a műsor a BBC online 

csatornáján, a BBC3-on indult, a cég a műsort formátumként is árulja tradicionális 

tévétársaságok számára is.  

Amikor a tévés formátumok és a digitális műfajok közötti átjárást vizsgáljuk, 

mindenképp meg kell említeni az egyik legérdekesebb utat bejárt műsort, a Carpool 

karaoke286 címűt. A műsor eredetileg a CBS csatorna egyik zászlóshajó műsorának, a Late 

Late Show with James Corden című késő esti talk show-nak volt egy betétje. A Late Late 

Show felvezetéseképp James Corden és produkciós csapata kitalálta, hogy egy olyan rövid 

összeállítást készít, amelyben megrendezik, hogy este a stúdióba menet a műsorvezető 

felvesz egy híres énekest a kocsijába és odafelé menet beszélgetnek és együtt énekelnek. 

Pont úgy, mint amikor valaki egyedül ül a kocsiban és a rádióban hallott ismerős dallamra 

hangosan énekelni kezd. Ezt a helyzetet rekonstruálta a műsort felvezető néhány perces 

videó, amelyet a szerkesztők feltettek a műsor Youtube-csatornájára, ahol a rövid 

műsorrészletek önálló tartalomként bejárták a világot és megosztóportál legsikeresebb 

videóivá váltak. 287  A csatorna a sikerből kiindulva úgy döntött, hogy különálló 

formátumként elkezdi árulni a műsort. A formátum kidolgozásakor a legnagyobb problémát 

a műsorsávok hossza jelentette: a legtöbb kereskedelmi csatornán ugyanis egyórás 

műsorsávok jellemzők – egy tízperces videó ritmusát nehéz úgy átalakítani, hogy az 

érdeklődés és a feszültség fenntartása egy hosszabb szegmensben is működjön. A tévés 

igényeknek átalakított koncepció lényege, hogy egy műsorvezető egy híres énekessel tölt 

egy napot, sofőrként elkíséri mindenhova, és az utazások során beszlégetnek, énekelnek. A 

formátumot hagyományos tévéműsorként néhány tárasaságot leszámítva senki nem vette 

meg. A műsor ugyanis elveszti a tempóját, feszültségét és ritmusát, másrészt nehéz volt úgy 

                                                
284 A műsor címe Quiz up. 
285 A műsor 2017 őszén jelent meg. http://www.bbc.co.uk/programmes/p03rv90y 
286 A formátum a CBS tulajdona.  
287 A többszörös Grammy-díjas Adele-lal készült videót több mint 170 millióan látták.  

(Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Nck6BZga7TQ) 
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megírni a bibliát, hogy olyan elemek szerepeljenek benne, amelyek biztosítják, hogy nem 

megvalósítható a jogtulajdonos gyártási tapasztalata nélkül. Ennek következtében renegeteg 

Youtuber például megcsinálta a saját verzióját – például Kasza Tibi is Kasza Taxi címen.288  

11.2. Technikai próbálkozások 

A formátumpiacon is megjelentek olyan műsorok, amelyek nemcsak tartalmi, de gyártási és 

befogadói szempontból is digitálisnak számítanak. A digitális technológia televízióba 

építhetőségének nehézségeit mutatja, hogy az ilyen műsorok megvalósítása még a 

legnagyobb költségvetéssel rendelkező piacok számára is elérhetetlen. Ilyen például a Lost 

in time289 című formátum,290 melyben három játékos egy időutazásban vesz részt: a virtual 

reality technika segítségével egy adott történelmi korszakba (jégkorszak, középkor, 

vadnyugat) „transzportálja” a produkció, ahol különböző feladatokat kell végrehajtaniuk. A 

műsorral jár egy applikáció, amellyel otthon a képernyő előtt ugyanazt a vizuális élményt 

élhetik át a nézők, mint a játékosok a tévé képernyőjén.  

A hagyományos programingstratégia, amelyre a néző nem volt befolyással, a TSV291 

technológia elterjedésével sokkal lazábbá vált és ahogy például a VOD platformok 

fogyasztási szokásokra épített algoritmusok segítségével felajánlanak olyan tartalmakat, 

amelyeket az addigi megtekintések alapján potenciálisan kedvelhetünk, már vannak 

tévécsatornák, amelyek saját platformot hoztak létre, ahol televíziós preferenciákon alapuló 

közösségek formálódnak. Ilyen platform például a svéd TV3  saját VOD platformja, a 

Viaplay292, itt élőben lehet futball-közvetítéseket nézni és közben a lejátszóablak alatt 

kommentálni az eseményeket. 

11.3. Műsorvezetőkből Youtuberek, influencerek 

Az online világban influencereknek hívják azokat, akik egy-egy csatorna és egyben műfaj 

meghatározó arcai és akiknek a véleménye hiteles, közösségformáló. Magyarul 

véleményvezérnek szokták fordítani, az „influence” szó szerinti jelentése: „befolyásol, 
                                                

288 Youtube: Kasza taxi 

(https://www.youtube.com/watch?v=8zbpU1oGvto) 
289  Magyarul Időutazásnak fordítható. 
290 Megjelenés éve: 2017. Formátumtulajdonos: Fremantle Media 
291 Time Shifted View 
292 https://viaplay.se 
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rábír”. A fogalomat három síkon lehet értelmezni, vagyis a véleményvezéreknek 3 típusát 

különböztethetjük meg. A közösségi véleményformálók (social influencers) (1) a közösségi 

médiát látogató, „átlagos emberek”: főként fórumokon, blogokon publikált véleményükkel 

befolyásolhatják a fogyasztókat. A kulcsfontosságú véleményformálók (key influencers) (2) 

az átlagnál erősebb befolyásoló hatással rendelkező személyek – pl. ismertebb blogírók és 

Twitter tagok, illetve a közvetlen véleményformálók (peer influencers) (3), akik a 

fogyasztóhoz legközelebb álló, általában a legerősebb véleményformáló, befolyásoló 

személyek – főként családtagok és közeli barátok, ismerősök. 

Az influencer televíziós megfelelője a műsorvezető, ugyanakkor az online térben 

legtöbben vágók, szerkesztők, operatőrök, hangmérnökök, sőt programigazgatók, 

producerek és adatelemzők is egyben. A tévés és az online világ között a legnépszerűbb 

szereplők átjárása többnyire egyirányú (bár voltak próbálkozások mindkét verzióra): neves 

tévés műsorvezetők gyakran indítanak saját csatornát, oldalt a közösségi médiában vagy 

vesznek részt népszerű internetes videókban,293 az online sztárok azonban csak ritkán 

szerepelnek tévéműsorokban. Ennek az lehet az oka, hogy azok a fiatalok, akik körében 

népszerűek, egyre kevesebb tévét néznek, tehát az a célközönség, aki a tévét nézi, nagyrészt 

nem ismeri őket. Többek között ezt támasztja alá a magyar digitális tartalomfogyasztási 

szokásokról a Gemius piackutató cég által készített felmérés.294 A piackutatás során pop-up 

kérdőíves módszerrel295 748 internetező fiatalt kérdeztek a médiafogyasztásról, a YouTube-

használatról, eszközhasználatról. A kutatás célja az ismertség, az attitűd, valamint a 

videósok és a nézők egymás tükrében való vizsgálata volt. A kutatás alapállapításai a 

következők voltak:296 

1. Saját bevallásuk szerint a fiatalok több időt töltenek a YouTube előtt, mint 

tévénézéssel. 

2. A YouTube-sztárok népszerűbbek a fiatalok körében az „offline” sztároknál. 

3. A vloggerek erősen hatnak a fiatalokra: minél fiatalabb valaki, annál inkább hatnak 

rájuk. Példaképnek tekintik őket. 

                                                
293 PamKutya: Karácsonyi mézeskalács párbaj Majkával! Pamkutya kalandok #13. 2016.12.21. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ugTpMMWVS8A) 
294 A kutatás 2017 végén készült.  
295 A pop up kérdőív lényege, hogy egy adott weboldalon felbukkan egy ablak, amely egy kérdőív kitöltésére ösztönzi a 

felhasználót. Előnye, hogy potenciálisan azok vesznek részt a kutatásban, akiket az eleve megcéloz.  
296 gemius.hu: Gemius-kutatás: YouTube-videósok és nézők Magyarországon. 2017.03.16. 

(http://www.gemius.hu/all-reader-news/gemius-kutatas-youtube-videosok-es-nezok-magyarorszagon.html) 
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4. A vloggerek nagyon jól ismerik a közönségüket, pontosan tudják, hogyan kell szót 

érteni velük, így érdemes rájuk bízni, hogy termékelhelyezésnél, vagy szponzorációnál 

mit preferálnak. 

5. Ritka a hirtelen jött népszerűség: akik tartósan vezetik a toplistákat, azok rendkívül 

tudatosak, sokat dolgoznak és tartalmi szempontból profi munkát adnak ki a kezükből. 

Bokor Tamás nem mindennapi, azonban a dolgozatban felvázolt változások 

szempontjából hiteles meglátása a digitális történetmesélőkről, hogy ők már nem azonosak a 

profi filmesekkel vagy a hivatásos producerekkel – sokkal inkább olyanok, mint a saját 

szerzeményeiket zengő vándorénekesek, a bárdok. „Személyük olyan amatőröket fed, 

akiknek van mondanivalójuk, és akik otthoni íróasztaluk mögül szerkeszthetik és tölthetik fel 

a saját szkennerükkel, diktafonjukkal, kézikamerájukkal és digitális fényképezőgépükkel 

készült anyagaikat. Profizmusuk a lelkesedésükből, hozzáférési kompetenciájukból és 

gyakorlatukból fakad.”297 

Felix Arvid Ulf Kjellberg, közismert nevén PewDiePie a világ legsikeresebb és legtöbbet 

kereső YouTubere, 2016-ban 15 millió dollárt hozott össze saját készítésű videóival.298 A 

svéd fiatalember 2009 áprilisában, 21 évesen indította el YouYube csatornáját, egy évvel 

később otthagyta az egyetemet, hogy minden idejét a tartalomgyártásra fordítsa. 2018 elején 

közel 61 millió feliratkozója van. PewDiePie azzal lett népszerű, hogy a gamerek hatalmas 

közösségében szókimondó, őszinte és humoros videókat készített – olyanokat, amilyeneket 

előtte senki. Ő volt az első, aki nem komoly közvetítéseket tett fel a csatornájára, hanem 

humorral kommentálta a játékot és kiszólt a nézőkhöz. Egyszerre játszik és csetel a 

nézőkkel, válaszol a kérdéseikre és megteremtett egy közösséget, ahol mindenki kérdezhet, 

és mindenkinek igyekszik a kommentjeire reagálni, ugyanakkor a legprofibb játékosok közé 

tartozik. Az egyik legnagyobb sikert elét videója, amikor 2016-ban bejelentette, hogy 

amikor a feliratkozóinak a száma eléri az 50 milliót, törli a csatornáját. Természetesen 

később kiderült, hogy ez egy marketingfogás volt, hogy minél több nézőt hozzon.299  

                                                
297 Bokor Tamás: Médiaértés, In: Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i.m. 223. 
298 Nathan McAlone: Meet The Youtube Millionaires: These are the highest-paid YouTube stars of 2016. 2016.12.09. 

(http://www.businessinsider.com/youtube-stars-who-make-the-most-money-in-2016-2016-12/#no-9-tie-colleen-ballinger-

5-million-1) 
299 Nathan McAlone i. m.  

