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1. Bevezetés 

1.1. Témaválasztás indoklása 
 

A legalapvetőbb oka a témaválasztásomnak az volt, hogy sikerült bekerülnöm az 

HBO EUROPE csapatába szakmai gyakorlatra. Nagyon érdekesnek és lényegesnek tartom 

az itt folyó munkát olyannak látom, ami aktuális dolgokkal foglalkozik, sokat lehet belőle 

tanulni és okulni, hogy hogyan tevékenykedik ma egy elég nagynevű, és aktívan 

világszerte jelenlevő szolgáltató. Amely ráadásul nem is alapkategóriába tartozik, hanem 

az exkluzívabb, prémium osztályú szolgáltatók közé sorolhatunk. 

Jó témának tartom egy ilyen vállalat bemutatását. Hogy mik a céljai, milyen értelme 

van a munkájának, mire törekszenek. Hogyan jutott el oda ahol most tart, mivel érte el, 

hogy az embereknek nagyon kicsi olyan százaléka van, akinek ha azt mondjuk: HBO 

semmi nem jut eszébe. De nem sokkal kisebb azoknak a száma, akik ne tudnának 

személyes tapasztalatokat, vagy legalább egy történetet elmondani, ami erről a névről, 

mondhatni márkáról eszébe jut. 

Emellett aktuális a téma, hiszen érinti a mai sorozatok, és filmek – mely már egy 

évszázada a szórakozásunk egyik legfontosabb alapköve – helyzetét, hogy hogyan érik el 

az előfizetőket, hogyan választják meg az eszközöket, mivel inspirálják az embereket új 

előfizetésekre, és hogyan keltik fel az érdeklődésüket új műsorok iránt. 

Fontos felvetésnek tartom annak elemzését, hogy milyen különbségek vannak egy 

amerikai (bázisvállalat béli) projekt, és egy európai vagy európaibb hangvételű projekt 

megtervezése, megfogalmazása, és irányelvei között. 

Sokan keveset tudnak arról, hogy hogyan és milyen kicsi számban jutnak el a 

műsorok oda, hogy adásba kerüljenek. 

 Az egyik érdekesebb és aktuálisabb téma, mi módon változnak az adók – még egy 

ilyen nagy volumenű, filmes múltra vissza tekintő adó is – valamilyen szinten sorozat 

adókká, és ha végül nem is csak egy szinten, hanem teljesen átalakulnának annak mi lesz 

az oka. Ebből a mai előfizetők, és a régen tévét nézők még talán semmit nem vesznek észre 

és elképzelhetetlennek tartják, hogy akkor is ilyen csatornákat nézzenek, de megvan ennek 

az oka, ami lényeges érthető ok. 

Jelentős téma a multik működésének megértése, hogy miért szeretnek az emberek 

ilyen környezetben dolgozni, a mai világban milyen biztonságérzetet adhat egy ilyen 

helyen lenni és mennyi fejlődési lehetőség rejlik egy ilyen pozícióba.  

Végezetül elengedhetetlennek tartom ismertetni, a mai gazdaság állását, hogy milyen 

marketinges módszerekkel dolgoznak a ma aktív és sikeres cégek. Megtudjuk emellett 

milyen problémákkal és nehézségekkel küzdenek, milyen döntéseket kell hozniuk az 

életben maradáshoz, még ha ez áldozatokkal is jár. 

Milyen public relation technikákat alkalmaznak, és hogyan érik el, hogy már a jelen 

levő előfizetőket se veszítsék el, és a már évek óta aktív előfizetők hogy maradjanak meg 

úgy, hogy az új, fizető képes korba lépő embereket is bevonzzák magukhoz és része legyen 

a nézői körüknek. 
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1.2. A záródolgozat célja 
 

A záródolgozat célja, hogy bemutassam az HBO EUROPE prémium kategóriás 

televízió szolgáltatót, mind kitérve a történelmére, szervezeti felépítésére, elveire és 

jövőben elérendő céljaira. Emellett megvizsgálom elhelyezkedését a mai szolgáltatói ezen 

belül is inkább a média piacon.  Magyarországon egyre több és több viszontagságot 

megélő televízióadók között, hogyan képes életben tartani magát, és esetlegesen még több 

előfizetőt szerezni egy olyan szolgáltató, aki nem része az operátorok által kiadott csatorna 

csomagoknak. 

