
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevezetés 

A Médiatanács 1601/2011. (XI. 9.) számú határozata alapján a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében 
havi rendszerességgel ellenőrzi az Mttv. 39. §-ának érvényesülését hét országos médiaszolgáltató 
programjában. A vizsgálat célja a hallási fogyatékkal élők számára készített feliratokkal és jelnyelvi 
tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülésének, a televíziós műsorszámok 
akadálymentessé tételének ellenőrzése. 

A hazai szabályozásban az Mttv. útmutatása szerint az audiovizuális médiaszolgáltatóknak 
törekedniük kell arra, hogy műsorszámaikat fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a hallássérültek 
számára. Az Mttv. 39. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati és a JBE lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatók minden közérdekű közleményt, politikai reklámot, hírműsorszámot - beleértve a 
közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést -, valamint a politikai tájékoztató és a 
fogyatékos személyekről szóló műsorszámokat kötelesek a hallási fogyatékkal élők befogadását 
megkönnyítő segédlettel ellátni. Továbbá napi tíz órányi filmalkotáshoz és közszolgálati célokat 
szolgáló programhoz szintén feliratozást vagy jeltolmácsolást kell biztosítaniuk a 6-24 óra közötti 
műsorsávban. A fentieken túl a feliratoknak pontosan kell visszaadniuk az elhangzottak értelmét, és 
a képernyő történéseivel szinkronban kell állniuk. A médiatörvény előírásai szerint a televízióknak 
az esélyegyenlőség növelése érdekében évről évre bővíteniük kell a halláskárosultak számára is 
hozzáférhető műsoraik körét.1 

2014 szeptemberében az NMHH konferenciát rendezett annak érdekében, hogy az érintettek 
tapasztalatait megismerhesse a kérdéssel összefüggésben. Az uniós gyakorlatot bemutató 
előadásában a Hallássérültek Európai Szövetségének elnökhelyettese elérendő célként jelölte meg, 
hogy 2020-ra a műsorok 100 százalékban hozzáférhetőek legyenek a siketek és nagyothallók 
számára. A rendezvényen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársai több előadásban 
foglalták össze a hatóság ellenőrzéseinek és jogalkalmazói gyakorlatának tapasztalatait. 

2014 augusztusában a Műsorfigyelő és elemző főosztály online közvélemény-kutatást készített 
a hallássérült emberek médiafogyasztási szokásainak és véleményének megismerése céljából. A 
kérdések az érintettek arra vonatkozó tapasztalataira irányultak, miszerint az Mttv. hatályba lépése, 
illetve a hatósági ellenőrzés milyen változásokat eredményezett a médiaszolgáltatók 
akadálymentesítő gyakorlatában. A kérdőív három kérdéscsoportot tartalmazott, amelyek – 
egyebek mellett – a hallássérült emberek írott sajtó, tévé és internet használati szokásainak a 

                                                 
1 39. § (1) Az audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy műsorszámait fokozatosan hozzáférhetővé 

tegye a hallássérültek számára. 
(2) A közszolgálati, illetve - legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában - a JBE lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy 
a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám - beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést 

- és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, 
b) filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és 24 óra közötti 

műsoridőben, 
ba) 2012. évben legalább hat órán keresztül, 
bb) 2013. évben legalább nyolc órán keresztül, 
bc) 2014. évben legalább tíz órán keresztül, 

magyar nyelvű felirattal - például teletext szolgáltatáson keresztül - vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. 
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget az ott meghatározott médiaszolgáltatóknak 2015. évtől a műsoridő teljes egészében 

teljesíteniük kell. 
(4) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot - a műsorszám egységét nem sértve -, valamint műsorszámok 

egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi 
tolmácsolással ellátni. 

(5) A feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a 
médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő 
történéseivel szinkronban kell állnia. 

(6) A műsorterjesztő köteles az audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást a kép- és hangjelekkel 
időszinkronban minden egyes átviteli rendszeren, hálózaton vagy műsorterjesztő átviteli platformon továbbítani. 
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feltérképezésére irányultak. Megkérdeztük továbbá, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek, 
mennyi időt töltenek tévézéssel, illetve a világhálón, valamint mely médiaszolgáltatót és milyen 
műsorokat követnek leginkább figyelemmel. Lehetőséget biztosítottunk az akadálymentesített 
műsorok mennyiségére, a műfaji kínálat bőségére és a feliratozás minőségére vonatkozó 
véleményük kinyilvánítására is. 

