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Bevezető 

Vitathatatlan, hogy a gyerekeink generációjában a Youtube legyőzte a tévét. De a 

sportközvetítés még őrzi a televízió régi erejét: olyan médialátványosságot kínál, amely 

éppen most történik (kevesen néznek sportot utólag), és amelynek nézése maga is 

közösségi élmény. Láttad? Én is láttam. A szurkolás a gyerekeket is lelkesíti, akik 

kedvenc sportágaik fejleményeit időnként meglepően elmélyült figyelemmel követik. A 

sportcsatornák valósággal ontják hozzá a tartalmat.  

Friss összeállításunk öt olyan segédanyagot kínál a médiaismeretet tanító 

pedagógusoknak, amelyek különböző nézőpontokból tekintenek sport és média 

kölcsönhatásaira. A legfontosabb belátásuk az, hogy a média sosem pusztán semleges 

közvetítője a sportpályák eseményeinek. 

A sport a médián keresztül válik gigaüzletté. Nem véletlenül szentelt James Potter 

vaskos Médiaműveltség kötete egész fejezetet a kérdésnek, hogyan változtatta meg a 

sportokat „a pénz körforgása”. A sportüzlet szereplői olyan alaposan megtervezett 

márkák, mint a Bajnokok Ligája, amelyek a haszon maximalizálása érdekében alakítják 

a küzdelmek koreográfiáját. A közvetítésekben ma már alig látunk olyan képkockát, 

amelyen ne szerepelne legalább egy hirdető. A reklámból, szponzorációból érkező pénz 

fejleszti a közvetítés technológiáját, de cserébe kereskedelmi üzenet kúszik minden 

eladható felületre, néha még a bokszoló hátára is. 

A sport persze nem csak a profikról szól. A régi tévézésnek, de a mainak is megvannak 

a kedvenc sportvetélkedői, amelyekben celebek vagy olyan lelkes amatőrök 

versengenek, akik mi is lehetnénk. Munkatársunk stopperrel mérte le az elmúlt három 

évtized népszerű sportvetélkedői változó időbeosztását, és éles szemmel írta le a műfaji 

módosulásokat a kulturális magazintól a valóság-televíziózás felé. 

A sport elsősorban látvány, a képernyő előtt többet és kevesebbet is kapunk, mintha 

egy térben lennénk a játékkal. A kínálkozó felületeket információk töltik fel, a pályán 

zajló csata pedig mozisan izgalmas vizuális jelleget ölt, közelikkel, gyors vágásokkal, 

feszültségtől kirobbanó zenés etűdökkel. Már a sportcsarnok nézője is egyre kevésbé 

tudja levenni a tekintetét a kivetítőről vagy akár a saját telefonjáról.   

Utolsó cikkünk a média közbejöttének legvaskosabb formáját járja körül, amikor a 

televíziós közvetítés igényei nyomán még a sportágak szabályait is megváltoztatják. A 

kihívások összeolvadnak, a menetek lerövidülnek, a labdák megnőnek, hogy a néző 

jobban szórakozzon, a tévétársaság könnyebben tervezzen, a hirdető pedig lelkesebben 

érdeklődjön. A média talán mélyrehatóbban járja és formálja át a sportot, mint valaha, 

ennek médiaértő feltérképezése pedig a gyerekek számára is jó mulatság. Mindegyik 

cikk gazdag példaanyaggal és gyakorlatias feladatokkal érkezik, órai munkához és házi 

feladatnak egyaránt alkalmasak. 

Jó szórakozást és eredményes felhasználást kívánunk! 
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A Bajnokok Ligája-márka 

Ajánlott a 3–10. évfolyam számára! 

A Bajnokok Ligája mérkőzéseit az egész világ képernyőkön nézi, és ez nem 

is mellékes adottság. Az európai kupafocit mint médialátványt értékesítik, 

s ez a médiagazdasági, hirdetői modell teszi lehetővé a nagy klubok további 

erősödését, a legjobb játékosok csillagászati fizetését és a folyamatos 

befektetést a közvetítések mennyiségi és minőségi gyarapításába. A spirál 

a pandémia előtt egyelőre még felfelé tekeredett. 

A sportközvetítés az élő médiafogyasztás utolsó mentsvára, a mindennapok ünnepe, 

minden mérkőzés igazi ünnep, s a kivételességet (amely hetente többször is 

megismétlődik) a közvetítések körítése is sugározza, a szakértők a BL szentélyéből 

jelentkeznek. 

 
1. ábra: BL-szentély 

A pályán zajló eseményekből médialátvány lesz, ahol emberfeletti képességek, 

legendák, ikonikus párharcok figyelhetők újra és újra. Elegendő talán ennek a két 

képnek az összevetése:  

 

2. ábra: BL-döntő plakátja 

 

3. ábra: Bosszúállók-plakát 

  

https://index.hu/sport/futball/2019/bl/2019/04/19/teljes_fordulot_halasztanak_hollandiaban_az_ajax_bl-elodontoje_miatt/
https://m4sport.hu/bajnokokligaja/video/2022/08/17/ertekelo-musor-dinamo-kijev-benfica-merkozes%22HYPERLINK%20%22https:/m4sport.hu/bajnokokligaja/video/2022/08/17/ertekelo-musor-dinamo-kijev-benfica-merkozes
https://m4sport.hu/bajnokokligaja/video/2022/08/17/ertekelo-musor-dinamo-kijev-benfica-merkozes%22HYPERLINK%20%22https:/m4sport.hu/bajnokokligaja/video/2022/08/17/ertekelo-musor-dinamo-kijev-benfica-merkozes
https://m4sport.hu/bajnokokligaja/video/2022/08/17/ertekelo-musor-dinamo-kijev-benfica-merkozes
https://mediaklikk.hu/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/BL-donto.jpg
https://wallpapercave.com/1920x1080-avengers-desktop-wallpapers%22HYPERLINK%20%22https:/wallpapercave.com/1920x1080-avengers-desktop-wallpapers
https://wallpapercave.com/1920x1080-avengers-desktop-wallpapers%22HYPERLINK%20%22https:/wallpapercave.com/1920x1080-avengers-desktop-wallpapers
https://wallpapercave.com/1920x1080-avengers-desktop-wallpapers
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A labdarúgók szuperhősök, a párharcok kozmikus összecsapások, amelyeket a 

közvetítés dinamikusra vágott totáljai és közelképei, visszajátszásai, zenés etűdjei 

alakítanak megragadó vizuális elbeszéléssé. Ez a nagyhatású narratíva még azt sem 

engedi szabadon, aki a stadionban követi a meccset, hiszen aligha állja meg, hogy a 

kivetítőre és/vagy mobiltelefonja képernyőjére ne pillantson. 

A profi foci (mint minden médialátványként is jól fogyasztható sportág) nagyon sok 

embert érdekel, ezért a meccsek, tornák lebonyolításának gyakorlatát is úgy alakítják, 

hogy minél inkább kiszolgálják a szurkolókat, a nézőket. A meccseket kísérő nagy 

érdeklődés természetesen jól illeszkedik a média figyelemgazdasági (attention 

economy) modelljébe: amikor nagyon sok szempár szegeződik egy felületre, akkor 

sokan keresnek innovatív megoldásokat ahhoz, hogy részesedjenek belőle. A pénzek 

mozgása a profi futball intézményi rendszerében pedig gyakran a játékosokénál jóval 

kevésbé szívderítő látvány, néha már-már nem is csak az erkölcsöt sérti. 

 

4. ábra: „Roses are red, Manchester is blue… no Champions League until 2022!” 

Így neveld a brandedet! 

A brand egy történet, egy sztori, amelyet először is el kell képzelni, meg kell alkotni, 

majd folyamatosan „felnevelni”. Az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség) a BEK-

sorozatból (Bajnokcsapatok Európa-kupája) „nevelte” fel a saját brandjét, a Bajnokok 

Ligáját. A BEK 1955 óta létező sorozat, így a BL indulásakor volt mire alapozni, a jó 

sztori, a váratlan fordulatok, a hősök már megvoltak.  

  

https://azonnali.hu/cikk/20200219_ez-nem-fenyegetes-hanem-annak-bevaltasa
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Például emlékeztek, amikor Puskás Ferenc négy gólt lőtt a döntőben 1960-ban? 

 

5. ábra: European Cup final 1960 | Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt 

Ezekre az élményekre alapozva akarták a sorozatot még látványosabb növekedési 

pályára állítani. A korábbi kieséses rendszer viszonylag kevés mérkőzést jelentett, arról 

nem is beszélve, hogy a sorsolás következményeként sztárcsapatok is korán 

búcsúzhattak a küzdelmektől. Éppen ezért a lebonyolítást is meg kellett változtatni. 

Ezzel egy csomagban brandelték újra az európai kupafoci első osztályú küzdelmeit, lett 

a sorozatnak új neve, vizuális és hangzó arculata 1992-ben. 

 

6. ábra: UEFA Champions League 2018-19 Intro HD 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1pc1wBGnMDY
https://www.youtube.com/watch?v=X3Zs-HZczUM
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A BL himnuszát Tony Britten írta egy Händel koronázási himnusz alapján (Zadok the 

priest). Az UEFA el akarta emelni a sorozatot a huliganizmus kellemetlen emlékeitől, 

azért választottak ilyen klasszikus hangvételt. A szövegét franciául, angolul és németül 

éneklik, jelezve, hogy ez közös, az egyes nemzetek feletti, Európa méltóságához 

illeszkedő sorozat. A szöveg magyarul: 

„Ezek a legjobb csapatok, 

Itt az összes legjobb csapat, a nagy meccsen 

A bajnokok, a legjobbak, a legjobb csapatok, a bajnokok. 

A legnagyobbak és a legjobbak 

Egy előkelő nagy eseményen, a nagy meccsen 

Ezek a férfiak Ők a legjobbak 

Ők a bajnokok 

A bajnokok, a legjobbak, a legjobb csapatok, a bajnokok.” 

A lebonyolítás az elkötelezett közönség megtartását és kiszolgálását, és a biztosan 

növelhető, rendszeres bevételt szolgálja: a csapatok létszámát a kezdeti 8-ról 16-ra, 24-

re, végül 32 -re emelték, és a csoportkör 26 helye eleve eldöntött, hogy garantáltan a 

legjobb csapatokat és játékosokat lássuk, hiszen nekik van a legtöbb szurkolójuk, akik 

nézni fogják a meccseket. Kezdetben heti egy meccset rendeztek szerdánként, aztán 

már kedden is felcsendült a BL-himnusz, mára pedig a csoportkörök szakaszában 

kedden és szerdán is 8-8 mérkőzést játszanak le két kezdési időpontban (18:55-től 2, 

21:00-től 6 meccs). Ez egyre több nézőt jelent, egyre drágább közvetítési jogokat és 

egyre bőkezűbb szponzorokat. 

A célcsoport bővítése 

A Bajnokok Ligája jól felépített termék, s mint ilyet az UEFA igyekszik Európán kívülre 

is exportálni. Ezt a törekvést segíti, hogy a jelentős európai futballklubok is igyekeznek 

a világ más tájain is terjeszkedni. 

A Bajnokok Ligája európai futballtornából globális médialátványossággá változott, ma 

már közel 200 országban közvetítik élőben a döntőt, és összességében a tévén és az 

internetes felületeken 600 millió embert érnek el. Az amerikai közvetítési jogokért 

2018 és 2021 között a Turner Sports 60 millió, a Univision 35 millió dollárt fizetett. 

A virtuális terjeszkedés is megkezdődött: a FIFA 19-ben már a BL-ben is játszhatunk, 

természetesen pc-n és a jelentősebb játékkonzolokon is (PS4, Xbox). 

2022-ben viszont új korszak kezdődik: az eddig a focis videójátékokban egyeduralkodó 

Electronic Arts és a FIFA szakít egymással, természetesen pénzügyi viták miatt. Az EA 

új néven és a FIFA birtokolta jogok (pl.: csapatok, játékosok nevének, arcképének a 

felhasználása) nélkül folytatja a focis játékának kiadását, míg a FIFA valószínűleg 

igyekszik egy játékfejlesztőt találni. Mindkét szervezet nagyobb bevételre számít a 

https://24.hu/sport/foci/2013/04/02/a-dal-amelytol-elolvadnak-a-futballszurkolok/
https://m4sport.hu/bajnokokligaja/cikk/2019/08/30/ket-nagy-meccsel-indul-a-bl-szezon-itt-a-teljes-menetrend/
https://www.vg.hu/gazdasag/sportgazdasag/letarolna-kinat-a-manchester-united-1290229/
https://hvg.hu/tudomany/20220513_ea_sports_fc_fifa_videojatek_fociszimulatorok
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különutas megoldással, persze azt senki nem tudja, hogy a játékosok hogyan reagálnak 

majd a változásokra. 