(http://www.businessinsider.com/youtube-stars-who-make-the-most-money-in-2016-2016-12/#no-9-tie-colleen-ballinger-

5-million-1) 
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Szirmai Gergely, a Hollywood Hírügynökség videoblog létrehozója.300 Szirmai, a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem végzett hallgatója az egyik legsikeresebb magyar 

vlogger. 2011 májusa óta heti rendszerességgel készít filmkritikákat a legfrissebb 

alkotásokról szakmailag korrekt, hozzáértő módon, ugyanakkor fiatalos, közérthető 

stílusban. A Hollywood Hírügynökség YouTube-csatornájára 2017 őszén 400 ezren 

iratkoztak fel, Facebook-oldalát 137 ezren kedvelik, illetve követik. A Szirmai által készített 

videók jó példái annak, amit szemben a klasszikus, audiovizuális szakemberek által 

létrehozott tartalommal felhasználók által létrehozott tartalomként (user generated content, 

UGC) említ a szakirodalom. Ez utóbbi megkülönböztetésére használják a JGC (journalist 

generated content) terminust.301 

Magyarországon Kasza Tibor az egyik Facebook-on legnagyobb követőtáborral 

rendelkező magyar influencer. Nemcsak egy formátum számít brandnek a televízióban, 

hanem egy tévécsatorna „arcai”, műsorvezetői is ugyanolyan márkaépítő értékkel bírnak, 

mint a jó pénzért vásárolt tartalom. Kasza Tibor volt az első olyan híresség, aki kihasználta a 

televízióban felépített személyes brandjét és átültette egy másik platformra, a Facebook-ra. 

Kasza egy nagyon egyszerű dolgot ismert fel: nem csak a saját életéről oszt meg tartalmakat, 

hanem szórakoztató magazinná alakította a Facebook-oldalát,302 és többek között ennek 

köszönhetően a felhasználói tábora néhány év alatt elérte az egymilliót. Ennek a számnak 

óriási kereskedelmi értéke van. Piaci tapasztalat, hogy a nagy márkák, amelyek social 

influencerek-en303 keresztül hirdetnek, húszezres tábor felett már komoly összeget fizetnek 

egy-egy megjelenésért. Kasza azt nyilatkozta, hogy a jövőben kereskedelmi tévécsatornák 

alternatívájaként szeretné pozicionálni magát.304 Kasza Tibornál jellemzően 2:1 arányban 

jelenik meg a saját szórakoztató tartalom és a marketing (tehát azok a posztok, melyeket egy 

szerződéses megállapodás keretén belül bizonyos időpontban, bizonyos mennyiségű 

                                                
300 Szirmai Gergely: A Youtuber lét fájdalmai, 2017. 10. 01. (https://www.youtube.com/watch?v=aW_GBwN2BY8) 
301 Claire Wardle – Sam Dubberley – Peter D. Brown: Amateur Footage: A Global Study of User-Generated Content. New 

York, Columbia Journalism School – Tow Center for Digital Journalism, 2014. 14.  

(https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:2v6wwpzgnj) 
302 https://www.facebook.com/KaszaTibor/ 
303 Az influencer marketinget véleményvezér marketingnek szokták magyarra fordítani. Azt jelenti, hogy valakinek olyan 

befolyása alakul ki a közösségi médiában, hogy ha az ő csatornáján jelenik meg egy tartalom, trend, sokan fogják látni, 

megosztani, terjeszteni a gondolatait. A jelenségről az erről szóló fejezetben bővebben írok.  
304  Kasza Tibi: Hogyan építsünk vállalkozást egy Facebook oldalból?, Budapest Business Club, 2016. 11. 23. 

(http://budapestbusinessclub.com/2016/kasza-tibi-hogyan-epitsunk-vallalkozast-egy-facebook-oldalbol/) 
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alkalommal tesz ki). A Kasza-taxi videós széria305 egyes epizódjai milliós nézettséget 

produkálnak.306 Kasza azt is nyilatkozta, hogy szeretné, ha mindennap lenne önálló, gyártott 

videós tartalom az oldalán, mert ezeket általában 500 ezer – 1,5 millió ember nézi meg.307 

A jövő televíziós tartalom-előállítói számára ahhoz, hogy sikeresek legyenek, 

elengedhetetlen az a személyes hang, hitelesség, őszinteség, ami a YouTubereket is jellemzi. 

Ezenkívül speciális szaktudásokra is szükségük van. A történetmesélés művészetét minden 

eddiginél professzionálisabban kell elsajátítaniuk, mert ez az a képesség, amely semmi 

mással nem pótolható.308 Ugyanakkor a technikai szaktudás is teljesen más értelmet nyer, 

mint korábban. Egy televíziós szakember számára is egyre nagyobb jelentősége van annak, 

hogy a rendelkezésére álló adatokat elemezni tudja és az elemzéseknek megfelelően alakítsa 

a tartalmak kiválasztását és szerkesztését. Tökéletesen kell bánnia a közösségi médiával, 

hiszen a személyes márkáját ezen a felületen is építi, és folyamatos kapcsolatot kell tartania 

a követőivel, építenie kell a közösségét, és a közösség elvárásainak, igényeinek megfelelően 

alakítania a tartalmak, témák kiválasztását. A lényeg, hogy maga a tartalom-előállító is 

médiummá válik, aki már nem feltétlenül függ a tévécsatornától.  

                                                
305 A műsor egyébként egy óriási sikerű nemzetközi licenc, a CBS által forgalmazott Carpool karaoke „másolata”.  
306 Ács Dániel: „Rajtam öt évig röhögtek, ma már nem röhög senki”. 2016.11.17. 

(https://444.hu/2016/11/17/rajtam-ot-evig-rohogtek-ma-mar-nem-rohog-senki) 
307 hvg.hu: Kiderült, mennyit ér Kasza Tibor Facebook-oldala. 2017.05.30. 

(http://hvg.hu/kkv/20170530_Kiderult_mennyit_er_Kasza_Tibor_Facebookoldala) 
308 Paul Grabowicz: Tutorial: The Transition To Digital Journalism. 2014. 

(https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/digital-transform/) 

 



A televíziós formátumok evolúciója  

 91 

12. Új tényező a tartalomfejlesztésben: big data 

2009-ben egy új vírust fedezett fel az orvostudomány. A madárinfluenza és a sertésinfluenza 

vírusok elemeiből egy önálló vírustörzs jött létre, amelyet H1N1-nek neveztek el. Néhány 

hét leforgása alatt nemzetközi egyészségügyi szervezetek óriási globális járványt helyeztek 

kilátásba, sokan az 1918-as spanyolnáthához hasonló méretűnek jósolták a kezdődő 

járványt. A vírus ellen akkor nem létezett védőoltás. Ahhoz, hogy ezt minél előbb 

kifejlesszék, a kutatóknak először is azt kellett felmérniük, hogy honnan származik a vírus. 

Az egészségügyi intézményekben az orvosoknak rendszeresen jelenteniük kellett az új 

megbetegesédeket. Minden alapos adatszolgáltatás ellenére mire összeállt a kép a vírus 

terjedéséről, az adatok, amelyek alapján a következtetéseket levonták, már néhány hetesek 

voltak. Mindeközben, még a H1N1 vírus megjelenése előtt néhány héttel a Google mérnökei 

egy óriási jelentőségű tanulmányt tettek közzé a Nature c. online újságban.309  A cikk 

nemcsak az informatika, de az orvostudomány világában is nagy port kavart. A szerzők 

ugyanis azt írták le részletesen, tudományos adatokkal alátámasztva, hogy a Google előre 

meg tudja jósolni nemcsak országszinten az egész USA területén a vírus terjedésének 

mértékét, de államokra, regionális körzetekre bontva is részletes adatokat tud nyújtani a 

helyzet súlyosságáról. Teszik mindezt annak a 3 milliárd keresőszó elemzésének alapján, 

hogy az emberek mit írnak be a Google keresőablakába. Hasonló módszerrel több elemző 

cég is próbálkozott, de annyi adat és know-how csak a Google kezében volt, amely ekkora 

mennyiségű információt fel tud dolgozni és megbízható tudományos következtetéssé 

alakítani.310  

A „big data” fogalmát 1998-ban John Mashey alkotta meg311 és azt a technológiai 

környezetet (szoftvert, hardvert, hálózati modelleket) érti alatta, amely lehetővé teszi olyan 

                                                
309 Mi Liu – Xiang Zhao – Sha Hua – Xiangjun Du – Yousong Peng – Xiyan Li – Yu Lan – Dayan Wang – Aiping Wu – 

Yuelong Shu – Taijiao Jiang: Antigenic Patterns and Evolution of the Human Influenza A (H1N1) Virus. 

(https://www.nature.com/articles/srep14171), 2015. 09. 28. 
310 Viktor Mayer-Schönberger – Kenneth Cukier: Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and 

Think. Eamon Dolan book, Boston, New York, 2013. 5. 
311 Tom Fawcett: Data science for business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. 

O’Reilly Media, 2013. 201. 
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adatállományok feldolgozását, amelyek annyira nagy méretűek és annyira komplexek, hogy 

feldolgozásuk egy átlagos adatbázis-menedzsment eszközzel jelentős nehézségekbe ütközik. 

Leegyszerűsítve, a big data nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó, és változatos 

adatok feldolgozásáról szól. A big data nem egy konkrét technológia, hanem régi bevált, és 

új technológiák szintézise. Ezek a technológiák együttesen képesek biztosítani hatalmas 

mennyiségű, változatos adatnak elfogadható idő alatti feldolgozását és kezelését. Biztosítják 

a valósidejű kiértékelést és amennyiben szükséges, a megfelelően gyors reagálást. A big 

data alkalmazási területe gyakorlatilag végtelen. A New York Times-ban 2002-ben 

megjelent egy cikk, melynek címe: How companies can learn your secrets? (A 

nagyvállalatok hogyan jutnak hozzá a titkainkhoz?). 312 A cikk egy bizonyos adatelemzőről, 

Andrew Pole-ról szól, aki egy Target nevű statisztikai adatokkal fogalalkozó cégnél 

dolgozott. Pole a cég marketingeseivel kitatlát egy olyan módszert, melynek segítségével a 

vásárlási szokások alapján nagy valószínűséggel meg tudták mondani, hogy ha egy vásárló 

terhes. Az adatok elemzését hirdetések targetálásához használták fel: így célzottan tudtak 

terhesség alatt vásárolt termékeket reklámozni vásárlóknak. Nem sokkal később egy 

felháborodott férfi írt panaszlevelet a cégnek, amiért terhességi vitaminok reklámját küldték 

el a tinédzser lányának. A cég elnézést kért a hibáért, nem sokkal később azonban 

megérkezett a válasz a férfitól: ő kért elnézést, mert a lánya valóban terhes volt, csak ő nem 

tudott róla. De említhetnénk Donald Trump megválasztásának sokat vitatott kampányelemét 

is, amelyben a big data szintén óriási szerepet játszott.313  

A két történet, illetve a számtalan big data-elemző cég sikere meg is válaszolja a Boyd és 

Crawford által feltett naiv kérdést, vagyis hogy a tömény és töméntelen információs massza 

vajon hozzásegíti-e majd az emberiséget a jobb élethez, az elmélyültebb tudáshoz, a 

tudományos kérdések megválaszolásához, a társadalmi konfliktusok megoldásához.314  

A big data 3 meghatározó jellemzője angolul a 3 V (Volume, Velocity és Variety): a 

nagy adatmennyiség (volume), a gyors adatfeldolgozás (velocity) és a változatos adatok 

(variety). 