Bemutatom, hogy miért jó egy ilyen cégnek ilyen széles körben elterjeszkedni. Miért 

szeretnek itt dolgozni az emberek, milyen felfogással dolgoznak, hogyan integrálják a 

bázis vállalat munkamorálját, a dolgozókhoz való hozzáállását, hogy mik a pozitívumai és 

a negatívumai egy ilyen csapat tagjának lenni. 

Megnézem hogyan éri el, és miben rejlik, hogy egy ilyen cég fontos része a 

gazdaságnak mind a mi országunkban, mind az anyaországban, ahonnan érkezett és 

hódított, és hogyan terjedt szét a környező országokban, és miket értek el milyen áron és 

milyen tevékenységekkel. 

A HBO EUROPE helyzetének megállapításához megvizsgálom a csatornát mind 

makró, mind mikró környezetben. Részletesen kitérve arra, hogyan tud fennmaradni a 

közszolgálati adók tengerében. Emellett az állami nyomás alatt reklámadók – mint 

leghíresebb ide tartozó adónem – és sok más egyéb a médiumokat fenyegető 

adórendeletek, korlátozások és nehezítések közepette. 

Emellett a dolgozat fontos része és célja lesz egy az HBO EUROPE által készített 

marketingkommunikációs projekt elemzése. Itt olyan kommunikációs projektet 

választottam, amely egy az HBO EUROPE által készített saját produktum körül forog. 

Több ilyen kategória létezhet, ezekről részletesebben a dolgozatban írok. De röviden 

ezek olyanok melyeket vagy az HBO, – itt az amerikai HBO-t kell érteni ugyanis ők a 

központi szervezet, de erről behatóbban a vállalat bemutatásánál – vagy pedig egy más 

produkciós iroda készített (mint például a SHOWTIME, vagy az ABC).  

Ezeken belül még olyan szempontú vizsgálatot is tudok végezni amely azt taglalja, 

milyen különbségek lépnek fel az amerikai és európai kommunikációs projektek és 

munkavégzési folyamatok között. Ezen belül is milyen eltérések azonosíthatók az európai 

országok ügymenetei és elméletei között, hogyan integrálodnak egyes műveleteket az adott 

területre. 

Elsősorban, mint kutatási módszer, egy interjút készítek, olyan személyekkel, 

akiknek rálátásuk, sőt aktív szerepük van a készülő produkciókban. Ezek mellett 

bemutatom a kutatáshoz és téma elemzéséhez használt módszer lényegét, hátterét és 

eszközeit. 

Ezután, ismertetni fogom nagyobb terjedelemben a marketing kommunikációs 

projekt központjában álló produkciót, hogy miről szól, milyen folyamaton keresztül jut el 

oda, hogy egy adó műsorára tűzi, és milyen körülmények között készül. Miért van szükség, 

vagy miért tehetnek és tesznek meg valamit az egyik esetleg a másik projektnél. 

Emellett megvizsgálom, milyen problémák merülnek, fel mire lehet számítani. Mi az, 

amire jó, és amire nem jó a közhiedelemmel ellentétben egy ilyen projekt. Miért fontosak 

ezeknek az eszközöknek a használata, és miért nem működik egy csatorna ilyen eszközök 

használata nélkül. 
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Ezután következik a záródolgozat fő célja. Megvizsgálom, hogy az előre felállított 

kutatási kérdésekre milyen válaszokat találtam. Kifejtem ezeknek okait, és hogy miből 

következett az, hogy nem ugyanaz történik egy ilyen projekt közben, vagy 

végeredményeként, mint amire számítottam a kutatások és vizsgálatok közben. 

Ezután következik a végső összefoglalás, mind a szakdolgozat nyelvén, és emellett 

angol nyelven is. Ebben részben leírom, milyen lényeges konklúziókat vonhatunk le a 

dolgozatomból. Mi volt az értelme a megírásának visszatekintve, kész állapotban. 
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1.3. Felépítés 

1.3.1. Bevezetés (4-6oldal) 
 

 Témaválasztás indoklása (Miért választottam az HBO-t és miért érdekes egy 

kommunikációs projektje) [1-2olal] 

 Szakdolgozat célja (A témában felmerülő problémák felvetése, és okaik) [2-3oldal] 

 Felépítés (A dolgozat felépítése melyék rész melyiket követi és miért) [1-2oldal] 