Szponzoráció: még a te logód is odafér 

A Bajnokok Ligájának több hivatalos szponzora is van. Nyilván olyan termékeket 

kínáló cégek fizetnek az UEFA-nak a megjelenésért, amelyeknek a célcsoportja 

nagyban fedi a BL-meccsek nézőközönségét, illetve amelyek kielégítik a meccsnézéshez 

kapcsolódó szokásokat: így válik hivatalos szponzorrá például chips- és sörgyár (mert 

a közvetítés alatt valamit enni-inni kell), autómárka, bankkártya-kibocsátó és online 

szállásfoglaló (mert a fanatikus szurkolók a helyszínen nézik meg kedvenc csapatuk 

meccseit). Ha pedig éppen nincsen mérkőzés, akkor újra vagy előre lejátszhatjuk a nagy 

rangadókat, örök párharcokat játékkonzolon. 2022-ben lett először hivatalos szponzor 

kínai cég, az OPPO, amely okostelefonjaival a focis élmények megörökítésére és 

megosztására biztat. 

 

7. ábra: UEFA hivatalos szponzorai 

És hogy mit ad cserébe az UEFA a szponzoroknak? Elsősorban reklámidőt és -helyet, 

amit a médiaesemény felületein válthatnak be, elérve a nézőket a stadionokban és a 

közvetítésben, például az interjúk hátterében. 

És persze a reklámszünetben a játék előtt, a félidőben és kicsit még utána is. Egyre több 

és több néző által látott reklámfelületeken. 

Ahhoz, hogy még közelebb kerülhessünk a BL-hez, megvehetjük a logózott termékeket, 

például sört vagy focilabdát, de a gyerekek gyűjthetnek kártyákat is (ami annyira nem 

is olcsó, mint amilyennek látszik, de ezt jól palástolja, hogy apró költésekből tevődik 

össze egy kollekció megvásárlása). Ez a keresztpromóció is jól jövedelmez: 2015-ben a 

Heineken 70 millió dollárt, az Adidas 60 millió eurót fizetett az UEFA-nak. 

https://www.oppo.com/hu/events/oppo-and-uefa-champions-league-2022/
https://www.uefa.com/partners/
https://i1.wp.com/bhmng.com/wp-content/uploads/2019/03/Heineken-UCL-bottle-1.jpg?w=2160&ssl=1
https://www.sportisimo.hu/adidas/finale-istambul-league/277365/?valtozat=1696503&gclid=EAIaIQobChMI39Pi-ajN6QIVx0QYCh2u4AATEAQYAiABEgJPrvD_BwE
https://kartyagyujto.blog.hu/2019/08/21/nyakunkon_az_uj_fifa_365_es_match_attax_sorozatok
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A Bajnokok Ligája üzleti sikere egyelőre egy spirál ívén felfelé mozgatja a márkát és 

vele az európai kupafocit. A jelentős szponzori bevételek és közvetítési díjak lehetővé 

teszik a közvetítés további technikai javítását (egyre több és egyre különlegesebb 

kamera, akciófilmesen izgalmas vágások, közelik, dinamika, egyre látványosabban 

megjelenített kiegészítő információk a stúdióban), a még látványosabb, izgalmasabb 

képek pedig még több nézőt ültetnek a képernyők elé. Érdemes tehát a 

tévétársaságoknak egymásra licitálniuk a követítési jogokért. De vajon meddig? 

 
8. ábra: Az UEFA twitter posztja a spidercamről 

Mi sem vagyunk kivételek 

A 2018-as BL-döntőt 828.000-en nézték az M4 Sporton. Ez 22,4%-os közönségarány. 

Amikor az FTC bejutott a BL csoportkörébe a 2020/21-es kiírásban, a Barcelona elleni 

meccset 793.345 néző látta (20,5%), ezzel 2020 legnézettebb sportközvetítése volt. 

  

https://twitter.com/championsleague/status/854317893521211392
https://twitter.com/championsleague/status/854317893521211392
https://ripost.hu/kiajobb/2020/12/fradi-rekord-a-tevefotelekbol-irgalmatlanul-sokan-sasoltak-a-bl-meccseket
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Feladatok 

 Van másik bajnokság, amelyik a BL-hez hasonlóan branddé változott? Mit árul 

el róluk a vizuális és hangzó arculatuk? (pl.: Forma-1, NFL) 

 Tudsz olyan kulturális eseményt mondani, amelyik a BL-hez hasonlóan vált 

branddé? (pl.: Sziget). A brandszerű működésnek milyen vonásait tudod 

felidézni? 

 Nemcsak az európai futballt igyekeznek exportálni más kontinensekre, onnan is 

érkeznek hasonló „termékek” ide. Tudod, hogy melyik sportról van szó, és hol 

tart a térhódítása? (pl.: az NBA nagyon szeretne betörni például Kínába, de 

ennek elég rögös az útja; az NFL Európa és Mexikó felé is terjeszkedik: 

Londonban 3, Mexikóvárosban 1 meccset játszanak) 

 A BL arculatát 1992-ben alkották meg. Változtatnál rajta? Fejtsd ki az érveidet, 

ha változtatnál, tervezd is meg az új arculatot! 

 Hány(féle) reklámszünet van egy mérkőzés közvetítése körül? Hány hirdetés 

látható ezekben, és mennyi közöttük az ismételt szpot? Egy közvetítésnél 

egyszer számold meg! 

https://index.hu/sport/kosarlabda/2019/10/07/nba_houston_rockets_darly_morey_hongkongi_tuntetesek/
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Reklámot nézünk vagy sportközvetítést? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

A sport világa elválaszthatatlan a reklámoktól. A sportközvetítések 

megjelenésével szinte egyidőben jelentek meg a reklámok is a 

közvetítésben. Az elmúlt közel 80 évben eljutottunk a sportriporter által 

felolvasott reklámtól a kiterjesztett valóságig, melynek segítségével a 

közvetítés megszakítása nélkül láthatunk akár az élő közvetítésben 

régiónként eltérő virtuális reklámokat. 

Cikkünk témája kapcsolható a magyar nyelv és irodalom, valamint a média 

tantárgyakhoz, adott esetben azonban a testnevelés órán is bevethető, ha elméleti órát 

tartanának a pedagógusok. A cél, hogy a diákok belássanak a kulisszák mögé és 

megértsék, hogy honnan és hogyan is kerül be egy reklám egy adott közvetítésbe, ezzel 

együtt pedig honnan jön és mire költik azt a felfoghatatlanul sok pénzt a sportban, 

illetve nekünk nézőknek/szurkolóknak hol van a helyünk és mi a szerepünk ebben a 

körforgásban. 

9 másodperc 9 dollárért 

A világ első élőben követhető sporteseménye az 1936-os berlini olimpia volt. Az első 

televízióban követhető sportközvetítés 1939. május 17-én került adásba. Ez egy 

főiskolai baseballmérkőzés volt a Columbia Lions és a Princeton Tigers között. 

A sportközvetítésben elhelyezett első reklám megjelenéséig alig több mint két évet 

kellett várni. 1941. július 1-jén adták ki a kereskedelmi engedélyeket, és ennek napján 

azonnal képernyőre került az első kereskedelmi reklám az Egyesült Államokban. 1941. 

július 1-jén, 14 óra 29 perckor Red Barber, a legendás rádiós sportközvetítő mutatta be 

a szponzorok termékeit előzőleg megírt szöveg vagy próba nélkül. Elsőként egy Ivory 

szappant tartott a kezében, nagyszerűnek nevezve azt, megemlítve kiváló tisztító 

hatását. Ezután felemelt egy Mobil motorolajkannát, és néhány szót szólt az olaj kiváló 

minőségéről. Végül egy doboz Wheaties gabonapelyhet tálba öntött és banánt szelt rá, 

miközben kimondta a termék szlogenjét: „A bajnokok reggelije”. 

Az első „valódi” kereskedelmi tv-reklám szintén egy baseballmeccs közvetítése előtt 

került adásba az engedély hatálybalépésének napján. A Brooklyn Dodgers–

Philadelphia Phillies összecsapása előtt vetítették a New York-i székhelyű Bulova 

Watch Co. „Bulova Time Check” hirdetését. A tv-reklám összesen 9 másodperc volt és 

mindössze pár ezer emberhez jutott el. A reklámköltség kifejezetten alacsony volt: a 

Bulovának mindössze 9 dollárjába került (4 dollár a műsoridőért és 5 dollár az 

állomásdíjakért). 
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A Bulova hirdetése mérföldkő volt a televíziózás történetében, hiszen a hirdetői oldal 

számára követendő mintaként szolgált. Ezután egyre több vállalkozás készíttette el 

saját televíziós reklámját. 

 
9. ábra: The World's First Ever TV Ad 

Ez a reklámozás legklasszikusabb formája, amikor a közvetítés 

szünetében/szüneteiben sugároznak reklámokat. 

Az 1960-as években az összes sportközvetítés a televíziók adásidejének elenyésző részét 

tette ki, a bevételekről nem is beszélve. Az ABC csatorna volt az, mely a 

sportközvetítéseket a műsorfolyamának egyik központi elemévé tette. A legmerészebb 

húzás a Monday Night Football indítása volt. Ez volt az első olyan eset, hogy profi 

sportműsort főműsoridőben indítottak. Ezt a merész lépést az 1970-es években az NBC 

és a CBS is átvette. (Mostanra már más napokon is látható mérkőzés főműsoridőben, 

pl.: Thursday Night Football.) 

Jelenleg elterjedt reklámozási, szponzorálási formák 

Ezzel kezdődött el a harc a három legnagyobb csatorna között. Az 1980-as évekre a 

sport kétszer akkora időt foglalt el a műsorból, mint 10 évvel azelőtt. A profi és főiskolás 

sport tévéadásainak jogai, az olimpiai játékokkal együtt pedig egyre több pénzbe 

kerültek. 

Ennek hatására a reklám is egyre nagyobb részt hasított ki magának a 

sportközvetítésekből. A mérkőzések előtt, után és közben vetített reklámok mellett 

megjelentek a pályaszéli reklámok, a stadionokban a támogatók hirdetései vagy a 

mezreklámok. Az egyik legnagyobb reklámfelület maga a stadion vagy sportcsarnok, 

melyet szintén gyakran vásárol meg egy-egy cég, hogy hirdesse magát. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsjc2uDi1OI
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Emellé jön még be sokszor az, hogy magát a bajnokságot szponzorálja egy-egy nagyobb 

vállalat, így a sporthírekben a bajnokságról szóló események mindegyikénél elhangzik 

az adott cég neve is. Pl.: OTP Bank Liga – magyar labdarúgó NBI, K&H Kézilabda 

Liga – magyar NBI-es kézilabda bajnokságok. 

 
10. ábra: Audi Aréna Győr képe 

A pálya szélén található reklámok már szinte fel sem tűnnek, annyira megszokta a néző 

és a szurkoló, azonban, ha jobban odafigyelünk, láthatjuk, hogy egy közvetítés során 

nem nagyon látunk olyan képet, melyen legalább egy márka ne hirdetné magát. 

A magyar sikereknek örülve is akarva-akaratlanul reklámokba botlunk, mely ugyan 

tudat alatt, de akár befolyásolhatja is a döntéseinket. 

 
11. ábra: Reklám a versenyen 
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Ebből az óriási reklámfelületből, melyet a sport szolgáltat, eljutottunk addig, hogy a 

ligák és a csapatok milliókat kapnak már azért, hogy szerződést kössenek a 

televíziókkal. A társaságok ezeket a pénzeket pedig azokból a reklámokból szedik össze, 

melyeket a sportműsor ideje alatt sugároznak. Emellett pedig az egyre népszerűbb 

videójátékok is bekerültek a reklámfelületek közé, ahol szintén a legtöbb világhírű 

sportoló és csapat is képviselteti magát. 

Manapság már egy világszinten felkapott sporteseményen sugárzott reklám a világ 

legnézettebb hirdetései közé tartozik. Amerikában a valaha volt 10 legnézettebb tv-

programból öt valamilyen sporteseményhez fűződik. Ezek közül négy Super Bowl volt. 

A sportműsorok között kiemelt szerepe van az olimpiai közvetítéseknek. Az egyik oka 

ennek, hogy általában több héten keresztül futó eseményről beszélünk, így elérhető egy 

kitartó ismétlődés, állandóság a reklámozás folyamatában. Másrészt – például a Super 

Bowltól eltérően – az ötkarikás játékokat nagyon sok nő is nézi, így egy másik 

célcsoport is könnyen elérhető. 

A reklámok megjelenhetnek több módon is egy-egy sportközvetítés során (a teljesség 

igénye nélkül): 

 minden szünetben, legyen az 2 perces vagy 15 perces; 

 időkérések alatt is pár másodperces időtartamban; 

 közvetítés közben a képernyőn, a virtuális eredményjelzőn vagy órán; 

 
12. ábra: Reklám a versenyen 

 kép a képben technikával (a technikai sportoknál, mivel a verseny sosem áll le, 

a reklámokat a közvetítés közben vetítik); 

 a küzdősportoknál szintén beváltak a küzdőterület körül elhelyezett reklámok; 
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 speciális esetben a versenyző hátán; 

 
13. ábra: Reklám a versenyen 

 mezeken, sporteszközökön (ezek a lassítások révén egyre inkább láthatóvá 

válnak); 

 a pálya szélén, a pálya mellett; 

 virtuális módon, melyeket a közvetítés során csak a képernyő előtt ülő nézők 

látnak, a helyszínen lévő nézők nem. 