A kérdőív kitöltése önkéntes alapon történt, a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak. Az 
adatfelvételt a SINOSZ internetes oldalain keresztül (Facebook, honlap), az érdekvédelmi szervezet 
közreműködésével végeztük. A kérdéssor megválaszolására egy hónap állt rendelkezésre, mely idő 
alatt 459 értékelhető kérdőív született. A kérdőívet 60-40 százalékos arányban töltötték ki nők és 
férfiak, hallássérülésük mértékét tekintve 36 százalékuk siket, 61 százalékuk nagyothalló volt. A 
válaszadók 46 százaléka a 30-50 év közötti korcsoportba tartozott. Legnagyobb mértékben a 
fővárosban élő érintettek osztották meg a véleményüket. A válaszadói hajlandóság a középiskolai 
végzettségűek körében volt a legmagasabb, míg a szakmunkás és a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők közel azonos arányban képviseltették magukat. 

Az adatok szerint a kérdőívet kitöltők a szabadidejükben leggyakrabban tévét néznek (30,4%) 
és interneteznek (30,3%). Legfontosabb információforrásként a hallássérülés mértékétől 
függetlenül mindkét csoport az internetet nevezte meg (67%), amelyet elsősorban 
információszerzésre és az interperszonális kapcsolatok ápolására használnak. A megkérdezettek 
naponta egy-három órát töltenek a tévéképernyők előtt, és legtöbbször az RTL Klub, a TV2, 
valamint az M1 műsorait követik figyelemmel. Elsősorban az esti műsorsávban, 18 és 24 óra között 
tévéznek, és leginkább a hírműsorokat, a mozifilmeket és sorozatokat, valamint az ismeretterjesztő 
programokat választják. Ugyanezekből a műfajokból, továbbá dokumentumfilmekből és 
szórakoztató programokból szeretnének segédlettel ellátva többet látni a televíziók kínálatában - 
46 százalékuk olyan műsorokat is figyelemmel kísér, amelyek nincsenek akadálymentesítve. A 
válaszadók 38,4 százaléka a műsorszám előtti figyelemfelhívásból értesül arról, hogy a programot 
ellátták segédlettel, ezen kívül a teletextet és az internetet jelölték meg információforrásként. 

Az akadálymentesített műsoridő mértékének és a kínálat gazdagodásának megítélésében 
nagy eltérés mutatkozott a válaszadók véleménye és a rendszeres hatósági vizsgálat eredménye 
között. Bár a megkérdezettek többsége úgy ítélte meg, hogy nőtt a segédlettel ellátott műsoridő és 
színesedett a kínálat is, ugyanakkor sokan adtak olyan választ, amely szerint nem érzékeltek 
változást sem a műsoridő növekedésében, sem a repertoár bővülésében. A kérdőívet kitöltők 
véleménye szerint a tévéműsorok 20-30%-át látják el segédlettel, míg a hatósági vizsgálat adatai 
szerint ez az arány 65% körül mozog. A kötelezett televíziók akadálymentesítő gyakorlatát 
minimális különbségekkel egyaránt közepesre értékelték. A legjobb minősítést az M1, a 
leggyengébbet az M3 kapta, míg a két kereskedelmi csatornát egyformán – az ötfokú skálán - kb. 
hármasnak minősítették. 

A válaszadók szerint a feliratozás\jelnyelvi tolmácsolás minősége javult, de a feliratok tartalmi 
és időbeli pontosságában még sok a hiányosság. Leggyakoribb és a megértést leginkább zavaró 
anomáliaként említették, hogy a felirat nincs szinkronban az elhangzott szöveggel, hiányzik, illetve 
túl gyorsan vált. Arról a tényről, hogy egy műsorszám feliratozása technikai okok miatt elmarad, 
valamint a feliratozott ismétlés időpontjáról az érintettek egyharmada igényli az értesítést. 

A válaszadók 24 százaléka használja anyanyelvi szinten a jelnyelvet, közöttük jóval magasabb a 
siket személyek aránya. Egyötödük egyáltalán nem ismeri a jelnyelvet, ők zömében nagyothallók. 
Mindkét csoport a feliratot preferálja, a jelnyelvi tolmács és a felirat egyidejű használatát pedig 
zavarónak tartják. Mindössze 7% javasolta mindkét segédlet egyidejű alkalmazását. A hét évesnél 
fiatalabb gyermekek számára a jeltolmácsolást, illetve a jelnyelvi narrációt, míg hét éves kor felett a 
feliratot tartják a megfelelő segédletnek. 
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A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a tévézési és internetezési szokásokban nincs 
jelentős különbség a hallássérült emberek és a populáció többi tagja között. A hallássérültek 
többsége is rendelkezik televízióval és számítógéppel, valamint a médium és műsorpreferenciák is 
megegyeznek. Valamivel kevesebb időt töltenek tévézéssel, ugyanakkor a világhálón a halló 
társaikhoz hasonló óraszámban időznek. A szegregált internetes oldalak és televíziós csatornák 
használatára vonatkozóan megoszlott a válaszadók véleménye, határozott igény az M1 csatorna 
jelnyelvi tolmácsolással ellátott változatára nem mutatkozott. 