1.3.2. Tárgyalás (20-30oldal) 
 

 Bázis vállalat bemutatása (HBO EUROPE története és felépítése) [2-4oldal] 

 Helyzetelemzés (HBO EUROPE elhelyezkedése a magyar piacon, versenyhelyzete 

a közszolgálati és állami TV-kel szemben, TV-k és HBO jövőképe, 

Kommunikációs módszerei) [7-15oldal] 

1. STEEPLE macró elemzés 

2. SWOT elemzés 

3. Porter 5 versenyelemzés 

 Kutatási módszer bemutatása (Mélyinterjú bemutatás, alkalmasságának indoklása 

jelen helyzetben) [1-3oldal] 

 Téma meghatározása [7-15oldal] 

1. Mélyinterjú a projekt vezetőjével 

2. A választott kommunikációs projekt bemutatása 

3. Projekt részei a kotler-i 8 lépés alapján 

4. Kapcsolatos problémák és tudnivalók kifejtése 

 Javaslattétel [2-5oldal] 

1. Kutatási kérdések elemzése 

2. Kutatási kérdésekkel kapcsolatos konklúziók 

1.3.3. Befejezés (4-6oldal.) 
 

 Összefoglalás (Magyarul és Angolul) [2-4oldal] 
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2. Bázisvállalt bemutatása 

2.1.  Az HBO EUROPE története 
 1991. Szeptember 28: az HBO elindítja fizetős csatornáját Magyarországon, 

létrehozva első leányvállalatát az Egyesült Államokon kívül. Kezdetben még nem 

egész napos műsorral jelentkeztek. 

 1994. november 18: HBO megkezdi működését a Cseh Köztársaságban. Prágában 

alakítják ki központi irodáját. Kezdetben csak a nap egynegyedében sugároznak 

adást.  

 1996. május 15: Az HBO elindítja honlapját: www.hbo.com néven. Szeptemberben 

Lengyelországban indul el a csatorna, és ezzel a lépéssel betörnek közép-Európa 

legnagyobb piacára.  

 1997. április: Szlovákiát is meghódítja a vállalt. 

 1998. január 1: Romániában elindul az HBO, félnapos adásidővel. 

 2001. január 1: az HBO Budapestre helyezi a régiós központot. 

 2002. április: Bulgáriában is megkezdi működését az adó, a lakosság 20%-a 

számára érhető el a kábelszolgáltatáson keresztül az adás. 

 2003 HBO új csatornát indít mely AXN néven fut. A csatorna a régió minden 

országában elérhető.  

 2004 HBO szolgáltatások elindultak Szlovéniában és Horvátországban, ezzel 

beindítva működését az adriai térségben is. 

 2005 HBO elindította az új mozi csatornát, a Cinemax-ot 5 országban 

(Magyarország, Cseh köztársaság, Lengyelország, Románia és Bulgária). HBO 

kibővítette a műsorszórást egész naposra Romániában és Bulgáriában. Cinemax 2 is 

megkezdte működését az év vége felé.  

 2006 HBO bevezetésre került Szerbia és Montenegróban. HBO megkezdte 

promótálását és előkészítését, két új specializált AXN csatornának (AXN Sci-fi és 

az AXN Crime).  

 2007 Közép Európában elindult az HBO Comedy. A vállalt elindította az HBO 

Digital szolgáltatást Magyarországon, Lengyelországban, Cseh köztársaságban, 

Szlovákiában, Horvátországban és Szerbiában. HBO műsorideje kibővült egész 

naposra az Adria régióban; Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban és 

Szlovéniában.  

 2008 HBO elindította az HBO HD szolgáltatást 4 országban; Lengyel-, 

Magyarországon, Cseh köztársaságban és Szlovákiában. HBO másik vállalatnak 

adta a Spektrum.  

 2009 HBO bevezetésre került Bosznia- Hercegovinában és Macedóniában. Elindult 

az HBO HD szolgáltatás Romániában. 

 2010 HBO elindította a Cinemax műsorát is HD minőségben Lengyelország 

területén. Emellett bevezetik interneten az HBO GO szolgáltatást 

Lengyelországban.  

