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A MAGYAR TELEVÍZIÓ OLIMPIAI KÖZVETÍTÉSEI

Hosszú út vezetett az MTV elsô, római olimpiai közvetítésétôl, a két riporter (és persze az
itthoni néhány fôs stáb) által készített napi egy-két órás „az olimpiáról jelentjük” magazinmû-
sortól Pekingig, ahol 49 tagú stáb a helyszínen, és kb. ugyanennyien itthon dolgoznak azon,
hogy az MTV nézôi napi 15 órán keresztül mindent megtudjanak az ötkarikás játékok ese-
ményeirôl, gyôzteseirôl, veszteseirôl.

Ahogy az olimpián van mínusz 1. és 2. nap, úgy augusztus 6-án és 7-én az MTV is már me-
legít, hogy aztán a megnyitóval, de elsôsorban az 1. nappal, augusztus 9-ével meginduljon a
nagy menetelés. A 6 órás idôeltolódás miatt mindennap hajnali háromnegyed háromtól délután
hatig tart a közvetítés, amelynek középpontjában természetesen a magyar versenyzôk állnak
majd, de figyelni fogunk csapatsportágainkban a riválisok mérkôzéseire, az ugyan nélkülünk
zajló, de olyan látványos sportágakra, mint a kosárlabda, strandröplabda, férfi kézilabda.

A hangsúly azonban a magyarokon lesz: azokra a helyszínekre rendeltünk kommentátorál-
lást, ahol magyar sikerek várhatók (kajak-kenu, vízilabda, vívás stb), három mozgó kamerával
kísérjük olimpikonjaink – remélhetôleg sikeres – versenyeit, vonalat építettünk ki az Olimpiai
Faluba, hogy elsôkézbôl értesüljenek nézôink minden fontos, vagy kevésbé fontos, de minden
magyar csapattal kapcsolatos eseményrôl.

A 15 órás mûsorfolyam – amelyet csak három Híradó és a reklámok szakítanak majd meg
– teljes egészében a kínai fôvárosban készül, a nemzetközi mûszaki központban kiépített 170
nm-es stúdióban. Itt választjuk ki a minket – azaz a magyar nézôt - leginkább érdeklô
eseményeket, innen kapcsolunk ki az élô helyszínekre, itt készítjük el az összefoglalókat,
vágjuk meg a forgatott anyagokat, ebbe a stúdióba hívjuk be a sikeres vagy valamiért érdekes
magyar versenyzôket, vezetôket, edzôket.



Ugyanakkor nagyon szeretnénk az olimpia egészét megmutatni – ezalatt nemcsak azt értjük, hogy lehetôség szerint min-
den aranyérmes képernyôn legyen, hanem hogy nézôink képet kapjanak egy olimpia hátterérôl, Pekingrôl, vagy arról a speciális
helyzetrôl, amelyet Kína olimpiája jelent.

Az MTV olimpiai közvetítéssorozata végig az m1-en lesz látható, de nem marad kihasználatlanul az m2 sem: a Napkelte
hajnal 6-tól 8-ig tartó adását leszámítva kora délutánig az m1-gyel párhuzamos, majd este 8-ig saját olimpiai mûsort ad a tech-
nika legújabb vívmányával, az ún. HD technológiával – így azok az egyre nagyobb számban lévô nézôk, akiknek már ilyen
készülékük van, jobb képminôségben láthatják az olimpiát.

Természetesen a legfontosabb eseményekrôl azok sem maradnak le, akik nem tudnak hajnalban felkelni, és nem látják pl.
hajnali fél 4-kor magyar-görög férfi vízilabda meccset, vagy a 4-kor úszó Cseh Lacit, mert a nap folyamán többször megis-
mételjük az átlag magyar számára szinte „láthatatlan” eseményeket. És gondoltunk azokra is, akik nem tudnak napközben
tévézni, számukra minden este, fômûsoridôben 2 órás összefoglalóban elevenítjük fel a nap legfontosabb történéseit.

A két csatornán összesen 550 óra közvetítés egy távoli országból, az olimpiák alatti felfokozott nézôi elvárással: az MTV
elmúlt éveinek legnagyobb vállalkozása technikai, anyagi, szellemi szempontból egyaránt. Bízunk a sikerben.

Közvetítési terv

Konkrét közvetítési tervet nem tudunk adni, hiszen e könyv kéziratainak leadásakor még nem készült el számos csapat-
sportág sorsolása, nôi kézilabdázónk játszhatnak Pekingben reggel 9-kor (azaz Magyarországon hajnali 3-kor) éppúgy, mint
este 10-kor (azaz délután 4-kor). Birkózóink, vívóink, judósaink esetében számolhatunk egész napos közvetítéssel (remélhetô-
leg), de sajnos elôfordulhat az is, hogy már az elsô forduló után más helyszínre kell kapcsolnunk. Még azzal sem vigasztal-
hatjuk az olvasókat, hogy majd a Rádióújságból megtudják – a három hetes nyomdai átfutás miatt ott sem tudunk majd mást
megadni , mint amit ma: az adott mûsoridôn belül mindaz, ami az olimpián történik. A Magyar Televízió közvetítése gyakor-
latilag egyenlô lesz az olimpia programjával: élôben sugározva (és az idôeltolódás miatt természetesen a nap folyamán sok-



szor ismételve) a magyar vonatkozású események, a fennmaradó idôben pedig az olimpia egyéb versenyei. Terveink szerint
nem maradunk le egyetlen döntôrôl, egyetlen aranyéremrôl sem – de hogy ezeket mikor látja itthon a nézô, az nagymértékben
a magyar versenyzôk programjától, eredményeitôl függ.