Az NMHH vizsgálatának módszere 

A műsorok elemzése meghatározott szempontrendszer szerint, egy erre a célra kifejlesztett webes 
alkalmazás segítségével történik (https://monitoring.nmhh.hu). A szempontrendszer a 
műsorszámok formális jellemzői mellett (a sugárzás dátuma, időpontja, a médiaszolgáltató neve, a 
program címe, műfaja) az alábbi kérdéseket tartalmazza: 

 volt-e figyelemfelhívás a műsorszám előtt, 
 a műsorszám rendelkezett-e jelnyelvi tolmácsolással vagy a teletexten keresztül elérhető 

felirattal, 
 a műsorszámban előfordultak-e részek, amelyeket nem láttak el felirattal, vagy jelnyelvi 

tolmácsolással, 
 a műsorszámban előfordultak-e részek, amelyekben a felirat hiányosan, vagy pontatlanul 

jelent meg? 

Az ellenőrzés hét televíziós csatorna programjára irányult, melyekből öt közszolgálati (M1, M2, 
M3, Duna Televízió, Duna World), kettő kereskedelmi (RTL Klub, TV2) médiumnak számít. Az öt 
általános tematikájú televízió mellett egy gyerekcsatorna, valamint egy archív tartalmakat sugárzó 
szolgáltató szerepelt. Az egyes hónapokban a hét médiaszolgáltató összesen 28 véletlenszerűen 
kiválasztott műsornapját vizsgáltuk, valamennyi elemzésbe vont csatornán négy nap analízisét 
végeztük el a 00:00-tól 24:00 óráig adásba kerülő műsorszámokra vonatkozóan. 

Vizsgálatunkban elsősorban az alábbi szempontokra fókuszáltunk: 

 ellátták-e segédlettel a szolgáltatók a törvényben kötelező jelleggel előírt műsorszámokat, 
azaz a hírműsorokat, sporthíreket, időjárás-jelentéseket, közlekedési híreket, politikai 
reklámokat, a közérdekű közleményeket, a fogyatékos személyekről szóló műsorokat és a 
politikai tájékoztató műsorokat, 

 teljesítették-e az adott naptári évre előírt napi kvótát, 
 a teletext felirattal ellátott műsorszámok előtt közzétettek-e felhívást és oldalszámot, illetve 
 megfelelő volt-e a feliratozás, jeltolmácsolás minősége, előfordultak-e hiányosságok, 

hibák? 

A kódolást hallássérült külsős munkatársak végezték, akiket az érdekvédelmi szervezet ajánlása 
alapján, próbamunka elvégzése után választottunk ki a jelentkezők közül. A kódolók klasszikus 
távmunkában dolgoznak, a felvételeket az NMHH ftp szerveréről töltik le. 

A vizsgálat eredménye 

Az alábbiakban 2014 második félévének tapasztalatait foglaljuk össze. A vizsgált hat hónap 168 
műsornapjának elemzése során több mint 3823 műsoróra kontrollját végeztük el. Az adatfelvétel 
eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált médiaszolgáltatók az ellenőrzésbe vont napokon a 
műsorok 69 százalékát látták el segédlettel. 
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Hallási fogyatékkal élők számára is befogadható műsorszámot a második félév ellenőrzött 
napjain leghosszabb időtartamban az M2 (431 óra) adott közre. A magas óraszámot biztosító 
csatornát némi lemaradással követte a Duna Televízió, az M3, a Duna World és az RTL Klub, míg a 
TV2 és az M1 jóval csekélyebb óraszámban akadálymentesítette a műsorait. 