                                                
312 Charles Duhigg: How companies learn your secrets?. 2012. 02. 16. 

(http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html) 
313 Gillian Tett: Trump, Cambridge Analytica and how big data is reshaping politics. 2017. 09. 29. 

 (https://www.ft.com/content/e66232e4-a30e-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2) 
314 Danah Boyd – Kate Crawford: Critical Questions for Big Data. Information, Communication & Society, 2011. 15:5, 

662–679.  
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A big data legnagyobb kihívása a felhalmozott adatok felhasználásorientált 

kiértékelése, értelmezése és hogy az analízisek eredményeit emberi fogyasztásra alkalmassá 

tegye. A big data önmagában mint adatállomány és a hozzátartozó informatikai környezet 

erkölcsileg értelmezhetetlen. Azonban a big datát használó személyekkel, szervezetekkel 

kapcsolatosan már nem mondhatjuk el ezt. A big data óriási lehetőség mind gazdasági 

szempontból mind az emberek életminőségének javítása szempontjából, de ezzel együtt 

hatalmas veszélyt is jelent, mivel tág teret ad a személyiségi jogok megsértésére. A 

lehetőségek és a veszélyek egyensúlyának megtalálása korunk egyik legnagyobb erkölcsi 

kihívása. A big data technológia lényegéből következik, hogy nehéz megtalálni az egyik 

oldalon az üzleti érdekek (elektronikus kereskedelem stb.) és a másik oldalon a szociális 

hálók által képviselt veszélyek között az erkölcsileg még elfogadható használatot. 

A big data, különösen a szociális háló részét képező oldalak (LinkedIn, Facebook, 

Twitter stb.), de a különböző gazdasági szervezetek, vagy kormányok által üzemeltetett big 

data adatállományok is óriási mennyiségű személyes adatot, információt tartalmaznak. Akár 

egy a Facebookra feltöltött fénykép is tartalmazhat védendő személyes adatot a helyszíntől 

kezdve a társaság tagjain keresztül a képen található tárgyakig.315 Egy, az Economist-ban 

megjelent cikk szerint a fejlett államok törvényhozásai a big data térhódításával új 

adatvédelmi törvények megalkotására kényszerültek.316 Mivel az információs társadalom és 

a szabályai napról napra változnak, a jogi hátter biztosítását egyelőre nem sikerült 

sztenderdizálni.  

Lev Manovich, a Kaliforniai Egyetem Vizuális Művészetek Tanszékének vezetője, az 

újmédia megkerülhetetlen teoretikusa a következőképpen definiálja a big data fogalmát: a 

digitális média maga, annak anyagi és logikai organizációja Számára az újmédiában nem a 

hálózatiság a fontos, hanem a technológia, és nem a közösség, hanem a kultúra. Vagy ahogy 

maga nevezi, az adatbázis-kultúra, mely a HCI (Human-Computer Interface) kulturális 

interfészén keresztül működik. Írásaiban azt mutatja be, miként lehet az adatbázisra nem 

mint számhalmazra, hanem mint szimbolikus kulturális formára tekinteni, vagyis mit jelent 

az interfész kulturalizálása. 317  A televíziós tartalomfejlesztésben és a nézői szokások 

elemzésekor is elengedhetetlen Manovich nézőpontja. Mint ahogy már írtam, a Netflix 

például nagy mennyiségű nézői szokások, kulturális szokások és érdeklődés alapján 
                                                

315 facebook: Képi megjelenítéshez fűződő személyiségi jogok, (https://www.facebook.com/help/428478523862899) 
316 economist.com: New rules for big data. 2010.02.25., (https://www.economist.com/node/15557487) 
317 Lev Manovich: The Language of New Media. Cambridge, MA, The MIT Press, 2001. 2. 

 



A televíziós formátumok evolúciója  

 94 

fejlesztette a House of cards forgatókönyvét, választotta a színészeket és a témát. A 

hagyományos tévécsatornák ebben a kérdésben egyértelműen le vannak maradva azoktól a 

cégektől, amelyek előfizetői/nézői bázisa közvetlen adatokat szolgáltat a közösségi média 

profilján keresztül.   
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13. A reklámpiac reakciója a változásokra 

A tömegkommunikáció uralta médiatörténeti korszakban „a rábeszélőgép” korát 

éljük.” 318  Aronson gondolatát Sas István a digitális média korszakára vonatkoztatva, 

újragondolva megalkotta a „visszabeszélő gép” kifejezést.319 A kétirányú kommunikációs 

dinamika izgalmas konfliktusokat eredményezhet a cégek és a fogyasztók között, miközben 

alapjaiban rombolja le a marketingtevékenység alaptételeit, miszerint a marketing egy rövid, 

közép- és hosszú távra egyaránt tervezhető, szigorú szabályokon alapuló, folyamatos 

utánkövetést igénylő folyamat.320 A web 2.0 korszakában a marketingtevékenység valós 

idejű kell, hogy legyen, a tervezésben pedig sokkal több esetlegességgel kell számolni, mint 

korábban.  

Felhasználóként a közösségi média részvétel önmagában álló „l’art pour l’art” tevékenység. 

A márkák, vállalatok, vagyis hirdetők esetében azonban ez nincs így. Nem szabad azt 

képzelni, hogy a jelenlét vagy akár bármilyen aktivitás önmagában álló cél lehet. A márkák 

számára ezek az aktivitások eszközök különböző célok eléréséhez.  

Ahogyan a taktikai mutatókat, a stratégiai mutatókat is lehet mérni: a piackutatás 

eszközeivel (kvantitatív és kvalitatív imázskutatások, reputációs kutatások, spontán és 

támogatott ismertség mérése, sales-adatok stb.) egy jól megtervezett és kivitelezett 

közösségi média kampánynak hatással kell lennie ezekre a területekre is (ismertség-imázs-

reputáció-eladások).321A jelenség kapcsán egy új szakma is létrejött: online community 

menedzser.322 Az új munkakört egy fontos felismerés hívta életre: a hirdetőknek otthonosan 

kell mozogniuk a közösségi média új és állandóan változó közegében. Az online community 

managerek feladata sok vállalatnál a tartalomfejlesztés is, például a Twitteren történő 

                                                
318 Anthony R. Pratkanis – Elliot Aronson: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. 

Budapest, Ab Ovo, 1992. 22. 
319 Sas István: A „visszabeszélőgép”, avagy az üzenet Te vagy!. Médiakutató, 2008. ősz. 

(http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/02_visszabeszelogep_uzenet)  
320 Cova – Aranque: Value creation versus destruction. The relationship between consumers, marketers and financiers. 

Journal of Brand Management, 2012. 147–158. In: Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás i.m. 245. 
321 Rick Levine – Christopher Locke – Doc Searls – David Weinberger: The Cluetrain Manifesto. 1999. 

(http://www.cluetrain.com) 
322 Közösségi média menedzser 
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információközlés és a Facebook-oldal menedzselése, posztolás, kommentelés, reagálás. Ez 

egy egészen más tevékyenység, mint PR-közlemények feldarabolása 140 karakterből álló 

üzenetekre: a jó online közösségi managerek nemcsak írnak, hanem másokat is olvasnak, 

követnek, azaz részt vesznek   a párbeszédben, nem monológ típusú kommunikációt 

folytatnak, képesek felismerni és azonosítani, majd kezelni a potenciálisan gondot jelentő 

ügyeket, mielőtt azok futótűzként továbbterjednének a világhálón.  

A tévéreklám és a reklámblokk ötlete az NBC egykori vezérigazgatójától, Sylvester 

Weavertől származik. Weaver az ’50-es évek elején kitalálta, hogy nem műsorokat, hanem 

külön idősávokat fog eladni a hirdetőknek.323 Az üzleti modell történetében az első igazán 

jelentős, globális változásokat hozó mérföldkövet a digitalizáció és a közösségi médiumok 

megjelenése jelentette. Korábban ha egy filmet szerettünk volna megnézni, ahhoz el kellett 

menni a moziba. Ha hírekre voltunk kíváncsiak, akkor újságot vásároltunk vagy 

bekapcsoltuk a televíziót. A digitalizációval járó technológiai fejlődésre és a közösségi 

média térnyerésére a nagy márkák, hirdetők is reagálnak. Mint már említettem az Adidas 

például bejelentette, hogy a márka kivonul a tévés hirdetési piacról és a reklámbüdzséjét 

kizárólag digitális tartalmakra fogja költeni.324 325 2017 áprilisában a gazdasági lapok 

főcímei többnyire arról szóltak, hogy a nagyvállaltok digitális hirdetési költése először 

haladta meg a televíziós hirdetésekre szánt költségvetéseket.326 Vagyis a nagy márkák egyre 

többet költenek az online világban reklámokra. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

hangsúly még mindig a hagyományos reklámhordozókon van. A digitális térben nem „egy 

beszél a sokakhoz”, hanem milliók beszélgetnek egymással. Mindenkinek lehetősége van 

passzív befogadónak, vagy éppen aktív tartalomszolgáltatónak lenni.327 Az újmédia (és főleg 

a közösségi média) megjelenése új reklám- és marketingeszközök létrejöttét is eredményezte 

– és ez gyökeresen formálja át a relkámpiacot. Ezek közül a hirdetői eszközök közül a 

legfontosabbak a következők: 

                                                
323 Jennifer Holt – Alisa Perren – Wiley-Blackwell (szerk.): Media Industries: History, Theory and Method. Wiley-

Blackwell, 2009. 73. 
324 Karen Gilchrist: Adidas steps away from TV advertising as it targets $4 billion growth. 2017.03.15. 

(https://www.cnbc.com/2017/03/15/adidas-steps-away-from-tv-advertising-as-it-targets-4-billion-growth) 
325 Lara O’Reilly: Adidas says it's ditching TV advertising. 2017.03.16. 

(http://www.businessinsider.com/adidas-says-its-ditching-tv-advertising-because-young-people-engage-with-the-brand-on-

mobile-2017-3.html) 
326 George Slefo: Desktop And Mobile Ad Revenue Surpasses Tv For The First Time. 2017.04.26. 

(http://adage.com/article/digital/digital-ad-revenue-surpasses-tv-desktop-iab/308808/) 
327 Sas István: A „Visszabeszélőgép”, avagy az üzenet te vagy!. in: Médiakutató, 2008. ősz 
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A SMM (Social Media Marketing = Közösségi marketing) kifejezés egy olyan 

marketingstratégiát takar, ami folyamatos párbeszédet törekszik kialakítani és fenntartani 

potenciális és már meglévő fogyasztók illetve cégek között a közösségi média csatornákon. 

Célja nemcsak a hirdetők és az ügyfelek összekötése, hanem az ügyfeleket összefogva egy 

közösség kialakítása. Létezik organikus, azaz a fogyasztók által kezdeményezett és irányított 

közösségi marketing, valamint szponzorált marketing, ahol a cég kezdeményezi és irányítja 

a kommunikációt. A SEM (Search Engine Marketing = keresőmarketing) az online 

marketing jelentős technikai eszköze. Lényege, hogy egy webhely láthatóságát tudja növelni 

az internetes keresők találati oldalán. A SEO (Search Engine Optimization = 

keresőoptimalizálás) egy olyan tevékenység, amelynek célja, hogy az internetes 

keresőmotorok egy weboldalt a találati listájukban minél előrébb mutassanak, így könnyebb 

legyen azt megtalálni. Az SMO (Social Media Optimalisation = közösségi média 

optimalizálás) a látogatottságnövelés és a keresőmarketing egy fajtája, amely a web 2.0-ás 

eszközöket (közösségi oldalakat, blogokat, feedeket stb.) használja fel marketingcélokra.  