A valós idejű 3D grafikai eszközök használatával manapság a pályát vagy küzdőteret 

egy virtuális környezetté lehet alakítani, mely végtelen számú lehetőséget biztosít. A 

kiterjesztett valóság egy magával ragadó grafikával bármilyen sporteseményen meg tud 

jelenni és bármit meg tud jeleníteni. (Nem kell már reklámszünetre vagy 

játékmegszakításra várni, ,,a mérkőzés zavartalan lefolyása közben szinte bárhogyan és 

bárhol el lehet helyezni a reklámot.) 

 
14. ábra: Reklám a versenyen 
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Az egyik legmodernebb (és sokak szerint legijesztőbb) fajtája a kiterjesztett valóságnak, 

amikor a közvetítés során területi eloszlás szerint más-más reklámot futtatnak 

virtuálisan a pályát körülvevő reklámtáblákon. Ennek a lényege, hogy régiónként 

tudják változtatni az üzenetet, hogy területspecifikus hirdetéseket tudjanak közzétenni, 

ezzel pedig mindenhol a célközönséget érik el. Nem utolsó sorban ugyanazt a 

reklámfelületet többször is lehet értékesíteni egy időben. A Borussia Dortmund összes 

hazai mérkőzésén alkalmazzák ezt a technológiát. 

 
15. ábra: Reklám a versenyen 

A reklám önmagában azonban semmit nem ér, ha nincs nézőközönség. Ezért a 

csapatok mindent megtesznek, hogy a stadionokba és a televíziókészülékek elé 

csábítsák a nézőket, szurkolókat. Ehhez pedig egy ütőképes csapat kialakítása a legjobb 

megoldás. A jó eredményeket hozó csapat több nézőt vonz a képernyők elé is: 

 nagyobb a reklámbevétele a tv-társaságnak a nézők miatt 

 több pénzt tudnak adni a csapatnak a közvetítési jogok megszerzéséért. 

Ha egy társaság megszerzi a közvetítési jogokat, akkor: 

 a néző megnézi a mérkőzést, ezzel együtt pedig a reklámot, vagyis nagyobb 

valószínűséggel fogyaszt, 

 a reklámozónak (szponzornak) bevétele lesz, 

 továbbra is fizet, hogy a csapat mezén, stadionjában, a pályaszéli 

reklámfelületen szerepeljen, 

 ebből a bevételből ütőképes csapatot lehet összehozni, 

 a jó eredmények továbbra is vonzzák a nézőket. 

Ebben mutat a legnagyobb eltérést Amerika és Európa, mert míg Európában nincs 

meghatározva egy költségvetési keret, addig a tengerentúlon megadott keretből 

gazdálkodhat minden csapat. Így nálunk össze lehet vásárolni egy-egy sztárcsapatot, 

míg Amerikában egy sztár fizetése és ára a „gárda többi tagja elől fogyasztja a keretet”, 

ezért sokkal kiegyensúlyozottabbak az ottani bajnokságok. 
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Feladatok: 

Sportközvetítés során nézzük meg, milyen reklámok és mikor jönnek fel! Milyen 

hirdetésekkel találkozhatunk a felvezető műsorban? Milyenekkel a mérkőzés alatt? 

(darabszámra és fajtára is lehet koncentrálni) Van-e olyan hirdetés, mely aztán feltűnik 

a pályán, a pálya szélén, mezen vagy bárhol máshol? 

Keressünk sztereotípiákat! Milyen típusú reklámokat látunk, kiknek szólnak? Van-e 

különbség a női és a férfi sportokhoz kapcsolódó reklámokban? Vagy a női sportokat is 

a férfiak nézik? 

A sportközvetítésben milyen arányban látunk „valódi” és „virtuális” reklámot? Melyek 

jelennek meg virtuálisan és melyek hagyományos módon? 

Van olyan hirdetési forma, amelyik szerinted rontja a sportesemény nyújtotta élményt? 

Miért? 

Készíts listát arról, hogy mely sportok vonzzák a legtöbb nézőt, azaz melyek a legjobb 

„hirdetési felületek"! Hol vannak a listán azok a sportok, amelyekben mi, magyarok a 

világ élvonalába tartozunk (pl.: vízilabda, kézilabda, úszás, kajak, torna)? 

Ha a sulidat kellene reklámoznod egy focipálya körül futó reklámtáblán, mit írnál ki? 

Más lenne az üzenet, ha a pálya nem Magyarországon lenne? 

Források 

 Mediaradar 

 Virtuális hirdetések 

 Live Sports Monetization 

 Augmented Reality In Sports: Sprucing Up The Entire Industry 

 A sport és az üzlet kapcsolata 

 A világ első televíziós reklámja 

 The History of Sports and Advertising 

 Advertising in Sports Television 

 Super Bowl: először vett reklámfelületet a Facebook 

https://mediaradar.com/blog/integrated-advertising-in-sports-the-nba/
https://www.youtube.com/watch?v=vcIfWzUVOrw
https://www.vizrt.com/sports/virtual-ads
https://www.queppelin.com/augmented-reality-in-sports/
http://edok.lib.uni-corvinus.hu/61/1/András34.pdf
https://marketingtitkok.hu/2018/02/28/a-vilag-elso-televizios-reklamja/
https://openmedia.uk.com/the-history-of-sports-and-advertising-sports-marketing-then-and-now/
http://people.wcsu.edu/mccarneyh/acad/Mendes.html
http://m.nemzetisport.hu/amerikai_sportok/super-bowl-eloszor-vett-reklamfeluletet-a-facebook-videok-2745297
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Hogyan változtak a sportvetélkedők az elmúlt 25 évben? 
Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Az elmúlt 25 évben nagy változáson ment át a televíziós műsorgyártás, így 

a sportvetélkedők is mások lettek. Manapság sokkal több látványelem 

gondoskodik a szórakozásról, sokkal pörgősebbek a műsorok, rövidebbek 

a vágóképek, hatásosabbak a hangeffektek. Több lett a személyes szál, a 

valóságshow-elem, a műsoridő, a feszültség, az interaktivitás… Egy dolog 

lett csak kevesebb a műsorokban: a sport... 

Az első és mindmáig sokak által hiányolt televíziós sportvetélkedő, a Játék határok 

nélkül címen futó, nagy európai játék volt. A játék kitalálói a ‘60-as években azt a célt 

tűzték ki, hogy a II. világháború után létrejött Európai Unió államai a sport révén 

jobban közeledjenek egymáshoz. Ez annyira jól sikerült, hogy a játék több évtizeden 

keresztül futott, de mára már nem fér bele a modern televíziózásba. De biztos ez? 

Milyen volt a Játék határok nélkül? 

Az eredeti verzióban a különböző színekbe öltöztetett csapatok egy-egy országot 

képviseltek. A játékosoknak általában adott időre kellett végrehajtaniuk ügyességi 

feladatokat, amikben az ellenfél csapatának tagjai és a lehetetlen méretű és kialakítású 

jelmezek akadályozták őket. Minden részt más-más országban vettek fel, ahol élő 

közönség előtt az adott város egy jellegzetes területén állították fel a hatalmas 

akadálypályákat. 

 
16. ábra: Játék határok nélkül 1995-ös évadának döntője a budapesti Városligetben, háttérben a 

Vajdahunyad vára 
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Általában a műsor egy tematika köré épült, így pl.: Magyar operettek, Thézeusz 

hőstettei, Magyar találmányok vagy a Régi mesterségek is megjelentek a játék közben. 

Ezzel a sportvetélkedő a rendező ország kultúráját is népszerűsítette. 

Ehhez adódott hozzá az, hogy a játékok közötti szünetben az országokat éppen 

képviselő városok bemutató filmjét vetítették. Ez pedig azért volt fontos, mert így 

fellelhető volt a közszolgálati csatornák kultúraközvetítő szerepe is. 

Ezek után nagyjából 20 évet kellett várni arra, hogy ilyen nagyszabású produkciót 

láthasson a magyar néző. 

„Versenyfutás” a nézettség megszerzéséért 

A (számunkra) 1999-ben véget ért Játék határok nélkül után két évtizeden keresztül 

voltak különféle műsorok, amelyek valamilyen sportos tematikát hoztak a vetélkedések 

során, de egyik sem volt olyan, amely teljesen a fizikai adottságokra és magyar 

versenyzőkre koncentrált volna. 

Néhány példa: 

Global Guts: a kizárólag gyermek résztvevők között nem szerepeltek magyar 

játékosok, és csak a szinkronizált verzió ment a Nickelodeonon. 

Lehetetlen küldetés: itt már felnőttek játszottak, versenyeztek, de ez is csak 

szinkronosan került a magyar tévékbe, és itt sem indultak magyarok a versenyen. 

Fort Boyard: egy francia showműsor, amit a TV2 is leforgatott magyar szereplőkkel. 

2000 környékén került a tévébe. Nemcsak sportversenyek voltak benne, hanem sok 

rejtvény és bátorságpróba is. 

Rettegés Foka: itt bátorságpróbák és ügyességi vagy sportfeladatok szerepeltek a 

műsorban, azonban a főszereplők celebek voltak, így a hétköznapi ember nem juthatott 

a vetélkedő közelébe. 

Survivor: ez már inkább valóságshow volt, ahol a résztvevők naponta kaptak egy-egy 

feladatot, melyet meg kellett oldani, de itt sem a sport volt a középpontban. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Thézeusz
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Ninja Warrior: szuperhősök és bizonyítani vágyók játszótere 

Ezek után érkezett el a 2017-es év, amikor a TV2 nagy dobása, a Ninja Warrior 

képernyőre került. A műsor vonzóvá vált a magyar nézők körében, és egyre többen 

szerettek volna bekerülni azok közé, akik az akadálypályára léphettek. Ennek a 

műsornak több dologban rejlik a népszerűsége: 

1. Bárki bekerülhet: testnevelő tanár, irodista, traktoros, szobafestő, kukás, edző, 

sportoló, bárki, aki képes teljesíteni a pályákon és/vagy érdekes lehet a nézők 

számára. Ebben nagyon hasonlított a Játék határok nélkülhöz, illetve közös pont 

volt még az élő közönség (másban nem igazán hasonlítottak). 

2. Világméretű „elismerés”, ha valaki teljesíti a pályát. Amerikában 13 évad alatt 

csupán 3 ember ment végig az összes pályán. Japánban, ahonnan az eredeti 

játék indult, a műsor már 20 évadon is túl van, csupán 4 teljesítővel, emellett 

egy-egy versenyző ért végig a brit és az ausztrál akadálypályán. 

Nincs csapatjáték, mindenki egyénileg versenyez, nincs javítási lehetőség, aki leesik, az 

jó eséllyel kiesik. Egy este alatt akár 70 futam is belefér a műsorba. 

Dominikai sorverseny az Exatlonnal 

A Ninja Warrior után érkezett az Exatlon, mely még mindig a sport tematikájára 

épített, de már inkább az ismert valóságshow elemekkel tűzdelték tele: kiesés, 

játékosok cserélődnek, csapatban dolgoznak és nagy hangsúlyt fektetnek a személyek 

megismerésére, így a nézők kötődnek hozzájuk. A közösségi médiában is egyre nagyobb 

a jelenlét, az Exatlon Hungary-nek 140 ezer követője van a Facebookon, az 

Instagramon 150 ezer. A játékosok egyénileg, de két csapatra osztva küzdenek egymás 

ellen és egymásért, a műsor végén azonban teljes mértékben egyéni versennyé válik a 

vetélkedő. 

Felnőtt fogócska főműsoridőben? 

A TV2 legutóbbi dobása pedig a Catch című fogócska volt, mely ismét egy másik arcát 

mutatja a tévés sportvetélkedőknek. Egy egyszerű fogócskajáték, ismert (celeb) és 

kevésbé ismert (pl. Ninja Warriorban, Exatlonban feltűnő versenyző) emberekkel, de 

amilyen egyszerű a játék, olyan nagyszerű a körítés. Nagy, épített stúdió, látványos 

környezet. A játék valójában mindig ugyanaz, el kell kapni a másikat. Mindenki 

fogócskázott már, így mindenki érti a játékot, nem kell gondolkodni a szabályokon, így 

kikapcsolódásnak tökéletes. 

Négytagú csapatok versenyeznek 4 héten keresztül, élő közönség előtt, épített 

akadályok között. 
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Mit látunk az évek előrehaladtával? 

Ami nem változott az az, hogy a legnépszerűbb, leghosszabb ideig futó sorozatokban 

mindig a „hétköznapi emberek” versenyeztek. Így mindenkinek volt esélye a fődíjra, a 

pár perc hírnév megszerzésére. Ez mind a négy vizsgált műsorra érvényes. 

Rengeteg különbséget látunk azonban az évről évre felbukkanó vetélkedők között. 