1. táblázat: Segédlettel ellátott műsorórák száma 

 
összes vizsgált 

műsoróra 
segédlettel ellátott 

műsoróra 
egy napra jutó segédlettel ellátott 

átlag műsoróra 

mDuna TV 575:56:04 425:48:37 17:44:32 

Duna World 575:52:38 375:00:09 15:37:30 

M2 575:56:04 431:19:28 17:58:19 

M1 508:13:17 316:07:07 13:10:18 

M3 435:54:14 378:56:56 15:47:22 

RTL Klub 575:53:47 373:26:37 15:33:37 

TV2 575:59:24 345:05:05 14:22:43 

Vizsgálatunk egyik fő szempontja a törvényben meghatározott napi óraszám – 2014-ben tíz 
óra – megvalósulásának ellenőrzése volt. A II. félév során a vizsgált médiaszolgáltatók közül kettő 
felelt meg valamennyi elemzésbe vont napon az előírásnak (M2, M3). A többi csatorna 
mindegyikénél regisztráltunk olyan napokat, amelyeken az előírtnál kevesebb óraszámot 
szerkesztettek műsorba. A 168 vizsgált napból 65 napon nem érte el a felirattal vagy jeltolmáccsal 
sugárzott műsorórák száma a szükséges mértéket a megjelölt idősávban, ez az ellenőrzött napok 
38,7 százalékát tette ki. A kvótát nem teljesítő napok magas aránya elsősorban az 
akadálymentesített műsorok közreadására megjelölt intervallum figyelmen kívül hagyásából 
adódott. 

2. táblázat: A napi kvótát nem teljesítő napok száma csatornánkénti bontásban 

Duna TV Duna World M2 M1 M3 RTL Klub TV2 

1 15 0 20 0 12 17 

A második félévben a hallássérült nézők számára nyújtott segítség 97,8 százalékban feliratot, 
döntő mértékben teletext átiratot jelentett. Az akadálymentesített programoknak 2,2 százaléka volt 
jelnyelvezve látható. Elsősorban híradók sporthírek, parlamenti közvetítések, vallási műsorok, 
valamint gyerekek és fogyatékkal élők számára készült programok voltak e segédlettel 
megtekinthetők a közszolgálati csatornákon. Néhány alkalommal az M1-en az adást záró Himnuszt 
is jelnyelven adták elő. Az említett műsorok egy részét a jeltolmács mellett felirattal is ellátták. A 
kereskedelmi televíziók nem sugároztak jelnyelvezett műsorszámot. Az M2-n az animációk egy 
részét és a Hetedhét híradót gyerek jelnyelvi narrátorok segítségével tolmácsolták az olvasni még 
nem tudó kicsiknek. 

Segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok 

A segédlettel kötelezően ellátandó programok körébe a hírműsorok, a közérdekű közlemények, a 
sporthírek és időjárás-jelentések, a politikai tájékoztató műsorok, a politikai reklámok, valamint a 
fogyatékos személyekről szóló műsorszámok tartoznak. 
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A félév során ellenőrzött 771 hírműsor mindegyikét segédlettel ellátva mutatták be. Az M1 és a 
Duna World híradóinak egy részén a felirat mellett jeltolmács is közreműködött. A vizsgált napokon 
a sporthírek is akadálymentesítve kerültek a képernyőre. Az időjárás-jelentéseknek az öt százaléka 
nem kapott segédletet, továbbá a műsorszámok egy részén a felirat szövege erősen eltért az 
elhangzottaktól. A kereskedelmi tévék programjában az ellenőrzött napokon nem szerepeltek 
sporthírek. 

2014 második felében a politikai tájékoztató műsoroknak a 30 százalékát tette elérhetővé a 
hallássérült nézők számára a Duna TV, a Duna World és az M1. Ennél a műsortípusnál jelentkezett 
leginkább az élő műsorok akadálymentesítésének problémája, így zömében csak a műsorszámok 
ismétléseit tudták felirattal ellátni a médiumok. Az RTL Klub minden mintában szereplő politikai 
magazinműsora felirattal került bemutatásra. Az M2, az M3 és a TV2 kínálatában nem szerepelt az 
említett zsáner. 

Közérdekű közleményeket - a TV2 kivételével - minden vizsgált csatorna programjában 
regisztráltunk, melyekben az információk minden esetben írásban, a hallássérült nézők számára is 
hozzáférhető módon jelentek meg. 

Fogyatékkal élő személyekről szóló műsor az M1 (Esély) és a Duna TV (Akadálytalanul) 
programjában volt látható, amelyek minden esetben segédlettel ellátva kerültek adásba. A 
rendszeresen jelentkező magazinok mellett más műsorokban is láthattak a nézők fogyatékkal 
élőkkel foglalkozó szegmenseket. 