Visszatérve a statisztikai adatokra, Magyarországon a Magyar Reklámszövetség 

összesíti a médiaköltési adatokat minden évben a médiumok által nyilvánosságra hozott 

adatok alapján.328 A közzétett adatok szerint a legfontosabb változás 2015-re tehető: ebben 

az évben a teljes országos reklámköltés 194,37 milliárd forintra nőtt a 2014-es 189,05 

milliárd forinthoz képest és az internetes reklámköltés átvette a vezető szerepet a televíziós 

költésekkel szemben. A kulcskérdés a folyamat elemzésekor nem az elköltött összeg, hanem 

a tendencia, melyet a Reklámszövetség által validált kutatás is bizonyít (6. ábra). Jól látszik, 

hogy az internetes reklámokra szánt pénzek növekedésének mértéke sokkal erőteljesebb, 

mint a televíziós költéseké. Tény, hogy a televíziós reklámköltések mértéke még mindig 

meghatározó, és minden bizonnyal még jó ideig az is marad, azonban a folyamat jelentős 

mértékben felgyorsult (5. Ábra), tehát televíziós és az online költések tekintetében az 

arányok megváltozni látszanak (7. ábra).329  

1999-ben Rick Levine online kommunikciós szakember, Christopher Locke elemző,  Doc 

Searls gazdasági újságíró és blogger, valamint David Weinberger tanár, előadó közzétett egy 

99 pontból álló kiáltványt, melyek az online kommunikáció jelentőségét és az online 

marketing következményeit, veszélyeit foglalták össze. A Cluetrain-kiáltvány 330  nagy 
                                                

328 mrsz.hu: Magyar Reklámszövetség (http://mrsz.hu) 
329  mrsz.hu: Magyar Reklámszövetség, (http://mrsz.hu) 
330 Doc Searls – David Weinberger – Christopher Locke – Rick Levine: Cluetrain Manifesto. 1999. 

(http://www.cluetrain.com) 
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hatású, provokativ, az idő próbáját még a napról napra változó online világban is kiálló 

téziseit több tucat nyelvre lefordították az elmúlt évtizedben. „A Cluetrain egy reakció volt a 

dotcom-lufira, amikor a cégek hirtelen webáruházakat hoztak létre a világhálón, mert csak a 

bevásárlóközpontok koncepcióját ismerték a fizikai világból. Az internet valami új és fontos 

dolog volt, ami megváltoztatta a világot, mert nullára redukálta az emberek közötti 

távolságot” – nyilatkozta az egyik szerző, Doc Searls.331 A tévéműsorok evolúciójának 

vizsgálatakor érdemes kitérni néhány szemelvényre a kiáltványból, amelyek arra utalnak, 

hogy az átjárás és az átjárásra való igény a tévés és az online világ között nem újkeletű.   

1. tézis: A piac: párbeszéd.  

6. tézis: Manapság az emberek az interneten keresztül olyan beszélgetéseket folytathatnak 

egymással, amelyek a hagyományos tömegkommunikáció korában egyszerűen 

elképzelhetetlenek lettek volna.  

9. tézis: A hálózati beszélgetések a társadalmi szerveződés és a tapasztalatcsere új, nagy 

hatású formáinak kialakulását teszik lehetővé.  

11. tézis: A hálózati piacokat alkotó emberek rájöttek arra, hogy egymástól sokkal 

megbízhatóbb információkat szerezhetnek és sokkal hasznosabb segítséget kaphatnak a 

megvásárolt termékekkel kapcsolatban, mint a kereskedőktől. Ennyit az alaptermékek 

értéknöveléséről szóló céges retorikáról.  

12. tézis: A hálózati piacokon nincsenek titkok. A cégek messze nem tudnak annyit saját 

termékeikről, mint a hálózati piacok, amelyeken mindenki rögtön továbbítja a jó és a rossz 

híreket egyaránt.  

14. tézis: A cégek képtelenek a hálózati beszélgetések új hangján megszólalni. A megcélzott 

internetes közönség fülében a cégek hangja üresen, sekélyesen, sőt egyenesen embertelenül 

cseng.  

15. tézis: Mindössze néhány év, és a küldetésnyilatkozatok és prospektusok „hangja”, 

amelyeken keresztül az üzleti szféra a fogyasztókkal kommunikál, ugyanolyan erőltetettnek 

és mesterkéltnek fog hatni, mintha XIV. Lajos udvarának nyelvhasználatát követnék.  

17. tézis: Struccpolitikát folytatnak azok a cégek, amelyek még mindig nem hajlandók 

észrevenni a különbséget az internetes piacok és azok között a piacok között, amelyek annak 

idején a reklámjaikat nézték  
                                                

331 Doc Searls: Im Netz sind wir nackt und Firmen nutzen das aus. 2015.01.10. 

(http://www.sueddeutsche.de/digital/internet-denker-doc-searls-im-netz-sind-wir-nackt-und-firmen-nutzen-das-aus-

1.2298409) 
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a tévében.  

18. tézis: A legnagyobb esélyüket szalasztják el azok a cégek, amelyek még mindig szemet 

hunynak afölött, hogy piacaikat a folyamatos beszélgetés szoros emberi hálózatokba 

szervezi, amelynek köszönhetően a piac egyre intelligensebb lesz.  

19. tézis: A cégeknek minden lehetőségük meglenne arra, hogy közvetlenül 

kommunikáljanak piacaikkal. Ha most elszúrják, nem biztos, hogy lesz második esély.  

20. tézis: Ideje lenne, hogy a cégek észrevegyék: piacaik egyre gyakrabban nevetnek. 

Rajtuk.  

23. tézis: Azok a cégek, amelyek „jól akarnak helyezkedni”, jobban tennék, ha inkább ők 

maguk helyezkednének valamilyen álláspontra. Legjobb, ha ennek az álláspontnak köze van 

azokhoz a dolgokhoz, amelyek a piacaikat valóban foglalkoztatják.  

30. tézis: A márkahűség olyan, mint egy rosszul működő párkapcsolat: általában gyors 

szakítás a vége. Az intelligens hálózati piacok egy szempillantás alatt képesek átértékelni 

kapcsolataikat.  

32. tézis: Az intelligens piacok megkeresik azokat a szolgáltatókat, amelyek az ő nyelvükön 

beszélnek.  

34. tézis: Hogy emberi hangon beszélhessenek, a cégeknek azokkal a dolgokkal kell 

foglalkozniuk, amelyek a közösségüket is foglalkoztatják.  

35. tézis: Ehhez azonban tartozniuk kell valamilyen közösséghez.  

36. tézis: A cégeknek fel kell tenniük a kérdést, hogy hol végződik szervezeti kultúrájuk.  

37. tézis: Azok a cégek, amelyeknél a közösség ott kezdődik, ahol a szervezeti kultúra véget 

ér, hamarosan elvesztik piacaikat.  

39. tézis: Az egymással beszélgető emberek közössége a piac maga.  

40. tézis: Azok a cégek, amelyek nem tartoznak beszélgető emberi közösségekhez, halálra 

vannak ítélve.  

72. tézis: Ezt az új piacot sokkal jobban szeretjük, mert mi alakítjuk a játékszabályait.  

74. tézis: A reklámokat nyugodtan elfelejthetitek, úgyis immunisak vagyunk rájuk.  

75. tézis: Ha azt akarjátok, hogy szóba álljunk veletek, először ti mondjatok nekünk valamit. 

A változatosság kedvéért esetleg lehetne valami érdekes is.  

Az elmélet megalkotói később megfogalmaztak egy új kiáltványt New Clues 

címen.332 Ebben azt bírálják, hogy az interneten zajló folyamatok meglehetősen távol állnak 

az eredeti elképzelésektől.  

                                                
332 Doc Searls – David Weinberger: New Clues. (http://newclues.cluetrain.com) 
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14. Összegzés 

Kutatásom kiindulópontja és témája szakmai eredetű: a televíziós formátumpiacon 

eltöltött közel 15 év alatt olyan gyakorlati és elméleti jelentőséggel bíró folyamatokat 

figyeltem meg, amelyek hátterét és mibenlétét alaposabb vizsgálódásra érdemesnek 

találtam. A dolgozatomban megfogalmazott főbb tézisek a következők: A digitalizáció és a 

technológiai fejlődés, a tartalom-előállítás demokratizálódása a televízió és a televíziós 

tartalmak átalakulásának folyamatát indították el. A változás azonban nem forradalmi, 

hanem a televízió természetes evolúciójának tekinthető. 333 (1) Annak ellenére, hogy a 

formátumok védelmének nincs egységes jogi szabályozása, a nagy online 

tartalomszolgáltatók mára elkezdték alkalmazni a formátumipar jól bevált működési elveit, 

vagyis bibliát, licenceket vásárolnak a legnagyobb disztribúciós cégektől. (2) Ezek, a 

dolgozatban is hivatkozott cégek pedig alkalmazkodnak a megváltozott piaci igényekhez és 

azoknak megfelelően alakítják át vagy akár formálják újra a meglévő tartalmaikat. A 

változások – és főként a technológiai fejlődésnek köszönhető változások – a nézői, 

befogadói attitűdöt is átformálták: új módszerek kellenek a nézők kiszolgálásához, mint 

korábban. (3) Az egyik legfontosabb ilyen módszer az interaktivitás és annak minél 

kreatívabb gyakorlati megvalósítása. Az egyediségnek, a személyes hangvételnek és az 

ebből fakadó hitelességnek egyre nagyobb kereskedelmi értéke van. A digitális 

tartalomszolgáltató platformok annak köszönhetően, hogy a televíziós műfajokból kiinduló, 

mégis azoktól független, egyedi és kreatív tartalomtípusokat hoztak létre: a fiatal 

célcsoportok egy újfajta élmény-, tudás- és identitásforrásává váltak és mindennek 

köszönhetően egyre nagyobb konkurenciát jelentenek a tévécsatornák számára. (4) 

Új típusú nyilvános terek jönnek létre, amelyekben átalakul, kiteljesedhet a részvételi 

tartalomfogyasztás és -előállítás fogalma: a személyes és tömegtartalmakat egyre nehezebb 

egymástól elválasztani. Denis McQuail szerint a különböző médiumok konvergenciája 

végén már csak egy számítógépre van szükségünk, abban találunk meg mindent.334 A 

kutatás eredményeképp látszik, hogy a konvergencia valóban kulcsfogalom a tévés 

                                                
333 Jenei Ágnes: A televízió fejlődése: az interaktív digitális tévé. Budapest, 2007. 5. 
334 Denis McQuail: McQuail’s mass communication theory. Sage publications, 2010. 70.  
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formátumok fejlődéstörténetében. A változás során új, digitális műfajok, a televízió és az 

internet sajátosságait ötvöző konvergens tartalmak335 jönnek létre.  