3-3 vizsgált adás 
alapján 

Műsor 
átlagos 
hossza 

Műsorban a 
„sport ideje” 

Műsoridő, 
amikor nem 
sport van a 
képernyőn 

Egy 
„futam” 
átlagos 
hossza 

Sporton 
belüli 
képek 
hossza 

(mp/kép) 

Átkötések 
hossza 
játékok 
között 

Első futam 
indulása az 

adás 
elejétől 

ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  

(MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) 

Játék határok 
nélkül 

1:21:07 
0:40:39 - 

50.12%  
0:40:28 - 
49.88%  

0:02:06  7.42 0:01:39 0:07:26 

(1993–1999 MTV) 
(1:18:01 - 
1:23:40) 

(0:36:03-43.09% 
- 0:43:55-56.29%) 

(0:34:06-43.71% - 
0:47:37-56.91%) 

(0:01:20 - 
0:03:41) 

(5.15-8.70) 
(0:00:10 - 
0:06:52) 

(0:06:56-
0:07:55) 

játékos 
sportvetélkedő 

  
    

        

Ninja Warrior 1:23:35 
0:44:08 - 

52.81%  
0:39:27 - 47.19%  0:01:12  3.81  0:00:54 0:04:47 

(2017–2018 TV2) 
(1:05:42 - 
1:58:43) 

(0:34:30-52.02% 
- 0:35:19-53.75% 

(0:30:23-46.25% - 
0:31:49-47.98%) 

(0:00:04 - 
0:06:11) 

(2.72-7.50)  
(0:00:01 - 
0:07:19) 

 (0:01:53-
0:07:19) 

Ügyességi vetélkedő       
      

  

Exatlon 2:11:01 
0:51:41 - 
39.45%  

1:19:20 - 60.55%  0:02:49  2.52  0:01:50 0:27:43 

(2019-2021 TV2) 
 (1:59:48 - 
2:22:34) 

(0:45:18-37.81% - 
0:57:05-40.04%) 

(1:14:30-62.19% - 
1:25:29-59.96%) 

(0:02:03 - 
0:04:23) 

(2.24-3.12) 
(0:00:27 - 
0:05:22) 

(0:23:20-
0:33:40) 

Ügyességi vetélkedő      
      

  

Catch 1:36:01 
0:21:53 - 
22.80%  

1:14:07 - 77.20%  0:01:22  3.53  0:02:38 0:11:23 

(2019 TV2) 
(1:33:39 - 
1:39:16)  

(0:19:32-20.54% - 
0:26:08-27.91%) 

(1:07:31-72.09% - 
1:19:16-79.85%) 

(0:00:12 - 
0:07:21) 

(2.60-4.95) 
(0:00:16. - 
0:09:18) 

 (0:10:21-
0:12:49) 

        

17. ábra: Adások adatai 

Egyre kevesebb idő jut a sportra. Eltűnik a sport a sportvetélkedőkből! 

Érdekes látni, hogy a ‘90-es évek végén a nagyjából 80 perces esti műsornak csak a fele 

szólt a sportról, a vetélkedésről. A műsoridő másik felét egyéb műsorelemekkel 

töltötték ki. Ilyen volt például a következő játék szabálymagyarázata, a résztvevő és 

házigazda ország(ok) és város(ok) bemutatkozása. 

A Ninja Warrior tartotta ezt az arányt, sőt egy kicsit túl is tett rajta. A nagy különbség 

az volt, hogy a kitöltő elemek megváltoztak. Mivel mindenki ugyanazon a pályán 

versenyzett, nem kellett szabályt ismertetni, a város- és országbemutatók helyett pedig 

a személyek váltak hangsúlyosabbá, így az egyén, az egyéni történetek és motivációk 

kerültek a középpontba. Ez klasszikus elem arra, hogy a nézőket érzelmileg is a 

műsorhoz, egy-egy versenyzőhöz kössük. Ezekben a kisfilmekben ugyanúgy 

mutatkoznak be a szereplők, mint egy tehetségkutatóban, és gyakran a futam közben 

is még „picture in picture”-módban, vagyis a képernyő egyik sarkában lekicsinyítve 

látjuk az épp pályán lévő versenyző bemutatkozó kisvideóját. 
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Az Exatlon esetében már látványosan csökken a sport aránya. Bár a teljes adásidő 

nagyjából 50 perccel megnő az előző műsorokhoz képest, azonban ezt inkább a 

játékosok párbeszédei, a szálláson történő események teszik ki. (Ha jobban megnézzük, 

akkor látszik, hogy az Exatlonnak van olyan része, amelyben több a sportot nem 

tartalmazó szakasz, mint korábban a Játék határok nélkül vagy a Ninja Warrior epizód 

teljes műsorideje.) 

A negatív csúcsot a Catch tarja, melyben nem egészen 23%-ot tesz ki a műsoridőből a 

sport. A fogócska pörgősségét ezzel érzékeltetik, hiszen egy-egy futam maximum 1 

percig tart. A műsor nagy részét viszont „pályaszéli interjúk”, a műsorvezetők és 

versenyzők párbeszédei, visszajátszások elemzése és a csapatok, csapattagok 

bemutatása teszi ki. 

  

Műsorban a „sport ideje” Műsorban a „nem sport” ideje 

ÁTLAG  ÁTLAG  

(MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) 

Játék határok nélkül 0:40:39 - 50.12%  0:40:28 - 49.88%  

(1993-1999 MTV) (0:36:03-43.09% -- 0:43:55-56.29%) (0:34:06-43.71% -- 0:47:37-56.91%) 

Ninja Warrior 0:44:08 - 52.81% 0:39:27 - 47.19%  

(2017–2018 TV2)  (0:34:30-52.02% -- 0:35:19-53.75%) (0:30:23-46.25% -- 0:31:49-47.98%) 

Exatlon 0:51:41 - 39.45%  1:19:20 - 60.55%  

(2019-2021! TV2) (0:45:18-37.81% -- 0:57:05-40.04%) (1:14:30-62.19% -- 1:25:29-59.96%) 

Catch 0:21:53 - 22.80% 1:14:07 -  77.20% 

(2019 TV2) (0:19:32-20.54% -- 0:26:08-27.91%) (1:07:31-72.09% -- 1:19:16-79.85%) 

18. ábra: Adások adatai 

Mi történik a sportműsor másik, nagyobbik részében? 

Ebben is nagy változást mutat az elmúlt 25 év. 

A ‘90-es évek sztárja, a Játék határok nélkül többnyire egy-egy megadott tematikát 

dolgozott fel hetente, így sokszor a játék hátteréül szolgáló ismereteket (legendákat) is 

átadták a műsorvezetők. A legtöbb időt az tette ki a műsorszámok között, hogy a 

házigazda ország, valamint a résztvevő játékosok városa mutatkozott be. Emellett 

pedig, mivel minden adás egy új városban, és minden játék egy új pályán zajlott, így a 

játékok bemutatása, valamint a szabályok ismertetése volt az adáskitöltő elem. A végső 

eredményhirdetés csupán 1-2 percet vett el a műsorból és inkább az elköszönés 

hátteréül szolgált. 

A Ninja Warrior esetében ez jellegében változik. Itt már nem a csapatok (így az 

országok és városok) a fontosak, hanem az egyének, a versenyzők. Így az ő bemutatkozó 

kisfilmjük, gondolataik töltik ki a futamok közti szüneteket. Emellett pedig általában 

egy-egy hosszabb pályabemutató szerepel az elején, hiszen a műsor során minden 

induló ugyanazt a pályát próbálja teljesíteni. Itt már sokkal több a sportműsorokban 

megismert pályaszéli interjú a futamok után, valamint verseny előtt és közben a 

szurkolók körében. 
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Az Exatlon ebből a szempontból nagyon kilóg a sorból. Élesen elválik a műsorban a 

sport és az egyéb tartalom, hiszen ez már inkább a reality kategóriát súrolja 

(csapatdinamika, lakhatási, táplálkozási körülmények, csapattaktika, egymáshoz 

fűződő viszonyok bemutatása). 

Nagy a hangsúly az egyéneken, a csapatokon belüli viszonyokon, de leginkább a két 

csapat közötti versenyre élezik ki a műsort. A csapattagok cseréjével folyamatosan 

fenntartják az izgalmat a nézőkben és a műsorfolyamban is. 

A Catch leginkább a pályaszéli interjúkra, elemzésekre, a következő futamra való 

felkészülésre koncentrál. Ezekkel töltik ki a futamok közti időt és igazából a műsoridő 

kétharmadát. A csapatok és a játékosok bemutatása itt kicsit részletesebb, mint az 

előzőekben, de mivel több ismert játékos is helyet kap a csapatokban, így ezzel 

próbálják érdekesebbé, vonzóbbá tenni a nézők számára a vetélkedőt. A műsorban két 

műsorvezető és egy sportkommentátor dolgozik azon, hogy a vetélkedőbe lendületet 

vigyen. Inkább sportközvetítés jellegű az egész műsor az eredmények kijelzésével, a 

csapatok állandóságával, a pontozási rendszerrel, de azért tudjuk: egy valódi 

sportközvetítés nem ilyen. 

  
Műsor átlagos 

hossza 

Műsoridő, amikor 
nem sport van a 

képernyőn  

Átkötések hossza 
játékok között 

Első futam 
indulása  

ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  ÁTLAG  

(MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) (MIN.-MAX.) 

Játék határok 
nélkül 

1:21:07 0:40:28 - 49.88% 
(0:34:06-43.71% -- 

0:47:37-56.91%) 

0:01:39 0:07:26 

(1:18:01 - 1:23:40) (0:00:10 - 0:06:52) (0:06:56-0:07:55) 

Ninja Warrior 
1:23:35  0:39:27 - 47.19% 

(0:30:23-46.25% -- 
0:31:49-47.98%) 

0:00:54 0:04:47  

(1:05:42 - 1:58:43) (0:00:01 - 0:07:19) (0:01:53-0:07:19) 

Exatlon 
2:11:01 1:19:20 - 60.55% 

(1:14:30-62.19% -- 
1:25:29-59.96%) 

0:01:50  0:27:43  

(1:59:48 - 2:22:34) (0:00:27 - 0:05:22) (0:23:20-0:33:40) 

Catch 
1:36:01 1:14:07 -  77.20% 

(1:07:31-72.09% -- 
1:19:16-79.85%) 

0:02:38  0:11:23  

(1:33:39 - 1:39:16)  (0:00:16. - 0:09:18) (0:10:21-0:12:49) 

19. ábra: Adások adatai 

Rövidebbek a futamok, többen kerülhetnek így képernyőre. Vagy mégsem? 

Ha összehasonlítjuk a ‘90-es évek végén forgatott sportvetélkedőket a maiakkal, akkor 

a műsor nézése közben azt tapasztaljuk, hogy sokkal gyorsabb, pörgősebb a játék. Azt 

feltételeznénk, hogy mindez azért van így, mert biztosan rövidebbek a játékidők, mint 

régen. De ha jobban megnézzük a darabjaikban megmért műsorok táblázatát, látható, 

hogy (a referenciának tekintett) Játék határok nélkülben 1:20-3:41-ig terjedt egy-egy 

futam hossza, a nagyjából 20-25 évvel később forgatott játékokban azonban akár 4-6-

7 perces futamokat is láthatunk. Vagyis nem emiatt lett pörgősebb a műsor. Érdekes 

azonban, hogy a Ninja Warrior és a Catch esetében látunk 10 mp körüli vagy annál 

rövidebb futamokat is. Így a közmondásos 15 percnyi hírnév ezekben a műsorokban 

egyes versenyzők számára már csak 4 másodpercig tart… 
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Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy a legnagyobb esély a képernyőre kerülésre akkor van, 

ha nindzsának jelentkezünk, ugyanis itt egy évadban 300-330 játékos kap lehetőséget. 

Ők a műsor első részeiben vesznek részt, a továbbjutás után már csak a korábban 

megismert játékosok térnek vissza. 

A Játék határok nélkülben 7-10 elődöntő volt minden évben, így minden ország 70-100 

versenyzőt juttathatott képernyőre. A döntőbe az évadban legjobban teljesítő csapat 

jutott. 

Az Exatlon idényenként kb. 25-28 főnek ad lehetőséget a bemutatkozásra, viszont míg 

a többi vetélkedő 4-10 adás alatt véget ér, a Dominikára utaztatott csapat akár 80 

alkalommal is képernyőre kerül. (Ez is erősíti a reality vonalat, minden nap látjuk őket, 

a sport csak inkább kiegészítő elem a műsorban.) 

A Catch – mely úgy tűnik, nem hozott akkora sikert – 4-4 csapatot vonultatott fel 4-4 

fővel 3 adáson át, majd a döntőben újra láthatták a nézők a 4 legjobb, már megismert 

csapatot. Mindösszesen 12x4 ember kapott lehetőséget a szereplésre. 

Ennyi idő alatt mit és hogyan látunk? 