A félév során ellenőrzött napokon 14 esetben tapasztaltuk, hogy a feliratos műsorszám előtt 
hiányzott a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám megjelölése. 

Dátum Időpont Vége Időtartam Csatorna Cím Műfaj 

2014.07.21 20:05:08 20:07:01 0:01:53 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.08.06 17:14:36 17:15:41 0:01:05 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.08.06 20:05:16 20:07:01 0:01:45 RTL Klub Reflektor 
nem zenei szórakoztató 

program 

2014.08.12 0:45:35 0:47:29 0:01:54 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.08.12 17:12:47 17:13:47 0:01:00 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.08.12 20:12:26 20:14:13 0:01:47 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.08.16 0:44:53 0:46:50 0:01:57 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.08.22 11:41:16 11:47:41 0:06:25 RTL Klub Gálvölgyi Show nem zenei szórakoztató 
program 

2014.09.01 17:12:12 17:13:35 0:01:23 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.09.01 20:40:53 20:43:06 0:02:13 RTL Klub Reflektor 
nem zenei szórakoztató 

program 

2014.09.06 17:01:34 17:52:27 0:44:12 TV2 Napló riportmagazin 

2014.11.28 20:08:08 20:10:09 0:02:01 RTL Klub Reflektor nem zenei szórakoztató 
program 

2014.12.18 20:53:44 20:54:51 0:01:07 TV2 Hal a tortán kvíz kvíz 

2014.12.18 21:24:27 21:25:50 0:01:23 TV2 Hal a tortán kvíz kvíz 
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A műsorkínálat megegyezett az első félévben tapasztalt összetétellel. A legszínesebb 
választékot a Duna Televízió és az M1 biztosította, míg a legszűkebb repertoárral továbbra is a két 
kereskedelmi csatorna rendelkezett. A médiaszolgáltatók főként sorozatokat, hírműsorokat és 
mozifilmeket akadálymentesítettek, továbbá ismeretterjesztő programok és reality-k bírtak 
nagyobb arányban teletextes átirattal. Az online felmérés adatai alapján a vizsgált csatornák által 
legnagyobb arányban akadálymentesített műsorok köre megegyezik az érintettek által igényelt 
programokkal. A meséken és az animációs sorozatokon túl a gyermekek számára készült 
ismeretterjesztő és kulturális programok, valamint a vallási műsorok egy részét is felirattal 
vetítették. 

 

Legnagyobb arányban hazai gyártásban készült műsorokat akadálymentesítettek a 
médiaszolgáltatók. A magyarországi produkciókon kívül azonos arányban szerepeltek az amerikai, 
illetve az európai országokból importált alkotások. 

5. táblázat: Az akadálymentesített műsorszámok gyártási hely szerinti megoszlása 

 % 

Magyarország 62 

Európa 16 

USA 16 

egyéb ország 6 

24%

10%

10%

9%
3%

11%

4%

3%

4%

1%
1%

1% 4%

3%

2%
2%

1%
2% 0%

1%
1% 1%

3%

1%

Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása (%)

sorozat hírműsor gyerekműsor
ismeretterjesztő program életmód magazin mozifilm
információs magazin kulturális, művészeti program reality
politikai tájékoztató műsor vallási program riportmagazin
nem zenei szórakoztató program dokumentumfilm tv‐film
talk show gazdasági magazin vetélkedő, játék
érdekvédelmi magazin színházi közvetítés parlamenti közvetítés
nemzetiségi műsor zenei műsor egyéb
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A feliratozás minőségében a második félévben javulást tapasztaltunk, a közszolgálati 
csatornáknál nagyobb, míg a kereskedelmi médiumoknál kisebb mértékben. Elsősorban a kirívó, 
hosszan tartó hiányok és aszinkronitások száma csökkent, továbbá az anomáliák jelentkezését 
gyorsabban követte a korrekció. Az élő műsorok akadálymentesítésében nem történt előrelépés, a 
feliratok változatlanul késve és hiányosan jelentek meg, valamint továbbra sem tartalmazták a 
beszélő személyére vonatkozó információt. A javuló tendencia ellenére a műsorszámok 
befogadását nehezítő tipikus hibák az év második felében ismétlődően jelentkeztek. 

Az ellenőrzött napokon észlelt, jogszabályt sértő feliratozások esetében a Hatóság eljárást 
indított. A jogsértő esetek számát és az alkalmazott jogkövetkezményeket az 1. számú melléklet 
tartalmazza.2 

A vizsgálat szolgáltatókra bontott eredményei 

Az M1 átlagosan 13 órányi műsoridőt látott el segédlettel naponta, a vizsgált médiaszolgáltatók 
közül a legalacsonyabb akadálymentesített óraszámot produkálva az év második felében is. Szintén 
az M1-en volt a legmagasabb a tíz órás kvótát nem teljesítő esetek száma, az ellenőrzött napok 
több mint háromnegyedében nem teljesült az elvárás. 