Azt gondolhatnánk, hogy a nagy televíziós csatornák egyfelől előnyt élveznek a piaci 

átrendeződés során, mert a digitális üzletágban most induló szereplőkkel szemben stabil 

anyagi háttérrel rendelkeznek. Ugyanakkor a helyzet azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a 

digitális piacon való elindulás nem feltétlenül anyagi kérdés. Amíg egy hagyományos 

tartalomgyártási struktúrában gondolkodó televízió elkészít egy YouTube videót, addig egy 

YouTuber otthon egyedül a konyhájában legyárt számtalan mennyiségűt. Amíg egy 

hagyományos televízió YouTube-ra gyártott tartalma profi eszközökkel, profi minőségben 

készül, soha nem lesz olyan személyes és egyúttal hiteles, mint az egyszemélyes YouTuber 

által előállított tartalom. Kutatások336 bizonyítják, hogy a nézők sokkal nyitottabban állnak 

azokhoz a termékekhez, szolgáltatásokhoz, amelyeket egy videós ajánl, mint a 

hagyományos tévészpotokhoz. Nem véletlenül nevezik őket influencereknek, vagyis 

véleményvezéreknek. A márkák számára ezek egyértelmű irányt mutatnak, de a folyamat 

nem ennyire egyszerű. Az igazi kihívást az jelenti számukra, hogy ahhoz, hogy a hirdetésük 

működjön, együtt kell dolgozniuk azokkal a fiatalokkal, akik a digitális világban sztárok 

lettek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hirdetőként srá kell bízniuk mindent a YouTuberre, 

hiszen ő ismeri legjobban a csatornája közönségét és tartalmát.337  

A hagyományos tévéműsorok gyártása során felhalmozott szakmai tudás, tapasztalat 

és háttér már nem elegendő ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a digitális világban is. Azok a 

szakemberek, akik eddig tévéműsorokat készítettek, nem biztos, hogy tudnak Facebook-

videót is létrehozni. A közösségi médiában megjelenő tartalmak és a televíziós formátumok 

között megfigyelhető egy kétirányú átjárás: a videomegosztók új felületet jelentenek a 

hagyományos tévés formátumok számára, illetve alapját is képezhetik azoknak. Egyelőre az 

egész piac kísérletezik. A piacra lépés korlátainak és a gyártási költségeknek a csökkenése 

miatt lehetőség nyílt a korábban elképzelhetetlen formanyelvi kísérletezésre, a digitális 

tartalomkészítés tehát az önkifejezés eszközévé válik. Arra, hogy mitől lesz egy Facebook- 

vagy YouTube-videó népszerű, még nincs recept – még akkor sem, ha egyre több 

                                                
335 Jenei Ágnes i.m. 77. 
336 Susanne Ault: Survey: YouTube Stars More Popular Than Mainstream Celebs Among U.S. Teens. 2014.08.05. 

 (http://variety.com/2014/digital/news/survey-youtube-stars-more-popular-than-mainstream-celebs-among-u-s-teens-

1201275245/)  
337 Kreatív Online: Odaadnák a hajukat egy youtuber kedvéért. 2017.04.06. 

(http://kreativ.hu/cikk/odaadnak_a_hajukat_egy_youtuber_kedveert) 
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következtetést lehet levonni az eddigi eredmények alapján. Zannuck és pesszimista társainak 

előrejelzései, amelyek a televízió végét valószínűsítették, eddig nem váltak valóra: a tévés 

formátumok egyre több formában, minden korábban elképzelhetetlen technológiai 

platformon jelen vannak, vagyis a televízió egyre határozottabb metamorfózisa, 

multiplikációja és proliferációja tapasztalható.338  

  

                                                
338 Jenei Ágnes i.m. 1. 
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15. Mellékletek 

1. melléklet 

Mivel a média és a televíziózás nyelve az angol, ezért előbb a bevett, gyakorlatban is 

használt angol kifejezést tüntetem fel, és utána jelölöm magyarul is. 

 

Format Bible Contents List / Formátumbiblia tartalomjegyzék 

DRG 

Format Structure and Content / Formátumstruktúra és tartalom 

Series outline / A sorozat íve 

Episodic outlines / Egyes adások felépítése 

Character biographies / Karakterleírások 

Concept, themes and tone / Koncepció, témák, hangvétel 

Original pitch / Az eredeti prezentáció anyaga 

Target audience / Célközönség 

Broadcast Schedule / Az adások időpontja 

Broadcast audience ratings (Full ratings should include figures for each episode, shares, 

average network share for the slot and comparison with previous programmes that have 

texed before in the same slot) / Nézettségi adatok (a teljes nézettségi adatokat tartalmazó 

grafikonnak tartalmaznia kell minden egyes adás esetében az eredményeket, a csatorna 

átlagnézettségét az adott slot-ra,339 illetve összehasonlítva korábbi műsorokkal, amelyek 

ugyanabban a slot-ban futottak) 

How the series structure worked (Key Elements of Each Episode) / Hogyan működött 

az évad felépítése (minden egyes adás kulcseseménye) 

Time coded scripts in the English language (Time code-dal ellátott scriptek andol 

nyelvre fordítva) 

 

Participants / Játékosok 

                                                
339 műsorsáv 



A televíziós formátumok evolúciója  

 104 

Participants, key features & roles including main on screen and off screen talent biographies 

/ Résztvevők, kulcselemek és szerepek – beleértve a főbb résztvevőt képernyőn és 

képernyőn kívül.  

Casting guidelines (sourcing, auditioning, selecting, preparing) / Casting tanácsok és a 

felkészülés 

Selection & preparation / Kiválasztás és előkészülés 

Rules for contributors / A stáb szabályrendszere 

 

Legal (Jogi szabályozás) 

Confidentiality /Titoktartási nyilatkozatok 

Rights clearances / Jogok tisztázása 

Participant application form & release templates / Játékosok jelentkezésére felhívó szöveg & 

jelentkezési lap minták 

Music clearance form templates / Zenei jogokat tisztázó formanyomtatványok 

 

Budget / Költségvetés 

Budgetary information & cost-saving techniques / Költségvetésre vonatkozó információk & 

költségcsökkentési módszerek 

Production budget templates (Percentage costs) / Gyártási költségvetésminták (százalékos 

költségek) 

 

Production Planning / Gyártási terv 

How involved is the production / filming schedule / Időbeosztás 

Production office requirements (Series staff & studio crew) / Irodai kelléklista (külsős 

helyszíneken és a stúdióban) 

Research & writing 

Days of taping/ location notes & running orders / Felvételi napok száma / helyszínekre 

vonatkozó megjegyzések & adásmenetek 

Sample production schedule / Gyártási terv minta 

 

Production Technical / Technikai információk 

Technical specs (Cameras & lighting) / Technikai specifikációk (Kamerák & világítás) 

Any relevant set designs / Vonatkozó díszlettervek 

Camera positions, lighting & pipe plot / Kamerák elhelyezése & mozgási irányok 
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Post-production notes / Utómunkára vonakozó információk 

Graphics & music / Grafikai elemek & zene 

 

Editorial Protocols / Szerkesztési, vágási elvek 

About the programme / A műsor leírása 

How we’d do things differently / Mit csinálnánk másként?  

Full Ratings: figures for each episode, shares, average network share for the slot and 

comparison with previous programmes that have tx’ed before in the same slot / Nézettségi 

adatok: minden adás nézettségi adatai, a csatorna átlagnézettségének, a slot és a korábban 

ugyanebben a slotban sugárzott műsorszámok nézettségének viszonylatában 

Avoiding common pitfalls 

Second series adaptation & format development / Tervek a második évadra vonatkozóan / a 

formátum fejlődési irányai 

2. számú melléklet 

 

Aznaposok / produkciós biblia (kivonat) 

Hangover – The morning after / Aznaposok – Másnap reggel 

Content of bible / A biblia tartalma 

1. About the format / A formátumról 

2. Format structure and content / A formátum felépítése és tartalma 

Series outline / A széria felépítése 

Episodic outline / Az adások felépítése 

3. Sources of drama and tension / Drámai helyzetek és feszültség generálása 

4. Webisodes / Online epizódok 

5. Detailed structure of an episode / Adásmenet 

6. Possible list of challenges / Feladatlista 

7. Character biographies / A szereplők karakterrajza 

The host / A műsorvezető 

Contestants / Játékosok 

8. Examples for characters / Példák szereplőtípusokra 

9. Location / Helyszín 

10. Original pitch / Az eredeti prezentáció anyaga 

11. Target audience / Céközönség 

12. Broadcast schedule / Ajánlott sugárzási időpont 
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13. Participants / Résztvevők 

Key features and roles / Fontosabb tulajdonságok és szerepek 

14. Casting guidelines / Casting szempontok 

15. Editorial protocols / Szerkesztési elvek 

16. Production planning / Gyártási terv  

Pre-production / Előkészítés 

Production office requirements / Produkciós iroda ajánlott felszerelései 

Shooting crew / A stáb 

Post-production crew / Utómunka stáb 

17. Avoiding common pitfalls / Gyakori hibák elkerülése 

18. Second series adaptations and format developments / Tanácsok a második évadra 

vonatkozóan / A formátum fejlesztése a második évadra 

19. Budget / Költségvetés 

Budgetary information and cost-saving techniques / Szempontok a költségvetés készítéséhez 

/ Ötletek a költséghatékonyságra 

20. Interactivity / Interaktivitás 

21. Sponsorship / Szponzoráció 

 

About the format / A formátum alapadatai 

• Genre: hangover game show / műfaj: másnapos game show 

• Number of episodes per season: 8-12 / Adások száma egy évadban: 8-12 

• Number of contestants: 12 / Játékosok száma: 12 

Az Aznaposok című műsorban egy csapat másnapos partiarcnak kell olyan feladatokat 

megoldaniuk, amelyek normális állapotban semmiféle nehézséget nem okoznak, egy 

átbulizott éjszaka után azonban képtelenségnek tűnnek.  

A formátum egyik fontos alappillére a közösségi média. Baráti társaságok 

jelentkezhetnek a játékba úgy, hogy létrehoznak egy Facebook-eseményt. Ez lehet egy 

legénybúcsú, születésnapi buli, évforduló stb. A kiválaszott csapatot a produkció meghívja 

egy bulihelyszínre, ahol egy életre emlékezetes buliban vehetnek részt. A feladatokra 

berendezett stúdiót a parti helyszínéhez közel kell berendezni. Praktikus lehet, ha ez a stúdió 

már eleve egy buli közelében van, például egy fesztivál, sípálya, tengerparti bár mellett.  

Ahol a buli véget ér, ott kezdődik a tévéműsor: a játékosokat mindössze néhány óra 

alvás után felébresztjük és a kínzó másnaposságtól, háborgó gyomortól, szaggató fejfájástól 

és kézremegéstől szenvedő bulizók máris egy alkoholszint-mérésen vesznek részt. 12 
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játékost választunk ki egy szonda segítségével, majd két hatfős csapatot alakítunk. Minél 

magasabb alkoholszintet mér a szonda valakinek a vérében, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy bválogatjuk a műsorba. Minden kör után mindig a nyertes csapat válaszja ki, hogy az 

ellenfél csapatából melyik játékos játssza a következő kört. Amíg a játékok zajlanak, a 

nézők rövid összeállításokat, flashback-eket láthatnak az előző éjszaka legmeghatározóbb 

eseményeiből.  

Milyen érzés vajon egy billiárdasztalon ébredni reggel és egyből azon versenyezni 

valakivel, hogy ki tudja előbb befűzni a cérnát a tűbe? Vajon képes egy erősen másnapos 

fiatal néhány perccel azután, hogy felébredt, érthetően felolvasni egy apróbetűs cikket a 

horgászszaklapból a lazacok nemi életéről – mindezt úgy, hogy egy masszázsszékben ül? 