És, hogy mi az adott mûsorterv? Íme

m1:

augusztus 6-7. 21.00-22.00 „Pekingbôl jelentjük” 
augusztus 8. 13.45-17.30 Megnyitó
augusztus 9-23. 02.45-17.30 Élô közvetítés Pekingbôl
augusztus 8-23. 20.10-22.00 Ez történt ma…. (összefoglaló mûsor)
augusztus 24. 02.45-13.45 Élô közvetítés Pekingbôl

13.45-16.30 Záróünnepség

m2: (ún. HD technológiában)

augusztus 8. Megnyitó
augusztus 9-23. 02.45-06.00 Élô közvetítés Pekingbôl (m1-gyel párhuzamosan)

08.00-16.00 Élô közvetítés Pekingbôl (m1-gyel párhuzamosan)
16.00-20.00 Labdajátékok

augusztus 24. 02.45-16.30 Élô közvetítés Pekingbôl (m1-gyel párhuzamosan)

Havas Judit
Fôszerkesztô-helyettes, TeleSport
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MAGYAR RÁDIÓ
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A MAGYAR RÁDIÓ OLIMPIAI KÖZVETÍTÉSEI

A Magyar Rádió 1936 óta valamennyi megrendezett nyári olimpiai játékokon részt vett és közvetített. (1928-ban és
1932-ben már külön olimpiai sporthírekben mondták el elôdeink a történéseket.) Ez azt jelenti, hogy a 2008-as pekingi
olimpia lesz sorrendben a tizenhetedik, ahonnan a hallgatók a történtekkel egy idôben értesülhetnek a Pekingben zajló
eseményekrôl. Az idei, pekingi olimpiát az MR1 Kossuth Rádió közvetíti. A Budapest és Peking közötti 6 órás idôel-
tolódást figyelembe véve, a közvetítések – általában – hajnali 3 órakor kezdôdnek és délután 5 órakor fejezôdnek be.
Az élô közvetítések mellett az MR1 Kossuth Rádió nagy hangsúlyt fektet az összefoglalókra, hiszen minden órában, a
hírek után jelentkezik rövid összefoglalóval, ezen kívül pedig naponta 12.30-13.00, 18.15-19.00 és 22.20-23.00-ig su-
gároz hosszabb, napi összefoglalót. Az MR1 Kossuth Rádiót a középhullámú (AM 540Khz) frekvenciákon a határon túl
élôk is jó minôségben tudják hallgatni, így a magyar vonatkozású események a magyarlakta területeken is hallhatóak
lesznek, ez pedig egy óriási elôrelépés a korábbi évekhez képest, amikor a közvetítések a Petôfi Rádióban szóltak és a
Kossuth Rádió „csak” az összefoglalóknak adott helyet. A Magyar Rádió olimpiai közvetítésének alapelve, hogy szá-
moljunk be minden magyar sportoló eredményérôl, közvetítsük a magyar versenyzôk mérkôzéseit, a nemzetközileg
fontos eseményeket (pl. 100 méter férfi síkfutás) és a közvetítés mellett szolgáltassunk interjúkat, riportokat az olimpia
színhelyérôl. A Pekingben dolgozó csapatot szervesen kiegészíti a Budapesten munkálkodó olimpiai stáb. A sikeres
rádiós olimpiai közvetítés záloga tehát egy odakint gyorsan, az információkat kézben tartva közvetítô-tudósító-riportot
készítô csapat, és egy Budapesten felkészülten dolgozó olimpiai stáb.

Közvetítés, tudósítás, riport, interjú, háttér és hírmagyarázat Pekingben és Budapesten. Minden, amit a pekin-
gi 16 versenynapról tudni kell, vagy érdemes. Ezzel a mottóval vág neki augusztus 2-án az utazó csapat a 2008-as esz-
tendô legnagyobb sporteseményének.

A pekingi olimpián a Magyar Rádió a Nemzeti Stadionban (atlétika, labdarúgó-döntô, nyitó és záróünnepség), a Víz-
kocka uszodában (úszás) és a Shunyi Regattapályán (kajak-kenu, evezés) foglalt kommentátorhelyet. Riporterállásunk
a vívócsarnokban, a kézilabda-mérkôzések színhelyén, a birkózó csarnokban, az öttusa versenyeket lebonyolító helyszí-
nen, a tornacsarnokban (kézilabdadöntô) és a vízilabda csoportmérkôzéseknek helyt adó Ying Tung uszodában lesz.
A korábbi olimpiákhoz hasonlóan egy munkatársunk minden nap reggel bemegy az olimpiai faluba, hogy a magyar
sportolókkal ott találkozva interjúkat készítsen.

Lantos Gábor
szerkesztôségvezetô, közvetítô riporter



Melczer Zsolt 
szerkesztô-riporter

Bobák Róbert
szerkesztô-riporter 

Elek Sándor
szerkesztô-riporter 

Lózs István
sportszerkesztô 

Kovács Zsófia
szerkesztô-riporter 

DUNA TV

KLUB RÁDIÓ

HÍR TV NAP TV

Lakat T. Károly
fôszerkesztô