Ami még mindezeknél a tendenciáknál is sokkal érdekesebb, hogy az egy futamban 

használt képek és kameraállások hogyan is változtak. Míg a 90-es évek játékában nem 

igazán láttunk 5 másodpercnél rövidebb vágóképet (átlag 7.42 mp/snitt), addig a 

modern műsorokban az a furcsa, ha van 5 másodpercnél hosszabb snitt. A Catch és az 

Exatlon nem is használ ilyet, a Ninja Warriorban is csak akkor fordul elő, ha egy 

nagyobb akadályt totálképben kell megmutatni. Egyébként a vágások nagyjából 2,5-3,5 

másodpercenként követik egymást. Ami a játék sebességét szinte megduplázza a 

korábban megszokott lassú közvetítésekhez képest. Emellett gyakoriak a „zaklatott”, 

billegő képek, szubjektív kameraállások, melyek az akadályokra vagy a játékosok 

testére szerelt akciókamerák képéből adódnak. Így már nemcsak kívülről látjuk az 

akadályokat, hanem szinte a részesei leszünk a fogócskának vagy a vízbe ugrásnak egy-

egy futam során. 

  Egy „futam” átlagos hossza Sporton belüli képek hossza (mp/kép) 

ÁTLAG  ÁTLAG 

(MIN.-MAX.)  (MIN.-MAX.) 

Játék határok nélkül 
0:02:06 

(0:01:20 - 0:03:41) 
7.42 

(5.15-8.70) 

Ninja Warrior 
0:01:12 

(0:00:04 - 0:06:11) 
3.81 

(2.72-7.50) 

Exatlon 
0:02:49 

(0:02:03 - 0:04:23) 
2.52 

(2.24-3.12) 

Catch 
0:01:22 

(0:00:12 - 0:07:21) 
3.53 

(2.60-4.95) 

20. ábra: Adások adatai  
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Óriás díszletek, rengeteg pénz és 100 milliós nézettség Európában 

A Játék határok nélkül hatalmas népszerűségnek örvendett 1993-tól 1999-ig 

Magyarországon és egész Európában, nézők több 10 millióit vonzotta a képernyők elé. 

Népszerűsége nálunk kezdetben abban rejlett, hogy nemigen volt más választható 

csatorna, a kereskedelmi tévék csak később indultak, nem volt más hasonló vetélkedő 

a tévében, és akár saját településünkről láthattunk embereket a versenyeken. A legtöbb 

esetben a szórakoztatás volt a fő cél, ezt például a műsorban használt zenékkel is 

alátámasztották. (pl. Egy szellemeket irtó játékban – ahol lufikat kellett kipukkasztani 

 – a Szellemirtók filmzenéjét használták aláfestésként.)) 

A hangeffekteket az újabb műsorokban már a fényekkel párosítva a hatáskeltés 

eszközeként használják. Így pl. Az Exatlonban egy-egy nagyobb súly cipelésekor és 

lerakásakor hanghatással érzékeltetik, hogy bizony nehéz volt, amit a játékos vitt. 

A zárt stúdióban felvett Ninja Warrior és Catch esetében a fények is nagy szerepet 

kapnak pl. feszültségfokozás egy teljesen elsötétített stúdióban kivetített nagy 

visszaszámlálás vagy a kiesés pillanatában vörösre váltó fények keltette hangulat is 

hozzáad az élményhez. 

Úgy tűnik, mégis lehet helye a Játék határok nélkülnek a TV-ben, ugyanis Eurogames 

néven Olaszországban újraindult a műsor, de: 

 mindig ugyanazon a helyszínen forgatnak 

 a játékok adásról adásra hasonlóak 

 a játékokhoz használt épített pályák is minden adásban megegyeznek 

 a jelmezek, eszközök adásonként újra és újra feltűnnek. 

Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a gyártási költséget a lehető legkisebbre 

szorítsák. Hiszen ez volt az egyik oka, hogy annak idején megszűnt a műsor... 
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Feladatok 

1. feladat: Miben változott az 1996-os Játék határok nélkülhöz képest a 2020-as 

Exatlon képi megjelenése? 

 
21. ábra: 1. feladat – Játék határok nélkül 1996 vs Exatlon 

2. feladat: Miben mutat eltérést az 1995-ös BL-közvetítés és a 2020-as BL-mérkőzés 

képi megjelenése? 

 
22. ábra: 2. feladat - BL-közvetítések összehasonlítása 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qd2fKfN4HI0
https://tv2play.hu/szalag/156?rendezes=nepszeruseg
https://tv2play.hu/szalag/156?rendezes=nepszeruseg
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3. feladat: Milyen hasonlóságot mutatnak a nagyjából azonos évben felvett 

sportműsorok és sportvetélkedők? A két kép egy-egy 1995-ös és egy 1996-os TV-

adásból származik. Nézd meg, miben hasonlítanak a műsorok képei: 

 Mit látunk a képeken? 

 Mit nem látunk a képeken? 

 Milyen a kép minősége? 

 Kompozíciója? 

 
23. ábra: 3. feladat – Sportvetélkedők összehasonlítása 

4. feladat: Milyen hasonlóságot mutatnak a nagyjából azonos évben felvett 

sportműsorok és sportvetélkedők? 

A két kép egy-egy 2020-as TV adásból származik. Nézd meg, miben hasonlítanak a 

sportos műsorok képei: 

 Mit látunk a képeken? 

 Mit nem látunk a képeken? 

 Milyen a kép minősége? 

 Kompozíciója? 

 
24. ábra: 4. feladat – Sportvetélkedők összehasonlítása 

https://www.youtube.com/watch?v=CbkmjezjAEY&t=1443s
https://www.youtube.com/watch?v=Qd2fKfN4HI0


26 

Megoldások 

1. feladat: Miben változott az 1996-os Játék határok nélkülhöz képest a 2020-as 

Exatlon képi megjelenése? 

 4:3 képarányról 16:9-re változott a TV-adás. 

 Sokkal részletesebb, színekkel telítettebb lett a kép. 

 
25. ábra: 1. feladat – Játék határok nélkül 1996 vs Exatlon (megoldás) 
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2. feladat: Miben mutat eltérést az 1995-ös BL-közvetítés és a 2020-as BL-mérkőzés 

képi megjelenése? 

 4:3 képarányról 16:9-re változott a tv-adás. 

 Sokkal részletesebb, színekkel telítettebb lett a kép. 

 Sokkal több az azonnali információ, hogy a növekvő csatornakínálatban 

megfogják a nézők figyelmét. 

 
26. ábra: 2. feladat – BLközvetítések összehasonlítása (megoldás) 
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Mit lát a néző, vagyis mit mutat meg a televíziós sportközvetítés? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Élőben a helyszínen végigizgulni egy sporteseményt természetesen 

megismételhetetlen élmény. De előfordulhat, hogy egy pillanatra nem 

figyelünk vagy valaki feláll előttünk és kitakarja a pályát, így lemaradunk 

egy-egy fontos mozzanatról. Kevésbé fordulhat elő mindez otthon, ha a 

televízióban követjük az eseményeket. Otthon viszont a helyszíni hangulat 

„jön át" nehezen a tévékészüléken. Ezért van, hogy amikor 

sporteseményeket nézünk a fotelből, elvárjuk, hogy valami olyan pluszt is 

kapjunk, ami a helyszínen nem lenne elérhető. 

Varázsszó: teljesítményelemzés 

Teljesítményelemzésnek tekinthető minden számszerűsített elem egy sportverseny 

kapcsán: az eredmény, a sikeres vagy sikertelen kísérletek száma, egy adott lépés 

hossza, a labda vagy a játékos mozgása, átlagos vagy egyszeri sebessége. 

A teljesítményelemzést már közel 100 éve használják a sportban, de számszerűsített 

elemei korábban inkább háttérinformációként szolgáltak. A Pénzcsináló (Moneyball) 

című film például éppen egy teljesítményelemzésre épülő, valós sporttörténetet mesél 

el. A lényege röviden az, hogy vajon lehet-e egy baseballcsapatot új felfogás szerint 

felépíteni, a játékosokat teljesítményelemzéssel összeválogatni. Mi történik, ha nem 

nagy nevekben gondolkodnak az leigazoláskor, hanem olcsóbb, kevésbé ismert, de 

bizonyos statisztikai mutatókban kiemelkedő játékosokat gyűjtenek össze egy 

csapatba? A Pénzcsináló szerint igazuk lesz, az ötlet beválik, a számok nem hazudnak. 

De mennyi köze van mindehhez a nézőnek? 

Elég sok: a technológia fejlődésével ezek az adatok már nemcsak a sportesemény után 

állnak rendelkezésre, hanem akár rögtön játék közben is, valós időben. A korábban 

csak a teljesítményelemzéshez használt adatok kikerülhetnek a képernyőre. Lehetnek 

egyszerű számszerűsített összefüggések, felvételek több irányból vagy bármi, ami 

segíthet a teljesítmény javításában és/vagy a látvány megértésében. 

S miközben a teljesítményelemzés technológiája fejlődik, a vizuális megjelenésben is 

egyre több és több lehetőség kínálkozik a televízió képernyőjén. Így ez a páros kéz a 

kézben járva dolgozik azon, hogy az otthon ülő nézőt a képernyő előtt tartsa. 

  



29 

Információk és képek, minél több, annál jobb 

Nem csak az információ és a különböző látószögekből megmutatott képek teszik 

izgalmasabbá, feszültebbé a sportközvetítést. A filmekből jól ismert vágási technikákat 

is alkalmazzák a közvetítés szakemberei, hogy fokozzák az esemény hangulatát. Egy 

atlétikai vagy tornaversenyen egyszerre több szeren/helyszínen zajlanak az események. 

Ezt nézőként a sportcsarnokban nehezebb követni, otthon azonban a 

visszajátszásoknak köszönhetően lehetővé válik, hogy a legizgalmasabb részekről ne 

maradjunk le. Nincs üresjárat, nincs holtidő. Nem kell kapkodni a fejünket, hogy épp 

melyik helyszínen történik valami izgalmas, a rendező majd eldönti. Ha élőben nem 

sikerül, akkor megkapjuk majd ismétlésben, de mindent látni fogunk, ami sorsdöntő 

lehet. 

Filmes történetmesélés 

Olimpiai távolugró verseny döntője. 6 vágás 16 másodpercben, akár egy akciófilmben. 

Látunk feszült várakozást, a versenyben vezető ugrót, a következő ugrót, és 

bizonyítékot, hogy érvényes az ugrás. Mindent megmutatnak, hogy növeljék a 

feszültséget. Közben pedig virtuális eszközökkel már azt is láthatjuk otthonról, hogy 

dobogót ért az ugrás, de elmarad a világ- és olimpiai csúcstól. 

Azt is izgalmas megnézni, hogy mi a különbség egy ugyanolyan versenyszám között, ha 

élőben nézzük vagy ha a televízióban. A példában egy vívóesemény egyperces szünetét 

láthatjuk, hogyan néz ki a valóságban és hogyan, ha otthonról nézzük a fotelből. 

 

27. ábra: Women's Long Jump Final | Tokyo Replays 

 

28. ábra: Vívás helyszínen és a televízióban 

Látható, hogy a helyszínen egy szünet az tényleg szünet. Nem történik semmi. Viszont 

ilyenkor a televíziónéző kap néhány visszajátszást, lassítást, sőt még magáról a 

szünetről is többféle képet kap, mintha a helyszínen egy pontból nézné az egészet. 

Jelen példákban leginkább olyan képsorokat láthattunk eddig, amit a helyszínen is 

látnánk, csak gyorsan váltogatni kellene, hogy éppen hova figyelünk. És mindehhez 

társult még néhány lassítás, visszajátszás és néhány virtuális információmorzsa. 

https://youtu.be/PydCQX4S5Gc?t=1229
https://www.youtube.com/watch?v=AzvsYP9Ej4Y
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Amikor otthonról többet, jobban látunk 

A vizualitás egyik következő lépcsőfoka, amikor már nemcsak azt mutatjuk meg, amit 

a helyszínen is láthatnánk, hanem azon túli perspektívákból is élvezhetünk egy-egy 

versenyt. 

Ilyen lehet a torna sportág, ahol viszonylag könnyen lehet alkalmazni a modern 

technikát, hiszen a „pályák”, a szerek egy jól meghatározott helyen vannak, így könnyű 

az azokon látott gyakorlatokat rögzíteni és a nézőknek új perspektívából megmutatni. 

A kétezres évek nagy mozis technikai attrakciója volt a Mátrix által életre hívott bullet 

time, ami a sportközvetítésekben is egyre gyakrabban kap szerepet. 

A téli sportoknál is lehet a technikát ugyanúgy alkalmazni, mint a nyáriaknál. Az 

ugrásokkal operáló sportágaknál a 2022-es pekingi téli játékokon már rendszeresen 

láttunk akár 360 fokos felvételeket is. 

 

29. ábra: Women's Floor Final | Tokyo Replays 

 

30. ábra: Ski Jumping - Men's Individual Large Hill 
Final | Full Replay | #Beijing2022 

A síugrás esetében a helyszínen is élnek a plusz információt átadó vizuális 

lehetőségekkel, hiszen a fehér hóra jól lehet például zöld lézerrel vetíteni, a 

segédvonalak pedig a sportolónak és a nézőknek is plusz információval szolgálnak 

például egy ugrás hosszának megítéléséhez. 