A félév során a csatorna minden híradót és sporthírt felirattal vagy jeltolmáccsal adott közre, 
amelyek előtt mindig szerepeltette a figyelemfelhívást. Az időjárás-jelentéseknek a tíz százaléka 
nem kapott segédletet, az érintett műsorok mindegyike a Ma reggel című magazinban volt látható. 
A vizsgált napokon sugárzott politikai tájékoztató műsoroknak a 37 százalékát akadálymentesítette 
a médiaszolgáltató, a korábbiakhoz hasonlóan főként csak a műsorszámok ismétléseit feliratozták. 
A közérdekű közlemények és a politikai reklámok egyaránt felirattal, a hallássérült nézők számára is 
hozzáférhető módon kerültek bemutatásra. Az M1 programjában rendszeresen szerepelt 
fogyatékkal élő emberek számára készült műsorszám, melyet minden esetben mindkét segédlettel 
ellátva, hibátlan feliratozással adott közre. A közszolgálati csatorna túlnyomó részben magyar 
gyártású programokat akadálymentesített. Az M1 rendelkezett az egyik legbővebb műfaji 
kínálattal, a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok mellett főként sorozatokat, 
mozifilmeket és ismeretterjesztő műsorokat sugárzott felirattal, de szerepelt a kínálatában 
kulturális, vallási, valamint sportműsor is. 

Az M2 naponta átlagosan 18 órányi műsoridőt akadálymentesített, és minden vizsgált napon 
teljesítette az előírt óraszámot. A sporthíreket, az időjárás-jelentéseket és a híradókat segédlettel 
adta közre, amelyek előtt minden esetben megjelentette a figyelemfelhívást. Politikai tájékoztató 
műsorszám, politikai reklám és fogyatékos személyekről szóló műsor nem szerepelt a vizsgált 
napok programjában. Profiljának megfelelően elsősorban gyermek és ifjúsági műsorokat sugárzott, 
az esti műsoridőben pedig mozifilmeket, sorozatokat, talk show-t és ismeretterjesztő programokat 
kínált a szélesebb nézőközönségnek. A mesék egy részét és a Hetedhét híradót gyerek jelnyelvi 
narrátorok tolmácsolták a legkisebbeknek. A legtöbb akadálymentesített műsor európai 
gyártásban készült, melyeket a Magyarországon és az USA-ban előállított produkciók követtek. A 
segédletekben előforduló hibák száma minimális volt, az M2 biztosította a legjobb minőségű 
feliratozást a félév során. 

Az M3 átlagosan naponta 15,8 óra programot feliratozott, továbbá minden ellenőrzött napon 
teljesítette a tíz órás követelményt. A híradókat, időjárás-jelentéseket és a sporthíreket 
maradéktalanul ellátta segédlettel, továbbá közzétette a műsorok előtt a figyelemfelhívást is. 
Politikai tájékoztató műsor, fogyatékkal élő személyekről szóló program és jeltolmácsolt 
műsorszám nem szerepelt a kínálatában. A feliratozott műsorok túlnyomó többsége hazai 

                                                 
2 Az eljárásokat a Médiafelügyeleti főosztály indította, a közölt adatok a főosztálytól származnak. 



8 
 

gyártásban készült, amerikai produkciók egyáltalán nem szerepeltek a programban. Az 
akadálymentesített kínálatban az archív felvételek közül sorozatok, szórakoztató és zenei műsorok, 
valamint tévé-, illetve mozifilmek kaptak helyet a legnagyobb arányban. Az éjszakai műsorsávban 
tematikus csoportokba rendezett archív fotókat vetítettek szöveges információval. 

A Duna Televízió átlagosan naponta 17,7 órányi műsoridőt akadálymentesített, és egy 
kivétellel az ellenőrzött napokon teljesítette a kvótát. A Duna World naponta 15,5 órányi 
műsoridőhöz biztosította a hozzáférést, ennek ellenére az ellenőrzött napok kétharmadában nem 
teljesült a kívánt óraszám a 6-24 óra közötti időben. A vizsgált napokon a híradókat és a 
sporthíreket mindkét csatorna akadálymentesítve sugározta, míg a politikai tájékoztató 
műsoroknak a 60 százalékát látták el felirattal. A Duna World-ön az időjárás-jelentések 11 
százalékáról hiányzott a segédlet. A műsorszámok döntő része Magyarországon készült, amelyeken 
kívül európai produkciók kerültek még a képernyőre. A két közszolgálati csatorna színes kínálatot 
biztosított, amelyben a hírműsorok és az ismeretterjesztő programok mellett információs 
magazinok, sorozatok, kulturális és vallási műsorok szerepeltek nagyobb számban. Rendszeresen 
láthattak a nézők jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsorokat is. 