Miután kimondtad, hogy „soha többé nem iszom alkoholt”, képes lennél végigszagolni több 

alkohollal teli üveget és megtippelni, hogy milyen italt töltöttünk bele? Bárki, aki elájul, 

elhányja magát vagy feladja a küzedelmet, vesztesként távozik. Minden megnyert kör után a 

nyertes játékos csapata kap egy Aspirint vagy egy Panadolt. Az egész játékot megnyerő 

csapat egy kijózanító reggelit nyer.  

 

A formátum felépítése és tartalma   

A sorozat íve 

Egy széria Aznaposok 12 adásból áll, az adások 30 percesek. Minden adás különálló 

tartalmi egység, tehát a játék nem folytatódik egyik adás után a következőben, illetve 

minden egyes adásban új szereplők, új csapatok versenyeznek. Az adásokat minden esetben 

előre rögzítjük.  

 

Az adások felépítése 

Minden adás 30 perces (Magyarországon ez nettó 24 perc adásidőt jelent a reklámok 

nélkül). Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a műsor szerkezete rugalmas, tehát a 

csatorna igényeinek megfelelően alakítható. Digitális verzió esetén 15 perces adásokat is 

lehet rögzíteni, ugyanakkor a műsor tartalmi korlátai miatt a 60 perces slot kitöltésére nem 

javasoljuk.  

 

Webizódok  

Az egyes feladatokból összevégott videók akár bakiparádé formájában online felületeken 

vagy a csatorna weboldalán felhasználhatók. A formátumhoz tatozik egy okostelefonos 

alkalmazás, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy interaktív módon vegyenek részt a 
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verseny eredményének alakulásában (videók feltöltése, a játékba való jelentkezés, szavazás, 

kommentek, reakciók posztolása).  

Elengedhetetlen feltétele a műsor sikerének, hogy a szereplőket az alábbi 

szempontoknak megfelelően válasszuk ki. Az eltérő személyiségtípusok, illetve a játékosok 

közötti eltérő alkoholszint rengeteg feszültségforrás alapjául szolgálhat.  Ez egyfelől 

humoros helyzeteket is teremthet, másrészt viszont nagyon alapos és körültekintő 

szerkesztői és orvosi felügyeletet igényel.  

Példák az esetleges helyzetekre és viselkedési formákra: 

1. A játékos folyamatosan panaszkodik, hogy nem érzi jól magát, nyűgös és 

türelmetlen lesz.  

2. A játékos eljátssza, hogy nagyon be van rúgva, pedig valójában nem részeg.  

3. Alváshiány okozta ingerültség.  

4. Ha valaki nem tud megoldani egy feladatot, a csapattársait hibáztatja.  

5. Valaki feladja a versenyt.  

6. A nyertes csapat értelemszerűen mindig a legrosszabb állapotban lévő 

játékost választja ki a következő feladatra, amit a másik csapat méltatlannak érez.  

 

Részletes adásmenet 

 
 Szereplők Tartalom Idő Össz. idő 

  Főcím 
 

  

Előző helyszínek Előző szereplők 

 

Recap – az előző hangover verseny 
képsorai 
Ugyanez az első epizódban recap helyett 
szabálymagyarázat a nézőknek. 

0.30 0.30 

Bulihelyszín Műsorvezető 

 

Beköszönés 
 

0.20 0.50 

Bulihelyszín Műsorvezető + 

szereplők fotói 

A műsorvezető ismerteti, hogy milyen 

társaság jött össze a facebook 

aktivitáson, a facebook profilokon 

keresztül ismerteti, kik a mai műsor 

résztvevői. 

 

1.00 1.50 

Bulihelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

Buli résztvevői érkeznek a 

bulihelyszínre. 

 

0.30 2.20 

Bulihelyszín Műsorvezető + Mini interjúk a szereplőkkel, hogy ki mit 
vár a partitól, mennyire bírja a bulit és 

1.00 3.20 
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szereplők 

 

szerinte hogyan teljesít majd a buli után. 
 

Bulihelyszín Műsorvezető + 

DJ+szereplők 

A műsorvezető ismerteti a játék 

szabályait, a DJ elkezdi nyomni a 

szetteket, a Host jó bulizást kíván. 

 

1.00 4.20 

Bulihelyszín Műsorvezető 

+DJ+szereplők 

Mozaikszerű részletek a buliból, a 

műsorvezető mini interjúkat készít 

bulizókkal, ki hogy érzi magát...  Az idő 

múlását folyamatosan jelezzük, a 

műsorvezető is a fiúkkal/lányokkal 

bulizik, de közben ki-kiszól a kamerának 

és a nézőknek, mutatja, ha valakin látja, 

hogy nagyon kezdi túltolni a bulizást. 

1.00 5.20 

Bulihelyszín Műsorvezető 

+DJ+szereplők 

A műsorvezető megtippeli, hogy kik 

lehetnek a pár óra múlva kezdődő 

verseny tuti résztvevőit. A DJ-vel 

kooperál, hogy milyen bulizós zenéket 

nyomjon, hogy még jobban pörögjön a 

hangulat. 

0.30 
 

5.50  

Bulihelyszín Műsorvezető + 

DJ+szereplők 

A műsorvezető be akarja bizosítani, hogy 

mindenki kellően fáradt legyen a 

versenyre, nagyokat koccint a kicsit 

visszahúzódóbb, „alibiző” bulizókkal. 

0.30 6.20 

Bulihelyszín Műsorvezető 

+DJ+szereplők 

Klipszerűen összevágott anyagok a buli 

tetőfokáról – és arról, hogy a résztvevők 

lassan kezdenek kidőlni. 

0.30 6.50 

Szobák 

 

Műsorvezető 

+szereplők 

Már minden szereplő alszik, a 

műsorvezető megmutatja, ki hol dőlt el – 

és beállítja az órát: két óra múlva 

ébresztő. 

 

0.30 7.20 

Szoba Műsorvezető A műsorvezető is lefekszik. Mivel ő nem 

ivott, ő nem eldől, hanem szemtakaróval, 

minden kényelemmel ellátva fekszik le, 

hogy a többieknél jobban kialudja magát. 

0.30 7.50 

Szoba Műsorvezető A műsorvezetőt az ébresztője lágy 

zenével ébreszti.  

0.10 8.00 

Játékhelyszín Műsorvezető 

+szereplők 

A műsorvezető durván, egy tűzriadó 

csengővel  ébreszt mindenkit. Mindenkit 

0.30 8.30 
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felráz, mindenkinek össze kell gyűlni a 

játéktéren. 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A műsorvezető egy alkohol-teszter 

szonda segítségével végig tesztel minden 

szereplőt. A 12 legdurvább eredményt 

produkálóból lesz játékos.   

1.00 9.30 

Játékhelyszín Műsorvezető 

+szereplők 

 

A játékosokból két csapatot alkotnak. A 

napszemüvegeket, egyéb fény-és 

hanghatások tompítására alkalmas 

eszközöket begyűjtik. 

0.30 10.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

1. feladat konf.: Lufifújás. (Időre, teli 

tüdőből feszesre fújni a lehető legtöbb 

lufit. Számít, hogy hányat és mekkorára.) 

0.30 10.30 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A legmagasabb alkohol teszter értéket 

produkáló játékos csapata választ 

ellenfelet. 

  

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

1. feladat végrehajtás 1.00 11.30 

Játékhelyszín Műsorvezető 

+szereplők 

A feladat után  a műsorvezető eredményt 

hirdet. Mini interjúk a játékosokkal. 

1.00 12.30 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

2. feladat konf.: Alkohol szagfelismerő 

teszt. (Bekötött szemmel kell alkoholt 

szagolni, tíz pohárban egymás után. 

Mindegyiket fel kell ismerni. Aki 2 perc 

alatt többet felismer, nyer.) 

0.30 13.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A nyertes csapat kiválaszthatja, hogy kit 

küld versenybe és kit választ az ellenfél 

csapatából. 

  

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

2. feladat végrehajtás 1.30 14.30 

Játékhelyszín Műsorvezető 

+szereplők 

A feladat után a műsorvezető eredményt 

hirdet. Mini interjúk a játékosokkal. 

1.00 15.30 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

3. feladat konf.: Kalapácsos szögbeverés. 

(Verjenek be minél több nagy szöget 

tövig egy hatalmas fa oszlopba. Aki 

többet üt be egy perc alatt, nyer.) 

0.30 16.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A nyertes csapat kiválaszthatja, hogy kit 

küld versenybe és kit választ az ellenfél 

csapatából. 
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Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

3. feladat végrehajtás 1.30 17.30 

Játékhelyszín Műsorvezető 

+szereplők 

A műsorvezető eredményt hirdet. Mini 

interjúk a játékosokkal. 

1.00 18.30 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

4. feladat konf.: Hajóhinta (Csapatonként 

páros feladat. Hajóhintában ülve kell egy 

nagyon apró betűs szöveget elolvasni és 

a szavakat lediktálni az egyik 

csapattársnak.) 

0.30 19.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A nyertes csapat kiválaszthatja, hogy kit 

küld versenybe és kit választ az ellenfél 

csapatából. 

  

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

4. feladat végrehajtás 1.30 20.30 

Játékhelyszín Műsorvezető 

+szereplők 

A műsorvezető eredményt hirdet. Mini 

interjúk a játékosokkal. 

1.00 21.30 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

5. feladat konf.: Stroboszkópos 

akadálypálya. (Stroboszkóp fényénél kell 

elfutni egy-egy pályán egy-egy kosárig, 

ott öt tűbe cérnát fűzni és visszafutni. Az 

ellenfelek szerszámokkal, flexekkel és 

fúrókkal kiadott hangokkal zavarhatják a 

másik csapat játékosát) 

0.30 22.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A nyertes csapat kiválaszthatja, hogy kit 

küld versenybe és kit választ az ellenfél 

csapatából. 

  

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

5. feladat végrehajtás 1.00 23.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

A műsorvezető kihirdeti a végeredményt. 

A győztes csapat Aszpirint kap és egy 

óriási reggelit. 

0.30 23.30 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

Lekonf. 0.30 24.00 

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

Next-on   

Játékhelyszín Műsorvezető + 

szereplők 

Vége főcím   



A televíziós formátumok evolúciója  

 112 

 

Lehetséges feladatok listája 

Játék neve Leírás Szabályok Kellékek 

Bakancslista A két játékos leveszi a 

cipőjét és a lábujjai közé 

fogott ecsettel az 

odakészített lavórban 

lévő paradicsomlével, 

adott időre, egy nagy 

kartonlapra felrajzol 

minél több smile-t 

 

1) Egyszerre játszik a 2 játékos. 

2) 2 külön lavór (ha lehet, matrica 

rajta). 

3) Egy nagy közös lap, hogy ne 

mozogjon. 

4) Egy perc alatt kell végezni a 

rajzzal. 

• 2 lavór 

• 2  lapos ecset 

• sok paradicsomlé 

• nagy kartonlap 

Ciklon A két játékos egy imitált 

focipályán, négykézláb 

próbál befújni egy ping-

pong labdát a másik 

kapujába 

1) Egyszerre játszik a 2 játékos. 

2) Az ellenfél labdáját nem lehet 

elfújni. 

3) Játékidő: egy perc (döntetlen 

esetén mindenkinek jár a pont, 

0-0 estén senkinek). 

4) Mindenki a a saját kapujából 

indul. 

 

 

 

• 10 db pingpong labda 

• 2 kiskapu 

• sárga-fekete öntapadós 

jelölö szalag 

Cukorfalat A játékosok előtt két 

mély üvegtálban víz van, 

benne cukorkák, amit 

adott idő alatt szájjal kell 

kihalászni. Ehhez a 

fejüket mélyen bele kell 

meríteni az üvegtálba. 