 

31. ábra: Zöld lézerrel jelölt segédvonal 

https://www.youtube.com/watch?v=Bst5HZaXOpA
https://www.youtube.com/watch?v=CRgsLufzvbo
https://www.youtube.com/watch?v=CRgsLufzvbo
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Vízalatti világ 

A vizes sportokat a víztömeg érdekessé teszi, de meg is nehezíti a verseny állásának 

helyszíni követését. (A vízilabdában a szabálytalanságok nagy része a víz alatt, szinte 

láthatatlanul történik, ami kevésbé a nézőnek, mint inkább a játékvezetőknek és persze 

a játékosoknak maguknak fontos probléma.) A faltól-falig úszás monotonitását is 

célszerű technikai lehetőségekkel is minél jobban megtörni a televíziós közvetítések 

során. 

A rajtnál virtuális feliratok segítenek azonosítani a versenyzőket, a rajt pillanatában 

pedig akár a víz alól is láthatóvá teszik nekünk a sportolókat. 

 

32. ábra: Virtuális feliratok 

A totálképeket is igyekeznek olyan szögekből mutatni, melyekből a verseny izgalmát, 

szorosságát lehet érzékelni. Ezek már mind olyan képek, melyek a helyszínen ülő 

nézőknek a valóságban elérhetetlenek, vagy a rögzített ülőhelyükből adódóan csak az 

egyik perspektívát láthatnák. 

 

33. ábra: Totálképek 

Itt is elmaradhatatlanok azonban a teljesítmény-adatok, a jelenlegi világ-, vagy 

olimpiai rekord, a fordulóknál az adott versenyző részideje, pillanatnyi sebessége, a 

világcsúcshoz viszonyított helyzete. 

 

34. ábra: Teljesítmény-adatok 
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A futam végén pedig természetesen azonnal láthatóvá kell tenni a végeredményt, hogy 

egy pillanatot se kelljen várnunk az eredményre. A helyszínen ennyire gyorsan nem 

biztos, hogy láthatóvá válik a befutók sorrendje. 

Ahogy az előzőekben is láthattuk, nem újkeletű, hogy számok és képek alapján elemzik 

a versenyzők teljesítményét. A technikai sportokban szintén nagy jelentősége van a 

kinyert adatoknak, hiszen ezek alapján tudják az újabb fejlesztéseket előkészíteni. A 

formula 1-ben az autók telemetria adatai közül egyre több kerül a képernyőre, de 

természetesen nem mindegyik. A televíziónézők legnagyobb előnye, hogy akár olyan 

perspektívákból is betekinthetnek a száguldó cirkusz világába, mintha maguk is pilóták 

lennének. 

 Akár a pilóta sisakjából is láthatjuk a versenyt 

 A pilóta feje fölül is megnézhetjük az aszfaltcsíkot verseny közben 

 „Utazhatunk” a hátsó szárny előtt vagy az orrkúp mögött egy kicsit 

Mindeközben hasznos információkkal bombáznak minket, hogy például: 

 kinek a kocsijában ülünk jelenleg, 

 mennyivel haladunk, 

 hányas sebességi fokozatot kapcsolt épp a pilóta, 

 hányadik helyen autózunk éppen a mezőnyben, 

 merre jön a következő kanyar, 

 akivel épp versenyben vagyunk egy-egy pozícióért, az hozzánk képest gyorsabb 

vagy lassabb. 

 

35. ábra: Perspektívák 

Ezek a képek nagyban hasonlítanak arra, mintha egy F1-játékot játszanánk otthon 

játékkonzolon, de ezt a versenyzést minden fáradság nélkül élvezhetjük. 
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A versenyzők biztonsága érdekében 2018-ban bevezetett „glória” is szerepet játszik már 

a vizualitásban. Az információk kijelzésében sokszor ennek vonalát követik a 

képernyőre kerülő adatok. 

 

36. ábra: „Glória" 

Ami a többi sportágban is megszokott, más helyekre is betekintést nyerhetünk a 

közvetítés segítségével, és már az sem újdonság, hogy egyszerre akár több eseményt is 

követhetünk egy időben a képernyőnkön. Így mi otthonról beláthatunk a boxutcákba 

is, és a kerékcseréket akár testközelből élvezhetjük. Ezért a helyszínen nagyon mélyen 

a zsebünkbe kéne nyúlni. 

 

37. ábra: Betekintés egyszerre több helyre 
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Amikor feleslegesnek érezzük 

Előfordulhat, hogy a néző úgy érzi, átestünk a ló túloldalára. 2021-ben, a tokiói 

olimpián debütált a falmászás mint olimpiai sportág, ahol talán kicsit felesleges volt a 

technológiát ennyire bevonni a közvetítésbe. A falmászó versenyeken a pályát 

bemutató kis animáció megoldható lett volna egy drón és hagyományos kamerák 

segítségével. Azonban a japánok úgy gondolták, elkészítik a pályát 3D-ben. 

Látványosnak látványos, de talán felesleges. 

 

38. ábra: Tokiói olimpia – falmászás 

 

39. ábra: Men's Sport Climbing | Tokyo Replays 

Tegyük hozzá, hogy az olimpiai sportközvetítésekben gyakran alkalmaznak akár 

próbaképpen is újszerű megjelenítési technológiákat. Nem véletlenül, hiszen a 

négyévente rendezett olimpiák mindig kimagasló nézőszámot generálnak, így a világ 

minden meghatározó tartalompiacának egyszerre lehet megmutatni a legmodernebb, 

legfejlettebb technológiákat. 

A vizualitás jövője: zseniális megoldás vagy zsákutca? 

A példaként gyakran felhozott vívásnál rendre előálló probléma, hogy a mozgás 

gyorsasága és az alkalmazott sporteszközök mérete miatt a néző nem is látja, mi zajlik 

pontosan a páston. A technológia segítségével mára már a láthatatlant is igyekeznek 

láthatóvá tenni. 

 

40. ábra: Incredible New Fencing Tech! 

https://www.youtube.com/watch?v=9LXySxPDZx0
https://www.youtube.com/watch?v=UWzWgsks-gM
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A vívás jövőjében ez a technológia fontos szerepet játhszat. Ez egy olyan fejlesztés, mely 

nemcsak a sportelemzést lendítheti előre, hanem a sportág népszerűségét is fokozhatja. 

Digitális, valós időben történő megoldást már a jégkorongra is találtak ki. Az avatatlan 

szemnek ez szintén nehezen követhető játék. Az események gyorsasága miatt tartották 

korábban jó ötletnek, hogy láthatóbbá tegyék a pakkot, de nem aratott nagy sikert ez a 

próbálkozás a 90-es évek közepén. 

 

41. ábra: The Technology That Will Make Hockey Easier to Watch 

Most újra elővették az ötletet, de ezúttal sem volt felhőtlen a fogadtatása, így egyelőre 

nem is alkalmazzák a közvetítések során. Ezek a megoldások szintén nagyon hasonlóvá 

teszik a sportközvetítés megjelenését a videójátékokéhoz. 

Hasonlóan „elbukott" ötlet volt, amikor a labdába szerelt kamerától várták az új 

perspektívát, amely megragadja a néző figyelmét. Nem ragadta meg… Azért nézzünk 

egy példát, mit láthatnánk a labdarúgó mérkőzésekből, ha a pörgő labdában megbúvó 

kamera közvetítené az eseményeket. 

 

42. ábra: BallCam: GoPro HD inside a football 

https://www.youtube.com/watch?v=aCq7evJY5Go
https://www.youtube.com/watch?v=GEPl-vHW_98
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A Forma 1-éhez hasonló sisakkamerával is próbálkoznak már más sportágban is, 

például az amerikai fociban. De úgy tűnik, ez sem adott annyit hozzá a képi világhoz, 

hogy megragadjon a sportközvetítések eszköztárában. A példában egy lejátszott figurát 

láthatunk, majd ugyanazt végigizgulhatjuk az irányító szemszögéből is. 

 

43. ábra: WLAF 1991 NEW YORK KNIGHTS AT BIRMINGHAM FIRE 

A lényeg, hogy az otthon maradt néző érezze azt, hogy többet kap, hiszen belát a 

színfalak mögé. De vajon mi lesz a következő lépés, ha az eddigiek megszokottá, 

unalmassá válnak? A folyamatos szabályváltozások új kihívások elé állítják a 

közvetítések lebonyolítását, ami aztán akár a szabályok alakulására is visszahathat. 

Bizonyos megjelenő új sportágak pedig kétségkívül felvillantják a megújulás 

lehetőségét. 

A két tendencia össze is kapcsolódik. A sportmérkőzések szervezői természetesen azt 

szeretnék, hogy minél látogatottabb legyen egy-egy esemény, ezért igyekeznek a 

helyszínen, a belépőjegy áráért is többet nyújtani. Az utat természetesen az Egyesült 

Államok töri, ahol a több tízezer fős zárható stadionokban is igyekeznek a modern 

technika legújabb vívmányait bevetni. Akár 100 méteres ledfalat is beüzemelnek, hogy 

a tv-közvetítés képeit mutathassák – a helyszíni nézőknek. 

Mercedes-Benz Stadium Fan Day Roof Ceremony, Halo Board and Julio Jones 

SoFi Stadium videoboard: 'Eighth wonder of the world' targets GenZ 

Timberwolves Clippers game at Staples Center 

Érdekesség, hogy a Covid alatt kényszerből ugyan, de működött az „otthonról helyszíni 

mérkőzés nézés” formula is, amikor a zárt kapuk miatt ugyan csak virtuálisan lehettek 

jelen a nézők, de így is olyan élményt kaphattak, mintha a helyszínen nézték volna a 

találkozót. Közben persze mindenki nézte a tv-t, hogy ne maradjon le semmiről. 

How virtual fans found their seats at NBA season restart | NBA.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nE7UqE32EB8
https://www.youtube.com/watch?v=WNzp7Rd7B1s
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/29868399/sofi-stadium-videoboard-eighth-wonder-world-targets-genz
https://annenberg.usc.edu/sites/default/files/Timberwolves_Clippers_game_at_Staples_Center.jpg
https://www.nba.com/news/virtual-fans-help-restart-atmosphere
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Feladatok 

1. Melyik sportágakban lehetnek hasznosak az alábbi információk a nézőnek és 

miért? 

 Hőmérsékleti, egyéb időjárási adatok 

 Formula-1 

 Nyílt vízi úszás 

 Kézilabda 

 Sportoló sebessége 

 Bowling 

 Maratonfutás 

 Vitorlázás 

 Korábban elért időeredmények 

 5000 méteres futás 

 Falmászás 

 Kajak-kenu verseny 

2. Keressetek olyan sportágakat, melyek a televízióban jobban követhetők, mint a 

helyszínen! 

3. Mennyi információt kapunk vizuálisan egy úszóverseny egy kiválasztott 15 

másodpercében? Milák Kristóf Duna Arénában úszott világcsúcsa során 

folyamatosan kaptuk az információkat róla és a versenytársakról. De vajon 

mennyi információval bombáznak minket folyamatosan? 

4. Nézzük meg a videót és írjuk össze mennyi információt kapunk a versenyről a 

választott rövid részletben. Ezekből az információkból vajon mennyit kap meg a 

helyszíni néző? Mi az, amit biztos megkap, és mi az, amit biztos nem tudhat a 

helyszíni, csak a tvnéző? Mi az, amit viszont a helyszínen látnak és az otthoniak 

nem? 

 

44. ábra: Milák Kristóf világcsúccsal világbajnok a Duna Arénában  

https://www.youtube.com/watch?v=eYFnNp6ghco&t=76s


38 

Megoldások 

1. Melyik sportágakban lehetnek hasznosak az alábbi információk a nézőnek és miért? 

 Hőmérsékleti, egyéb időjárási adatok 

 Formula-1: Mindenképp fontos ezeket közölni a nézővel, hiszen a 

taktika szerves része lehet az autó minden beállítása, gumiválasztás 

stb. 

 Nyíltvízi úszás: Részben fontos, hiszen szabadtéren zajlik a verseny, 

de nem biztos, hogy a néző tud valamit kezdeni az információkkal. 

 Kézilabda: Nem releváns, hiszen a zárt csarnokban ez nem igazán 

befolyásolja a mérkőzés kimenetelét. 

 Sportoló sebessége 

 Bowling: Inkább a golyó sebessége, ami fontos lehet. 

 Maratonfutás: Mindenképp hasznos információ, hiszen a leggyorsabb 

nyer a versenyben. 

 Vitorlázás: Ha szigorúan nézzük, akkor a csapat mozgása a hajón nem 

fontos infó, a hajó mozgása annál inkább, de sokszor leginkább a 

választott útvonal befolyásolja a verseny kimenetelét. 

 Korábban elért időeredmények 

 5000 méteres futás: Abszolút fontos infó, helye van a képernyőn. 

 Falmászás: Nem fontos, hiszen mindig új, más kialakítású pályán 

versenyeznek az atléták, így nem lehet összehasonlítani a pályákon 

elért időeredményt. 

 Kajak-kenu verseny: Szintén változóak a körülmények (szél, 

vízhőmérséklet, levegő hőmérséklete stb.), így nem is igazán tartják 

fontosnak az időeredményeket. 