Az RTL Klub naponta átlagosan 15,5 órányi programot feliratozott az ellenőrzött időszakban, 
és a segédlettel kötelezően ellátandó műsorokat - egy időjárás-jelentés kivételével - felirattal adta 
közre. A napi kvóta teljesítése a 6 és 24 óra közötti műsoridőben a vizsgált napok felében nem 
sikerült. Fogyatékkal élőkről szóló műsor, politikai reklám, sporthírek és jeltolmácsolt műsorszám 
nem szerepelt a kínálatában. Az élő műsorok feliratozását a csatorna nem tudta kellő színvonalon 
megoldani, a feliratok késtek és csak részben közvetítették az elhangzott tartalmakat. Az 
akadálymentesített programok többsége magyarországi, illetve amerikai gyártásban készült. A 
felirattal vetített műsorszámok előtt 11 esetben hiányzott a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám. A 
műfaji kínálat szerény maradt, a lista élén a sorozatok, a mozifilmek és a gyermekeknek készült 
rajzfilmek szerepeltek, majd a reality-k és a hírműsorok következtek. 

A TV2 átlagosan naponta 14,4 óra műsoridőt akadálymentesített, mégis a vizsgált napok 
kétharmadánál nem teljesült az előírt óraszám a megjelölt napszakban. A hírműsorok és az 
időjárás-jelentések mindegyike feliratozva került a képernyőre, melyek előtt mindig megjelent a 
figyelemfelhívás. Politikai tájékoztató műsor, sporthír, közérdekű közlemény, valamint fogyatékkal 
élők számára készült és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a vizsgált napok programjában. A 
legtöbb akadálymentesített műsorszám hazai gyártásban készült, melyeken kívül amerikai 
produkciók szerepeltek nagyobb arányban a kínálatban. A szűk körű műfaji repertoárban 
elsősorban sorozatok, reality-k és hírműsorok kaptak helyet, valamint a mozifilmeket és az 
információs magazinokat tette még nagyobb számban hozzáférhetővé a kereskedelmi 
médiaszolgáltató. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a második félévben a televíziós műsorok 
akadálymentesítésében jelentős változás nem történt. A közszolgálati médiumok továbbra is 
gazdag műsorkínálatot biztosítottak a hallássérült nézők számára, amelyben az általuk igényelt 
valamennyi műfaj megtalálható volt. 

A segédlettel ellátott műsoridő növekedett, ezáltal a műsorszámok több mint kétharmada 
hozzáférhetővé vált az érintettek számára. Ennek ellenére a 6-24 óra közötti műsorsávban előírt tíz 
óra akadálymentesített műsoridő követelménye a vizsgált napok 39 százalékánál nem valósult 
meg. A feliratozás minőségében jelentős javulást csak az M2 és az M3 műsorainál tapasztaltunk. Az 
élő műsorok akadálymentesítésében nem történt előrelépés, az átiratok továbbra is késve és 
hiányosan adták vissza az elmondottakat. 
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1.sz. melléklet 

TV2 Média Csoport Kft. határozatok (TV2 médiaszolgáltatás) 

Vizsgált időszak Döntés száma Jogsértés Jogsértések 
esetszáma 

Alkalmazott jogkövetkezmény 
és mértéke 

2014. július MN/27326-
4/2014. 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 

5 625.000,- Ft bírság 

2014. 
augusztus 

MN/29304-
5/2014. 

39. § (4) bekezdése 1 115.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 4 560.000,- Ft bírság 

2014. 
szeptember 

MN/30555-
5/2014. 