1) Egyszerre játszik a 2 játékos. 

2) Amennyit akar, annyit vehet ki 

egyszerre.  

3) Vizet nem szabad kiköpni, csak 

a cukrot. 

4) Játékidő: 1 perc. 

 

• színes cukorkák 

2 nagy üvegedény (domború 

fallal) 

• 2 partedli 

• üvegasztal 

Nyuszi hopp! Füles fitnesz labdán 

ugrálva közlekednek a 

játékosok egy előre 

kijelölt pályán. A 

fejükön nyuszifüleket 

viselnek, a szájukkal kell 

útközben megszerezniük 

az elhelyezett répákat, 

majd visszatérni a 

1) Egymás után játszik a 2 játékos. 

2) Játékidő: kb. 2 x 1 perc. 

• tapsifül 

• nagy fitneszlabda 

• 15 db répa, zölddel együtt 

• két jelölőboja 

• stopper 
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startvonalhoz. 

Helló 

Jacques 

A játékosok hálózsákban 

ugrálva közlekednek két, 

egymástól 4 méterre 

elhelyezett asztal között. 

Az asztalokon vízzel teli 

műanyag poharak 

vannak. A rajtot 

követően a játékos 

elugrál az asztalhoz, kéz 

használata nélkül, 

szájával felvesz egy 

poharat és kiissza azt, 

majd ugrál a másik 

aztalhoz. 

1) Egymás után játszik a 2 játékos. 

2) Az győz, aki a játékidő alatt 

több pohár vizet fogyasztott el. 

3) A vizet ki kell inni, kiönteni 

nem szabad! 

4) Játékidő: 2x1 perc. 

• 1 db hálózsák 

• 2 db asztal 

• 20 db műanyag pohár (2dl) 

Headbang  A játékos egy 

harisnyanadrágot húz a 

fejére úgy, hogy annak 

lábfej részébe 1-1 

teniszlabdát helyeztünk. 

A feje lóbálásával kell 

tárgyakat feldönteni. 

1) Egymás után játszik a 2 játékos. 

2) Mindent le kell dönteni. A 

gyorsabb játékos nyer! 

3) Játékidő: kb 2 perc. 

4 vastag, de átlátszó 

harisinya 

2 db teniszlabda 

4 borosüveg 

kettőben víz, kettő üres 

1db közepes méretű 

plüssmaci 

5 db konzervdoboz 

1 db cserepes művirág 

1 db ogreszobor  

Hélium kvíz A játékosok héliumos 

lufiból szívva, eltorzult 

hanggal adnak választ a 

feltett kvízkérdésekre. 

4) Egyszerre játszik a 2 játékos. 

5) A műsorvezető felváltva kérdezi 

a játékosokat, legfeljebb 3 mp 

van a válaszadásra. 

6) Ahány helyes válasz, annyi 

pont. 

10 db héliumos lufi 

• 20 db kvízkérdés 

(kreatívcsapat írja) 

Hot Dug A játékosoknak állva, 

elöl a derekukra kötött, 

lógó virslivel kell 

beletalálniuk a földön 

elhelyezett, mustárt, 

ketchup-ot és majonézt 

tartalmazó 3 bödönbe. 

Az így megízesített 

virslit végül egy 

1) Egyszerre játszik a 2-2 játékos 

2) Az győz, aki hamarabb teljesíti 

a feladatot, vagy ugyanannyi idő 

alatt többet evett a hot-dogból. 

3) A virslit nem szabad megfőzni, 

mert szétesik! 

4) A szószokat fel kell higítani! 

(víz), hogy befedjék a virslit 

5) Játékidő: kb 2 perc 

• 6 pár (nyers) virsli 

• 4 méter madzag 

• mustár 

• ketchup 

• majonéz 

• 6 db hotdogkifli 

• 2 db tányér 
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félbevágott kiflibe kell 

helyezni. Az elkészült 

hot-dogot egy csapattárs 

falja fel. A feladat akkor 

van készen, amikor az 

utolsó falatot is lenyelte. 

 

Kacsavadász  A játékosok egy 

gördeszkán hasalva, úszó 

mozdulatokkal 

közlekednek a startvonal 

és egy vízzel teli vödör 

között. Utóbbiban egy 

gumikacsa úszik: ezt 

szájjal kell kihalászni, 

majd visszajuttatni a 

startvonalhoz. A 

játékosok a feladat 

teljesítése közben 

búvárszemüveget és -

uszonyokat viselnek. 

1) Egymás után játszik a 2 játékos. 

2) Játékidő: 2 x 30 másodperc. 

3) Az nyer, aki a gyorsabb. 

• gördeszka 

• vödör 

• gumikacsa 

• 1 db. búvárszemüveg 

• 1 pár pántos uszony 

Light my fire A játékosoknak 

boxkesztyűben kell 

gyufával meggyújtaniuk 

egy gyertyát, majd egy 

többszörösen 

meggörbített szívószállal 

elfújniuk azt. 

Az győz, aki hamarabb 

teljesíti a feladatot. 

1) Egyszerre játszik a 2 játékos 

2) csak egyszer kell végrehajtani. 

Akinek előbb sikerül, az nyer. 

3) Játékidő: kb. 2 perc. 

• 2 pár boxkesztyű 

• 2 doboz gyufa 

• 2 gyertya 

• bekészítve 1-1 vödör 

víz/poroltó 

• 2 asztal 

MakeUp Az egyik játékos bekötött 

szemmel próbálja 

kisminkelni a másikat  

Felváltva játszanak 

1) Egymás után játszik a 2 játékos 

Rúzsozás, pirosítás, szemöldök, 

szemhéj. 

Játékidő: 2 x 1 perc 

2) Az nyer, aki hamarabb készen 

van. 

• preparált úszószemüvegek 

• pirosító 

• szemöldök ceruza 

• rúzs 

• sötét (szürke v. fekete) 

szemhéjpúder 

 

Részeg 

pincér 

Vízszintes léc alatt kell 

limbózva közlekednie a 

játékosnak úgy, hogy 

kezében egy tálcát tart, 

1) A 2 játékos felváltva játszik. 

2) A léc egyre lentebb kerül. 

3) Aki előbb elesik, vagy feldől a 

pohár, az veszít. 

• tálca 

• léc, két mv tartja 

• pohár (víz) 
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rajta egy teli pohár 

vízzel. 

 

 

Spagetti race A játékosoknak úgy kell 

adott idő alatt megenniük 

1-1 tál spagettit, hogy 

közben nem 

használhatják a kezüket. 

1) Egyszerre játszik a 2 játékos 

az adagokat előtte és utána 

lemérjük 

játékidő: 1 perc 

aki többet eszik meg, az nyer 

• főtt spagetti, 500 gram 

tésztából 

• paradicsomszósz 

• 2 db tál 

• 2 partedli 

• ismétlésnél 2db kisebb torta 

Tojásláb Minden csapattag játszik. 

Egymás mellett ülnek, az 

első játékos kiemel egy 

nyers tojást egy 

fészekből, majd lábbal 

átadja azt a mellette 

ülőnek, aki szintén lábbal 

továbbítja azt a 

következő játékos felé. A 

sorban utolsónak egy 

kosárba kell rakni. 

 

1) Egyszerre játszák mezitláb 

2) kotkodácsolni kell közben 

3) Az győz, aki az adottidő alatt 

több ép tojást tud átpakolni.  

4) Játékidő 1 perc 

• 20 db tojás 

• 2 db fészek 

• 2 db kosár 

Tüzesvíz A játékosok egy asztal 

két oldalán ülnek. 

Középen üvegtálban 

csípős, kellemetlen ízű 

folyadék van. 1-1 

szívószál segítségével 

kell fejteniükk  minél 

több folyadékot a saját 

poharaikba. 

2. Egyszerre játszik a 2 játékos 

3. Játékidő: 1 perc 

• tabasco 

• borsörlő 

• 2 db mérőhenger 

2 db vastag és hosszú 

szívószál 

• asztal 

Vakvarjú Egy rúdon 30 db 

pillecukrot lógatunk, 

különböző hosszúságú 

damilokkal. A játékosok 

egyszerre játsznak, 

bekötött szemmel 

próbálnak minél több 

cukrot megenni. Minden 

sikeres találat után 

1) Egyszerre játszik a 2 játékos 

2) Az nyer, aki több cukrot 

fogyasztott el (csak a károgással 

megevett cukor érvényes!) 

3) Játékidő: 1 perc 

 

• 1 db 2 méteres rúd 

• damil 

• egy csomag pillecukor 

• 2 vakszemüveg 

• 2 db angyalszárny feketére 

festve 
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károgni kell, különben 

nem jár a pont. 

Chippendale A játékosoknak (az 

alsónadrág kivételével) a 

teljes levetkőzést 

követően ruhát kell 

cserélniük, és a partnerük 

ruházatába 

visszaöltözniük. 

 

 

 

 

A két ember, aki öltözik, legyen 

azonos csapatból. Egymás után 

vesszük fel a két játékot, és nem 

ruhákat cserélnek, hanem egy 

adott jelmezt.  

Játékidő: 2x1 perc 

A gyorsabb páros nyer 

• jelmezek 

Utolsó 

vascora  

A két fedett szemű 

játékos egy asztalnál ül a 

két műsorvezetősvel. 

Az odakészített 

alapanyagokból 

szendvicset kell 

csinálniuk és azt 

megetetni az egyk és 

másik műsorvezetővel 

A két játékos egyszerre 

versenyez 

A műsorvezetők nem 

segíthetnek 

Az győz, aki hamarabb kész az 

etetéssel 

Játékidő: kb 2. perc 

2 szelet kenyér 

2 kés 

2 tányér 

10 dkg felvágott 

2 vágódeszka 

2 paradicsom 

2 paprika 

10 dkg szeletelt sajt 

két kocka vaj (kicsi) 

 

Happy 

Birthday  

Két tortán 30-30 gyertya 

áll. Két csapat 1-1 

játékosának az a feladata, 

hogy minél több gyertyát 

meggyújtson úgy, hogy 

közben a másik gyertyáit 

el lehet fújni, hogy minél 

nehezebb legyen neki. 

Mindenkinek 1 doboz 

gyufát adunk a 

kezdéskor, ugyanannyi 

szál gyufával. Nehezítés: 

mindezt úgy, hogy egy 

golyó van a játékosok 

szájában, hogy nehezebb 

legyen a fújás. 

 

Egyszerre játszuk 

Játékidő: 1 perc 

az nyer, akinek a játék 

lefújásakor több gyertya ég 

2 db torta 

80 db kisgyertya 

2 db pingponglabda 

4 doboz nagyobb gyufa 
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Roller 

 

2 tekercs WC-papírt kell, 

széles,repülő 

karmozdulatokkal 

letekernie mindkét csapat 

1-1 játékosának 

a játékosok fitball-labdán 

ülnek 

Egyszerre játszuk 

Játékidő: kb. 1 perc 

Az nyer, aki hamarabb készen 

van 

4 tekercs WC papír  

2 fittball-labda 

 

 

A feladatok listáját igény, a helyszín adottsága, a rendelkezésre álló díszlet és a jogi 

szabályozás szerint lehet alakítani.  