2. Keressetek olyan sportágakat, melyek a televízióban jobban követhetők, mint a 

helyszínen! 

 Ezek egyértelműen a nagy helyigényű sportágak, autóversenyek, hosszútávú 

futások (maraton, félmaraton), kerékpáros körversenyek, de akár 

idesorolhatóak azok a sportágak is, ahol sokszor nem lehet pontosan látni, 

mi zajlik a versenyen, így a visszajátszásoknak nagy jelentősége van (pl.: 

vívás). 
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3. Milák Kristóf Duna Arénában úszott világcsúcsa során folyamatosan kaptuk az 

információkat róla és a versenytársakról. Az összeszedett információkból vajon 

mennyit kap meg a helyszíni néző? 

1. Első pillantásra érdemes azt is megnézni, hogy általánosságban 

megtudjuk, mely versenyt nézzük, ez a Fina versenye, azon belül egy 200 

méteres férfi pillangó úszást látunk. 
2. Látjuk a közvetítő csatorna logóját, vagyis, hogy hol járunk valójában. 
3. A versenyben látjuk kiemelve az első három helyezettet, (nemzetiségüket 

is), látjuk az ő úszósebességüket, valamint látunk egy nagy piros csíkot, 

mely az aktuális világcsúcsot szimbolizálja. Aki előtte van, az világcsúcs 

időn belül van. 
4. A folyamatosan mérő óra a jobb alsó sarokban mutatja az aktuális 

versenyidőt. 
5. Folyamatosan látjuk, (persze, ha érdekel minket egyáltalán), hogy 

hogyan változnak a dobogón a helyezések, hogy váltják egymást az úszók 

az első három helyen. 
6. Megjelenik az aktuális világrekord forduló ideje, valamint az is, hogy 

melyik fordulónál járunk. Jelen esetben a 150 méteres forduló 

következik. 
7. A fal érintéskor megkapjuk, hogy melyik pálya volt az első (itt a négyes), 

a bal felső sarokban a nevet is megtudjuk, a bal alsóban pedig azt is, hogy 

mennyivel gyorsabb a mostani világcsúcsnál. (Emellett megkapjuk az 

időmérő cég logóját is – OMEGA – a reklám kedvéért.) 
8. Látjuk egy pillanatra az elrugaszkodás sebességét is. 
9. Aztán szépen sorban jönnek a többiek is a bal felső sarokba, a versenyben 

első helyen lévőhöz hasonlítva az idejüket. 

 A tv-néző látja csak biztosan: 

 Minden, ami virtuális (világcsúcsot jelző vonal, sportoló sebessége). 

 Minden, ami a lelátó irányától eltérő szögben mutatja meg a versenyt (víz 

alól, medence fölött mozgó kamera). 

 Amit a helyszínen látnak csak biztosan: 

 Az uszoda egészét, hiszen a televíziónéző a rendező által adott 

képkivágáson kívül nem lát semmit, míg a helyszínen látjuk a 

medenceparton zajló eseményeket is, a verseny és a ceremóniák alatt. 

Így megfigyelhetjük akár a reklámtáblákat és az edzőket is. 

 Amit mindenki láthat: 

 időeredményeket, 

 végeredményt, 

 a versenyt magát, 

 a versenyzők egymáshoz viszonyított pozícióját. 
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Tényleg hat a média a sportágak szabályaira? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

A tévézés népszerű tartalmai között fontos helye van a sportnak. A 

sportközvetítés a hírekhez hasonlóan még őrzi az egyidejűség varázsát: 

valami éppen most történik, és muszáj nézni. A média azonban nem 

pusztán semleges közvetítő, hiszen nem csak a sportág képviselői döntik 

el, mi kerüljön a televíziós közvetítésekbe. Nagyban befolyásolja a döntést, 

hogy mennyire „fogyasztható” egy sportág médiatartalomként, vagyis 

hogy mekkora nézettségre lehet számítani a közvetítésnél. 

Vannak alapvető követelmények, melyek befolyásolják, hogy mely sportágak kerülnek 

a képernyőre, és milyen súllyal szerepelnek a közvetítési palettán. Az egyik 

természetesen a mindenkori népszerűség, amely szorosan összefügg a sport korábbi 

médiareprezentációjával is. Minél többször látunk egy sportágat a televízióban, annál 

nagyobb az esélye, hogy népszerűséget szerez magának, egyre több nézőt vonz a 

képernyők elé. Egy népszerű sportág – például hagyományosan a labdarúgás – semmi 

esetre sem maradhat le a közvetítési palettáról. A végső miértre még egyszerűbb a 

válasz: a pénz. A nézettség vonzza a szponzorokat, a stabil anyagi háttér javít(hat) a 

csapatok teljesítményén, az izgalmasabb történések pedig újra a nézettséget javítják. 

Ez a körforgás tarthatja fenn egy-egy sportág médiamegjelenését. 

Mi lehet népszerű a televízióban? 

Földrajzi, történelmi adottságok is befolyásolják, hogy melyik országban melyek a 

legnépszerűbb sportágak. Amerikában például nagyon népszerű a baseball, mely 

Európában alig kerül képernyőre. Angliában egyértelműen a labdarúgás a favorit, 

Pakisztánban a gyeplabda,  Ausztráliában és Indiában nagyon népszerű a krikett, 

melyet itthon szinte nem is ismerünk.  Magyarországon a labdarúgás a zászlóshajó (az 

aktuális sikerességétől/sikertelenségétől függetlenül is), de amikor kiugró eredményt 

érünk el valamely más sportágban, azonnal az is nagyobb teret kap a médiában. 

Látszott ez például Valter Attila menetelésénél a Giro d'Italián 2021-ben vagy Berecz 

Zsombor ezüstérménél vitorlázásban a tokiói olimpián. Ha nem is nő azonnal egy 

sportág népszerűsége és támogatottsága, de figyelem irányul a lehetőségeire, ami 

hosszú távon már hozhat változásokat. 

Sokszor látszik, hogy minél „egyszerűbb” egy sportág, annál gyorsabban nőhet a 

népszerűsége. Erre kiváló példa a darts, mely világszerte, így Magyarországon is egyre 

nagyobb teret hódít. Amikor 2013-ban a Sport TV az első darts világbajnokságot 

műsorra tűzte, Magyarországon 43 klub működött. 2020-ra 71-re, 2022-re 84-re 

bővült ez a szám. Tehát a televíziós ismertségnek köszönhetően nem egészen 9 év alatt 

a magyarországi darts klubok száma nagyjából megduplázódott, a versenyen induló 

játékosok száma pedig megtízszereződött. 
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Ezzel együtt a televíziós nézettség is folyamatosan emelkedik, így már nemcsak a 

világbajnokságot, hanem több másik versenyt is láthatunk a képernyőn. Fontos 

mindehhez, hogy a darts kiszámítható, könnyen érthető, gyorsan zajlanak az 

események. Ami pedig média szempontból talán a legfontosabb: megjósolható, hogy 

meddig tart egy mérkőzés. 

Hogyan befolyásolhatja a média a sportági szabályokat? 

Egy sportág iránt persze nemcsak a nézőknek, de elsősorban a versenyzőknek is 

lelkesedniük kell. Minél több sportoló versenyez egy sportágban, annál nagyobb, jobb 

versenyek rendezhetők, melyek vonzzák a közönséget. Ez pedig természetesen húzza 

magával a szponzorokat, reklámokat, vagyis a pénzt. 

A tévéközvetítés már a fekete-fehér televíziók idejében visszahatott a sportra, hiszen 

például a teniszben és labdarúgásban is előírták, hogy egy sötét és egy világos mezes 

játékosnak/csapatnak kell egymással szemben állnia, hogy az otthon ülő nézők is 

könnyen meg tudják különböztetni a versenyzőket. Ezek a fajta előírások ma is élnek 

például a Premier Liga mérkőzésein. Ott a színtévesztő nézők kedvéért megadott színű 

mezeket kell hordaniuk a játékosoknak, hogy megkülönböztethetőek legyenek. 

Ezek azonban még apróságok, nem befolyásolják a játék menetét. 

Az idő pénz, főleg a tv-ben! 

A nézettség növeléséhez az egyik legfontosabb kritérium, hogy kiszámítható legyen egy 

sportverseny időtartama. Hiszen ez alapján lehet a csatorna programját összeállítani, 

tudni kell, mikor kezdődik és várhatóan mikor végződik majd egy esemény. Ennek esett 

áldozatul például a röplabda szabálykönyve, mikor módosítottak a pontozáson, hogy 

kiszámíthatóbb legyen a mérkőzések hossza. Korábban, ha egy csapat pontot érő ütést 

hajtott végre, először csak a nyitás jogát szerezte meg. Tehát csak akkor lehetett pontot 

elérni, ha az a csapat ütött pontot érő labdát, aki szervált. Most már „védekező” 

csapatként is lehet pontot elérni. A szabálymódosítás előtt nem volt ritka a 3 órán 

túlnyúló röplabdamérkőzés, de ezt most már sikerült kiszámíthatóan 1-1,5 órára 

leszorítani. 

Hasonló átalakuláson ment át az asztalitenisz is, ahol korábban 21 pontig tartott egy 

játszma és 5 szervánként volt szervacsere. 2001 óta már csak 11 pontot kell gyűjteni egy 

játszma megnyeréséhez, viszont egymás után csak 2-2 szervája van minden játékosnak.  
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Így sokkal pörgősebb és izgalmasabb lett a játék. De más szabályokba is belenyúltak a 

média kedvéért: 

 A 2000. évi nyári olimpiai játékok után a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség 

szabálymódosításokat fogadott el a sportág népszerűségének növelése 

érdekében. 2000 októberétől az addig 38 mm átmérőjű labdát 40 mm-esre 

növelték, hogy a televízió közvetítéseken jobban látható legyen, s ezzel a nézők 

számára élvezhetőbbé váljon a játék. 

 Később újra változtattak a hivatalos versenylabdákon. Az új szabályozás szerint 

az átmérője tovább növekedett, jelenleg 40,6 mm-es. 

További VARiálások 

A technika és a média hatása, hogy az otthon ülő „fotelszurkoló” többet lát a 

mérkőzésből, mint a helyszínen lévő játékvezető(k). Így kiderült, hogy valójában 

mennyi elnézett eset, mennyi mérkőzést esetlegesen befolyásoló hibás döntés adódik 

egy-egy összecsapáson. Ennek eredménye lett a már több sportágban használt 

videóbíró. 

A 2022-es pekingi téli olimpia is bővelkedett a videóbíró által okozott vitákban. Főleg 

a rövidpályás gyorskorcsolyázók szenvedtek ettől. 

De nem lehet elmenni szó nélkül a labdarúgásban bevezetett VAR, az amerikai fociban 

használt videóbíró, valamint a teniszben elterjedt sólyomszem mellett sem. Ezek mind-

mind a modern kamerák, közvetítések eredményeként jöttek létre és próbálják segíteni 

a mérkőzések szabálykövető lebonyolítását. 

A trend abba az irányba megy, hogy gyorsabb és legfőképp kiszámíthatóbb hosszúságú 

egységekből álljon egy-egy sportközvetítés. Ezek sokszor sok vitát szülnek, de hosszú 

távon mindenki bízik benne, hogy segíti a saját sportágát, ha a média elvárásaihoz 

igazodik. 

Ebbe a sorba állt be például a snooker is, melyben sokáig gyakran szintén 

kiszámíthatatlanul hosszú és nagyon körülményes mérkőzéseket vívnak egymással a 

világ legjobbjai. De megtartották a klasszikus, asztalt sokszor körbejárós, a legjobb 

lövőpozíciót kereső versenyeket. Egy lövés tarthat akár egy percig is. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/2000._évi_nyári_olimpiai_játékok
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Bevezettek azonban egy sokkal fogyaszthatóbb verziót, ahol már korlátozták a 

„támadóidőt”, valamint a mérkőzés teljes idejét is megszabták. 

 

45. ábra: Peter Ebdon greatest break- 12 points in ~5 
minutes. 

 

46. ábra: TOP 15 BEST SHOTS! Snooker Shoot Out 
2022! 

Emellett azonban a média, technika előnyeit arra is használják, hogy bizonyos 

szituációkat a lehető legjobban kezeljenek. Például egy elrontott lövés után, amikor a 

golyókat vissza kell rendezni a lövés előtti állapotba, akkor támaszkodhatnak az 

állásokat rögzítő totálkamera képére. 

 

47. ábra: Replace The Balls Piece Of Cake! Marcel Eckardt, Judd Trump & Liang Wenbo  
2016 World Championship 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Cl4qrOAU-7I
https://www.youtube.com/watch?v=Cl4qrOAU-7I
https://www.youtube.com/watch?v=eZWt8OJsF4k
https://www.youtube.com/watch?v=eZWt8OJsF4k
https://www.youtube.com/watch?v=pC5jtGEMPMw
https://www.youtube.com/watch?v=pC5jtGEMPMw
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Olimpiai sportággá válni, és annak is maradni… 

Nem csak a sportolóknak fontos esemény egy-egy olimpia. A sportágaknak is jelentős 

presztízs, hogy szerepelnek-e az ötkarikás játékok programjában. Ma már nemcsak a – 

mindig kicsit homályos, vitatható – sportérték, vagyis leginkább a hagyomány, hanem 

az újabb keletű nézettség, eladhatóság is olimpiai sportággá tehet egy versenyszámot. 