39. § (5) bekezdésének első 
mondata 1 

az Mttv. 186. § (1) bek. szerinti 
felhívás (a továbbiakban: 

felhívás) 

39. § (4) bekezdése 2 260.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 6 930.000,- Ft bírság 

2014. október 
Eljárás indító 

végzés: MN/92-
2/2015. 

vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (4) bekezdése 1 

eljárás folyamatban vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (5) bekezdésének 
második mondata 

3 

2014. 
november, 
december 

Eljárás indító 
végzés: 

MN/1863-2/2015 

vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (4) bekezdése 5 

eljárás folyamatban vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (5) bekezdésének 
második mondata 

13 
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Magyar RTL Televízió Zrt. határozatok (RTL Klub médiaszolgáltatás) 

Vizsgált időszak Határozat száma Jogsértés Jogsértések 
esetszáma 

Alkalmazott jogkövetkezmény 
és mértéke 

2014. július MN/27322-
4/2014. 

39. § (4) bekezdése 1 50.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének első 
mondata 1 65.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 4 480.000,- Ft bírság 

2014. 
augusztus 

MN/29303-
4/2014. 

39. § (4) bekezdése 1 65.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének első 
mondata 7 490.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 

2 270.000,- Ft bírság 

2014. 
szeptember 

MN/30554-
4/2014. 

39. § (5) bekezdésének első 
mondata 2 150.000,- Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 4 600.000,- Ft bírság 

2014. október 
Eljárás indító 

végzés: 
MN/94-2/2015. 

vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (2) bekezdés a) pontja 1 

eljárás folyamatban 
vélelmezett jogsértés - 39. 

§ (4) bekezdése 1 

vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (5) bekezdésének 
második mondata 

6 

2014. 
november 

Eljárás indító 
végzés: MN/412-

2/2015. 

vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (5) bekezdésének első 

mondata 
1 

eljárás folyamatban vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (4) bekezdése 1 

vélelmezett jogsértés  - 39. 
§ (5) bekezdésének 
második mondata 

8 

2014. 
december 

Eljárás indító 
végzés: 

MN/1861-2/2015. 

vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (4) bekezdése 1 

eljárás folyamatban vélelmezett jogsértés - 39. 
§ (5) bekezdésének 
második mondata 

5 
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MTV határozatok (M1, M2, M3 médiaszolgáltatások) 

Vizsgált időszak Határozat száma Jogsértés Jogsértések 
esetszáma 

Alkalmazott jogkövetkezmény 
és mértéke 

2014. július, 
augusztus 

MN/27309-
5/2014. 

39. § (2) bekezdés a) pontja 5 600.000 Ft bírság 

39. § (2) bekezdés b) pont 
bc) alpontja 7 315.000 Ft bírság 

39. § (4) bekezdése 13 1.755.000 Ft bírság 

39. § (5) bekezdés második 
mondata 12 900.000 Ft bírság 

2014. 
szeptember, 

október 

MN/30553-
4/2014. 

39. § (2) bekezdés a) pontja 17 2.125.000 Ft bírság 

39. § (2) bekezdés b) pont 
bc) alpontja 

7 350.000 Ft bírság 

39. § (4) bekezdése 7 980.000 Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 18 1.440.000 Ft bírság 

2014. 
november, 
december 

MN/1858-4/2015. 

39. § (2) bekezdés a) pontja 18 2.340.000 Ft bírság 

39. § (2) bekezdés b) pont 
bc) alpontja 6 330.000 Ft bírság 

39. § (4) bekezdése 2 290.000 Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 

9 765.000 Ft bírság 
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Duna TV határozatok (Duna TV és Duna World médiaszolgáltatások) 

Vizsgált időszak Határozat száma Jogsértés Jogsértések 
esetszáma 

Alkalmazott jogkövetkezmény 
és mértéke 

2014. július, 
augusztus 

MN/27320-
7/2014. 

Mttv. 39. § (2) bekezdés a) 
pontja 2 200.000 Ft bírság 

39. § (2) bekezdés b) pont 
bc) alpontja 4 240.000 Ft bírság 

39. § (4) bekezdése 10 1.000.000 Ft bírság 

39. § (5) bekezdés második 
mondata 10 500.000 Ft bírság 

2014. 
szeptember, 

október 

MN/30552-
4/2014. 

39. § (2) bekezdés a) pontja 20 2.100.000 Ft bírság 

39. § (2) bekezdés b) pont 
bc) alpontja 

7 455.000 Ft bírság 

39. § (4) bekezdése 4 420.000 Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 12 660.000 Ft bírság 

2014. 
november, 
december 

MN/1849-4/2015. 

39. § (2) bekezdés a) pontja 20 2.200.000 Ft bírság 

39. § (2) bekezdés b) pont 
bc) alpontja 5 350.000 Ft bírság 

39. § (4) bekezdése 4 440.000 Ft bírság 

39. § (5) bekezdésének 
második mondata 

6 360.000 Ft bírság 

 