 

Karakterleírások 

Műsorvezető 

Vicces, humoros, jól kommunikáló, váratlan helyzetekben frappánsan reagáló, hiteles és a 

celebek körében is ismert partifigura. Ugyanakkor fontos az is, hogy a játékosok úgy 

érezzék, hogy “egy közülük”, tehát be tud épülni a baráti társaságokba és korban is közel áll 

hozzájuk, megtalálja velük a közös hangot. Szigorú bírának kell lennie a hangulat és a 

műsor atmoszférája ellenére. Ha valaki rosszul lesz, felkészülten kell reagálnia.  

 

Játékosok 

Fiatal, kereskedelmi értékkel bíró emberek, vagyis olyan benyomást kell kelteniük, mint 

akinek van annyi jövedelme, hogy finanszírozni tud egy bulit.  

A társadalmi háttérnek jelentős szerepe van: a műsor nem alkoholfogyasztásra ösztönöz, és 

azt sem akarja sugallni, hogy “menő”. Sokkal inkább a baráti kapcsolatokra, az együtt töltött 

időre és a közös élmények jelentőségére koncentrál.  

Példák karakterekre:  

1. Aki sokat iszik: Minden buliban ott van, folyamatosan rendeli az italokat 

mindenkinek. Sokkal inkább a bulizás érdekli, mint példéul a csajozás.   

2. Aki az első pohár után berúg: Soha nem húzza ki hajnalig, mindig ő az első, aki 

bevonul a fürdőszobába és elalszik a WC mellett a földön.  

3. A lány, aki jobban bírja az italt, mint a pasik: Képes talpon maradni, amíg tart a buli, 

és ő az, aki hazatámogatja a járni nem turó részeg srácokat vagy beülteti őket egy taxiba. 

Mindenki nagyra tartja és elismeri a teljesítményét.  
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4. Az agresszív: Mindig ő a leghangosabb. Provokatív, harsány, kötözködő, mindig ő a 

leghangosabb a társaságban. Mindezek ellenére soha nem verekszik, tipikusan ő az a kutya, 

amelyik ugat, de nem harap.  

5. A csendes: Amikor berúg, az egyetlen dolog, amire koncentrálni tud, hogy túlélje az 

estét. Csendben ül, nem szól hozzá semmihez.  

6. A jócsaj: Mindenkivel kihívóan viselkedik, de valójában nem megy bele semmibe, 

mert komoly kapcsolatra vágyik. A pasik azonban nem veszik komolyan a viselkedése és a 

hírneve miatt.   

7. A zaklató: Azt hiszi, hogy ő a világ legellenállhatatlanabb pasija és nagyon felhúzza 

magát, ha valaki visszautasítja.  

8. A bohóc: Ügyetlen és csetlik-botlik, tántorog, mindent elejt, nem tud rendesen járni 

és a beszédét is nehéz érteni.  

9. A párocska: Bár szeretnek együtt eljárni és mulatni, gyakran úgy végződik az este, 

hogy nyilvánosan jelenetet rendeznek vagy egymásba kötnek és hangosan veszekszenek.  

 

Helyszín 

A bulihelyszínnek legalább 250 nm alapterületűnek kell lennie, hogy a csapatok, 

műsorvezetők és a stab is kényelmesen elférjen. Ez lehet egy épp nem működő éjszakai 

szórakozóhely vagy nagyobb kocsma, ahol táncparkett is van. Ha működő szórakozóhelyet 

választunk helyszínnek, fontos, hogy megállapodjunk velük, hogy ha apró átalakításokra 

van szükség, járuljanak hozzá. Fontos az is, hogy a közelben kell lennie olyan helynek, ahol 

el lehet szállásolni a játékosokat éjszakára. Ha a produkciós stáb olyan helyszínt választ, 

amelyben nincs szálláslehetőség, gondolni kell arra, hogy a játékosok szállítását meg kell 

oldani a játékhelyszínre.  

 

Lehetséges partihelyszínek:  

1. tengerparti szórakozóhely 

2. Éjszakai szórakozóhely 

3. Egyetemi kollégium 

4. Kocsma 

5. Étterem 

6. Házibuli 

7. Ipari terület 
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Lehetséges játékhelyszínek:  

1. Kalandpark 

2. Tóparti üdülőhely 

3. Strand 

4. Stúdió 

5. Ipari épület/loft 

 

Célközönség 

Kifejezetten felnőtt tartalom, 18-29 éves korosztálynak.  

 

Programing javaslatok 

• késő prime time vagy éjszakai műsorsávban érdemes sugározni, főleg a jogi 

szabályozás miatt.  

• Gyakoriság: 1 adás/hét 

• Adáshossz: 30 perc / 5-15 perc az online verzió esetében 

 

Játékosok 

18-29 közötti fiatalok, főiskolai, egyetemista társaság vagy fiatal pályakezdők. Fontos 

ellenőrizni, hogy minden játékos nagykorú az alkoholfogyasztásra vonatkozó jogi szabályok 

betartása végett. Ismerős társaságok, baráti társaságok, iskolatársak, lakótársak. A 

társaságnak sokszínűnek kell lennie, sokféle karakterrel. Fontos, hogy mindenki 

hozzájáruljon ahhoz, hogy interjút is készíthessen vele a produkció.  

 

Szempontok a szereplőválogatáshoz 

(meghallgatás, kiválasztás, felékszítés folyamata) 

A játékosok számát az alkoholra adott kiszámíthatatlan reakció miatt többszörösen is be kell 

biztosítani. Gyártási tapasztalatokra hagyatkozva javasoljuk, hogy minden játékos mellé 

válogassunk két tartalékjátékost is. A forgatás előtt minden játékost fel kell készíteni arra, 

hogy pontosan mi fog történni. Alkoholos befolyásoltság alatt nehezebben fogják megérteni 

a játékszabályokat, és nem szeretnénk, ha ez a kamerák előtt történne. A forgatás kezdetére 

tudniuk kell, hogy hol fognak zajlani a játékok és melyik játéknál mire kell figyelniük, mire 

mennyi idő áll rendelkezésre. Ha úgy döntünk, hogy a műsorban celebek is szerepelnek, az 

ő időbeosztásukat érdemes előre tisztázni és ahhoz igazítani a felvételi napokat.  

A szereplőválogatás szempontjai:  
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- életkor (18-25) 

- az illető szeressen bulizni 

- saját ruhát kell hozni 

- humor 

- jó kommunikációs készség 

- az alkoholra adott reakció 

- preferált alkohol, amit fogyasztani szeret 

- családi állapots 

 

 

Előkészítés 

A műsor előkészítését két szakaszra lehet osztani: jelentkezés szakasza A Facebook-on 

keresztül (1) és maga a forgatás (2).  

A játékosok maguk szerkesztik a Facebook oldalt, de a főszerkesztőnek már ebben a 

szakaszban felügyelnie a tartalmat, hogy egyezzen a műsor arculatával, tartalmi 

elképzeléseivel.  

Az adásokat előre kell rögzíteni minden esetben! Az előkészítés körülbelül 6-8 hetet vesz 

igénybe, a szereplőválogatásra legalább 3-4 hetet kell hagyni. Forgatási napok száma/adás: 

2.  

 

Stáblista 

1 line producer 

1 főszerkesztő 

1 executive producer 

2 szereplőválogató 

1 casting director 

1 helyszínkereső 

1 asszisztens 

Forgatóstáb 

1 operatőr 

1 hangménök 

1 technikus 

1 riporter 

1 rendező 
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1 gyártásvezető 

2 asszisztens 

Orvosi ügyelet 

 

Utómunka stáb 

1 utómunka állomás 

1 utómunka szerkesztő 

1 szerkesztő 

1 fényelő és hangkeverő 

 

Jó tanácsok 

1. A Facebook-esemény szervezése előtt limitálni kell azoknak a számát, akik 

jelentkezhetnek, hogy később ne legyen abból félrértés, hogy miért nem szerepelhet 

mindenki a műsorban.  

2. Az alkoholra adott kiszámíthatatlan reakciók miatt érdemes fejenként plusz két 

tartalékjátékossal számolni.  

3. Orvosi ügyelet kötelező! 

4. Javasoljuk, hogy adás előtt a műsorvezetők játsszanak „ivós játékokat” a 

játékosokkal annak érdekében, hogy ne húzódjon el a buli bevezető szakasza és egyben arra 

is biztosítékot ad, hogy a játékosok alkoholszintje megfelelő legyen a méréskor.  

5. A fiúk és a lányok aránya egyezzen meg a csapatokban. Ugyanakkor lehet kifejezetten fiús 

vagy lányos csapatokat is egymás ellen válogatni.  

6. A helyszín kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy a buli, a játékok helyszíne és a szállás ne 

legyenek messze egymástól.  

7. A felvételek készítésekor és az utómunka során ügyeljünk arra, hogy ne mutassunk olyan 

felvételeket, amelyek valakit nem előnyös vagy megalázó helyzetben mutatnak be. Fontos 

az is, hogy vágjuk ki azokat a képeket, amelyek direkt alkoholfogyasztást ábrázolnak.  

 

Lehetséges témák a második évadra 

Verziók szereplők szempontjából:  

1. Lányos este 

2. Középiskolai osztálytalálkozó 

3. Lánybúcsú/legénybúcsú 

4. Szülinapi buli 
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5. Családi összejövetel 

6. Céges csapatépítő 

7. Pasik focimeccset néznek 

8. Hálaadás/karácsony 

9. Hírességek 

 

Verziók feladatok szempontjából:  

1. Szellemi feladatok 

2. Feladatok az 5 érzékszervre szabva: szaglás, tapintás, látás, ízlelés, hallás.  

3. Kitartást tesztelő feladatok 

4. Sportos feladatok 

 

Kutatás és a feladatok megírása 

Adásonként egy 50 elemből álló feladatlistát kell előállítani és letesztelnie a 

kreatívcsapatnak. A feladatoknak a játékosok személyiségéhez és a csapatok típusához kell 

igazodnia.  

 

Interaktivitás 

A feladatokat bárki kipróbálhatja otthon is, és ha felvételeket is készít róla, feltöltheti a 

műsor saját weboldalára vagy a csatorna oldalára. A feltöltött videókra kommentelni lehet és 

a műsor körül egy olyan közösség épülhet fel, amelyet később kereskedelmi célra is fel lehet 

használni.  

 

Szponzoráció 

A műsor számos lehetőséget rejt szponzorok bevonására. Példák:  

- helyszín 

- fájdalomcsillapító 

- alkoholmárka 

- ruhamárka 

- energiaital 
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3. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra  
Forrás: Albert Moran – Justin Malbon: Understanding the global TV format. Intellect books, 

2006. 
 

 

 
2. ábra 

Forrás: Priit Kallas: Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps, 2018. 02. 08.  
(https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/) 

Utolsó letöltés: 2018. 02. 10.  
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3. ábra 
Forrás: Biz Carson: Here's everything you need to know about how many people are using 

Snapchat, 2017. 02. 02 
(http://uk.businessinsider.com/how-many-people-use-snapchat-user-numbers-2017-2) 

Utolsó letöltés: 2018. 02. 02. 
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5. ábra 

Forrás: Magyar Reklámszövetség, 2017. 03. 01. 
(http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2016), Utolsó letöltés: 2018. 02. 

02. 
 
 

 

 
 

6. ábra 
Forrás: Magyar Reklámszövetség,  

(https://www.slideshare.net/prezista/mrsz-reklamtorta-2016170509final) 
Utolsó letöltés: 2018. 02. 02. 
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7. ábra 
Forrás: Magyar Reklámszövetség, 2017. 03. 01. 

(http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2016), Utolsó letöltés: 2018. 02. 02. 
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