Erre az egyik legjobb példa az öttusa. Ez a szám pentathlon néven már az ókori 

játékokon is szerepelt, így a hagyományokra nem lehet panasz. Az elmúlt évtizedekben 

azonban folyamatos ráncfelvarráson megy át, hogy a mai kor igényeit kielégítse és 

élvezhető szórakozást nyújtson a tévék előtt ülőknek is. 

A kezdeti időkben az öt szám öt nap alatt zajlott le. Ez a média elvárásai miatt ma már 

nem férhetne bele a közvetítésekbe. 1996-tól egyetlen nap alatt bonyolítják le az öt 

versenyszámot (vívás, lövészet, úszás, lovaglás, futás). Az első négy számban pontokat 

kapnak a versenyzők az elért eredményeik alapján. Ezeket a pontokat az utolsó számra 

– a futásra – idővé váltják és egymás után egyesével, a pontkülönbségeknek megfelelő 

másodpercenként indítják a futás számot. Így az egész öttusa versenyt az nyeri, aki 

elsőként fut át a célvonalon, vagyis a verseny állása könnyen követhető, nem kell a 

végén még a pontszámításra várni. 

2009-re kidolgozták azt a versenyrendszert, melyben az öttusa öt számát már négy tusa 

alatt le lehet játszani. Kitalálták ugyanis a biatlon mintájára a kombinált számot, 

melynek a lényege, hogy a futást és a lövészetet összevonták, így futás közben 

lőállásokba beállva kell a megadott számú lövést leadni. Így a lövészetben a pontosság 

mellett a gyorsaság is főszerephez jutott. Ez azonban még mindig nem volt elég, most 

már azon dolgoznak, – és a tervek szerint 2024-ben a párizsi olimpián már meg is 

valósul – hogy az egész döntő futamot, mind az öt (illetve 3+kombinált) számot,  

90 perc alatt lebonyolítják, hogy a médiás megjelenítésnek még inkább kedvezzenek. 

A biatlon jó mintát szolgáltatott az öttusa kombinált számának, de ennek a sportnak is 

sokat kellett fejlődni, hogy a televíziók megszeressék. Korábban itt is egyéni indítás 

volt, vagyis fél-egy-két percenként indították a versenyzőket, hogy ne akadályozzák 

egymást a lőállásokban. Úgy viszont nagyon kiszámíthatatlan volt a verseny hossza, 

hiszen csak a rajt eltarthatott bőven egy órán át is. Erre kellett megalkotni a 

„képernyőképes” változatot. Növelték a lőállások számát és limitálták a versenyzők 

létszámát, hogy tömegrajttal egyszerre mindenki elindulhasson és mindenkinek jusson 

saját lőállás. Így a verseny ideje is kiszámíthatóbb lett és a közvetítésben is nagyon 

sokat segített, hogy nem kellett egyszerre a már pályán lévő (esetleg már célba érkező), 

valamint a rajtoló versenyzőket szinte egy időben mutatni. 
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Amikor a sportértéket felülírja a médiaérték 

A síugrás pedig arra lehet jó példa, hogy a sportértéket, a sportág lényegi tényezőit akár 

a háttérbe is lehet valamelyest szorítani a közvetítés zavartalan lebonyolítása 

érdekében. A sport alapja nem bonyolult (ezért is lehet népszerű), az nyer, aki 

ugyanazon a sáncon lecsúszva messzebb ugrik és távolabb ér földet. Részben biztonsági 

okokból, de erősen a média nyomására is változtattak a szabályokon. 

Az ugrást nagyban befolyásolja az időjárás, főleg a szél ereje és iránya. Ezt a hatást 

korábban úgy próbálták meg kivédeni, hogy addig váratták a versenyzőt az ugrásával, 

míg ugyanolyan körülmények nem adódtak, mint a többieknél. Ez persze 

kiszámíthatatlanul hosszúvá tehetett egy-egy versenyt. Ha estig kellett várni, akkor 

pedig félbe is szakadt a sorozat, hiszen a balesetek veszélye is megnőtt a pályán. 

Ezek kiküszöbölésére ismét a pontrendszer nyújtott egyfajta megoldást. Most már 

pontozzák, hogy milyen magasról indul a versenyző, mekkorát ugrik, milyen a 

levegőben a technikája, milyen a földet érése. Ezzel sikerült megoldani, hogy egy-egy 

sáncverseny 1-1,5 óra alatt véget érjen. De ha nem lehet kizárni az időjárási 

körülményeket, akkor előfordulhat, hogy az az atléta lesz az első, aki a legjobb szelet 

kapta szemből. A sportszakmai „igazság” jelentőségét nyilvánvalóan kevesebbre 

értékelték, mint a média igényeit. 

A média sokféleképpen befolyásolja, hogy miként látjuk és értelmezzük a sportot mint 

játékot és látványt. Sokszor még a sportág szabályait is képes változásra bírni. Néhány 

sportág könnyen tudott vagy tud ehhez alkalmazkodni, néhánynak azonban – ahogy a 

példákban is láttuk – súlyosabb kompromisszumokat kellett kötnie, hogy ne kerüljön 

le a közvetítések palettájáról. A média sajátos szabályai néha erősebbek a sportágak 

játékszabályainál. 
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Feladatok 

1. Mely sportágak a legkönnyebben közvetíthetők, ha a képi megjelenítést vesszük 
figyelembe, valamint a technikai szükségletet (kamerák darabszáma, stáb 
nagysága)? Mi lehet a gond a többi sportággal hasonló szempontból? 

Petanque Street workout Darts 

Hőlégballon verseny Formula-1 Vitorlázás 

Sífutás Amerikai futball Rali 

2. Az alábbi sportágak már jelentek meg tévéközvetítésben. Szerintetek melyiket 
miért látjuk nagyon ritkán a magyar sporttelevíziók műsorán? 

Hőlégballon verseny E-sportok Rúdfitness 

Street workout Lacrosse 

3. Hogy lehetne feldobni egy-egy sportot a technika segítségével? 

Vitorlázás Vízilabda Bowling 

4. Hogy kellene megváltoztatni az alább sportág szabályait, hogy közvetíthetőbbé, 
képernyőn élvezhetőbbé váljanak? 

Tenisz Birkózás Vízilabda Golf 
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Megoldások 

1. Mely sportágak a legkönnyebben közvetíthetők, ha a képi megjelenítést 

vesszük figyelembe, valamint a technikai szükségletet (kamerák darabszáma, 
stáb nagysága)? Mi lehet a gond a többi sportággal hasonló szempontból? 

 Petanque 

 A pályát kell mutatni, ahová dobnak a versenyzők és a játékost, 

aki dob. Viszonylag statikus verseny, kevés mozgással, így 
könnyű követni. 

 Street workout 

 Általában egy helyben vagy egy szeren végzik a gyakorlatot a 

versenyzők, akár egy egymagában leállított kamera is tud jó 

képet adni. 

 Darts 

 Statikus verseny, néhány kamerával nagyon jó képeket lehet 
készíteni, nem kell óriási stáb a közvetítéshez. 

 Hőlégballon verseny 

 Drónok, helikopterek kellenének a közvetítéshez, nagyon drága 
lenne. 

 Formula-1 

 Az egész pályát le kell fedni kamerákkal, operatőrökkel, nagyon 

drága eszközök kellenek ahhoz, hogy még az autókon is legyen 
kamera. 

 Vitorlázás 

 A Forma-1-hez hasonlóak a problémák, de még nagyobb a terep, 

amit meg kéne mutatni, a víz még nehezebbé teszi a kamerák 

dolgát és a mozgást a hajók között. 

 Sífutás 

 Sok helyen kell a pályán kamerát elhelyezni, hogy mindent 
lássunk. 

 Amerikai futball 

 Sok kamera, totál, pályaszéli, pálya feletti, megoldják 
természetesen, de az eszközigénye magas. 

 Rali 

 Szintén a pálya nagysága és az autók sebessége okozza a 

nehézséget. Sok helyszín, sok kamera, sok szakember kell hozzá. 
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2. Az alábbi sportágak már jelentek meg tévéközvetítésben. Szerintetek melyiket 

miért látjuk nagyon ritkán a magyar sporttelevíziók műsorán? 

 Hőlégballon verseny 

 Magyarországon kevésbé népszerű. 

 Nagyon nehéz közvetíteni, hiszen a pályát mi nem is látjuk, nem 

tudjuk, hogy valójában hol és hogyan haladnak. 

 Nagy a technikai igénye, hogy a levegőben folyamatos képet 
kapjunk a versenyről. 

 Nehéz követni, ki is vezeti a versenyt. 

 E-sportok 

 A televízió nem igazán platformja ezeknek, sokkal inkább a neten 

láthatók ezek a versenyek. 

 Mindemellett még mindig megosztó kérdés, hogy az e-sport 

sport-e egyáltalán. 

 Amelyik generációt érdekli ez a sportágcsoport, az már nem a 

televízióban keresi. 

 Rúdfitness 

 A népszerűsége egyre inkább növekszik. Még nincs óriási bázisa, 

viszont egyre inkább elfogadják sportágként. 

 Látványos, ennek a kritériumnak is megfelel. 

 A sportolási lehetőség pedig egyre inkább elérhető, így az 

érdeklődő közönség is növekszik. 

 Most még felfutásban van, vélhetően egyre többször kerül majd 

képernyőre. 

 Street workout 

 Ugyanaz mondható el róla, mint a rúdfintesszről. 

 Lacrosse 

 Nagyon látványos, gyors, könnyen követhető csapatsport, de nem 

ismerik Magyarországon. 

 Amerikában, Kanadában nagyon népszerű sportág, de 

Európában még gyerekcipőben jár, ez a fő oka, hogy keveset 
látjuk a képernyőn. 
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3. Hogy lehetne feldobni egy-egy sportot a technika segítségével? 

 Vitorlázás:  

 hajókon, embereken kamera, mint a Forma 1-ben, hogy más-más 

perspektívából láthassuk a versenyt és a hajón zajló 
eseményeket. 

 Vízilabda:  

 vízalatti, medence feletti kamerákkal. 

 Bowling:  

 a pálya különböző pontjain elhelyezett kamerák érdekes képeket 

mutathatnak, már használják a technikát, hogy a golyó útját 

digitálisan azonnal lehet látni, bemikrofonozzák a játékosokat, 
így a legkisebb hang is hallatszik a közvetítésben. 

4. Hogy kellene megváltoztatni az alább sportág szabályait, hogy közvetíthetőbbé, 

képernyőn élvezhetőbbé váljanak? 

 Tenisz: Már tesztelt változások: 

 három nyert szettre menő találkozók, rövidebb játszmákkal; -> 

gyorsabb, pörgősebb játékmenet, minden labda fontosabbá válik 

így. 

 egyenlő állásnál döntő pont; -> nincs hosszú döntő játék, ahol 

két különbséggel lehet csak lezárni egy menetet. 

 a nézők szabadon mozoghatnak; -> kiveszik a „karótnyelt” 

hagyományos körítést, szabadabb, fiatalosabb lesz a nézőtéri 
hangulat. 

 élő sólyomszem rendszer bíráskodik; van videós visszanézési 

lehetőség a meccsek alatt; -> gyorsabban eldőlnek a kétes 

szituációk. 

 shot clock számol vissza az adogatások előtt; -> vége a hosszú 

időhúzó szerválós „szertartásoknak”. 

 rögzített törülközőtartókat használnak a játékosok. -> kevesebb 

személyzet kell a pályára, gyorsabb lesz egy-egy kis törölköző 
szünet is. 

 Birkózás 

 intést kap már az inaktív sportoló, így mindenkit akciózásra 
kényszerítenek. 

 mindenki kap egy-egy olyan helyzetet a mérkőzés során, ahol 

könnyebben lehet pontot szerezni, hogy ne legyen pont nélküli 

mérkőzés.  
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 Vízilabda 

 Mindenképp jobb lenne többet látni a mérkőzésből, akár több 

kamerával, víz alatti képekkel. Vagy a szabályok, ha 

megengednék, hogy videóbíró a vízalatti felvételek alapján ítéljen 

meg eseteket, így tisztább, érthetőbb lenne a sportág. 

 Golf 

 Itt is a játék hosszúsága okozza a legnagyobb problémát. Egy 18 

lyukas verseny egy játékosnak nagyjából 3-4 órájába kerül. Ez 
rengeteg idő a tévés közvetítés időszámításában. 

 Nincsenek időkorlátok, nincs megadva, mennyi idő alatt kell 

elvégezni egy ütést vagy mennyi idő alatt kell odaérni a labdához, 

így teljesen kiszámíthatatlan a verseny haladása. Nem véletlen, 
hogy golfból inkább csak összefoglalókat látunk a tévében. 
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