 2011 HBO behozta az HBO2 HD, Cinemax2 HD illetve HBO Comedy HD 

csatornákat Lengyelországba. HBO elindította az HBO GO szolgáltatását 

Romániában, Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában, 

Boszniában és Hercegovinában. HBO elindította az HBO HD csatornát 

Bulgáriában, Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban, Boszniában és 

Hercegovinában. 

 2012 HBO elindította az HBO, az HBO2 HD illetve HBO3 HD csatornákat 

valamint az HBO On Demand és az HBO GO szolgáltatást is Hollandiában. 
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Az HBO elindította az HBO GO szolgáltatást a Cseh Köztársaságban és 

Montenegróban. 

 2012. Május 1 HBO Közép Európa átalakul HBO Európává és a Budapesti Régiós 

Központi iroda irányítja az Európában a szolgáltatást használó és jövőben a 

szolgáltatásra igényt tartó országokat. 

 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2. Az HBO EUROPE és régiói 

2.2.1. HBO EURÓPA 
Az HBO Európa egy prémium mozi 

csatornahálózat. A csatorna olyan a 

legnevesebb stúdiók legnagyobb 

produkcióit sugározza, mint a Sony 

Pictures Entertainment, a Buena Vista 

International Television, az AOL Time 

Warner, az Universal, a Paramount, Disney 

és a Fox. Sztár filmek adása mellett az 

HBO saját készítésű sorozataival és élő 

műsorainak sugárzásával teszi teljessé az 

adásélményt. Az HBO Európában tizenöt 

országban található meg jelenleg: 

Magyarországon, Lengyelországban, Cseh 

Köztársaságban, Szlovákiában, 

Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, 

Bulgáriában, Horvátországban, 

Moldovában, Montenegróban, 

Macedóniában, Kosovóban, Bosniában és 

Hollandiában. A központi irodája 

Budapesten van. 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.2. HBO MAGYARORSZÁG 
Hazánkban az HBO az első olyan csatorna mely egész napos műsorral jelentkezik, 

méghozzá reklám megszakítások nélkül. 1991.szeptember 28-án kezdte meg működését, 

kezdetben a hétköznapokon a nap egyharmadában sugározta adását, míg hétvégén a nap 

kétharmadában. 1995-ben behozták a Spektrum dokumentum csatornát. Az teljes napos 

közvetítésre 1997-ig kellett várni, ugyanebben az évben át is tért az új műholdas 

technikára, és elvetették régi rendszereiket. Ezzel elérték, hogy a legmodernebb 

eszközökkel az jelenlegi legjobb minőségben sugározzanak. 2003-ban két új csatornával 

bővítette családját az HBO 2-vel és az AXN-nel. 2005-ben új mozicsatornával 

jelnetkeztek, a Cinemaxxal. 2007-ben megjelenik az HBO Comedy csatorna, valamint az 

HBO Digital szolgáltatás. 2008-ban pedig megkezdődik a HD minőségű adás sugárzása is. 

2009-ben újra elindult a saját gyártású filmek megjelenése, ami több dokumentumfilmet, 

illetve sorozatot is magába foglal. 2011-ben bevezetik az internetes HBO GO 

szolgáltatását. 2012 és 2013-ban megjelennek a legnagyobb sikert hozó saját gyártású 

sorozatok (a Terápia és a Társas Játék) 

1. ábra(HBO HOLDING ZRT., 2013) 
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(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.3. HBO CSEH KÖZTÁRSASÁG ÉS SZLOVÁKIA  
Az HBO 1994.november 18-án kezdte meg sugárzást a Cseh Köztársaságban, és 

1997.április 1-én Szlovákiában. Az első három évben a nap negyed részében volt elérhető 

majd 1997-től már napi 18 órában, később 1998-ban pedig már legalább hétvégente 

elérhetővé vált egésznap. 2000-ben először a UPC jelentkezett digitális műholdas 

televíziós szolgáltatással a Direkt To Home-mal a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában. 

2001 Szeptemberben az HBO megjelent a Cseh Köztársaságban is a Spektrum adásával. 

2003-ban ugyancsak itt is megjelent az HBO2 valamint az AXN csatorna. 2005-ben 

elindult az új mozi csatorna, a Cinemax két évvel később pedig az HBO Comedy csatorna. 

Szintén 2007-ben az HBO elindította az HBO Digitalt. 2008-ban megkezdődött a HD 

szolgáltatás, és ebben az évben programming részleget áthelyezik a Prágai irodába. 2012-

ben a Cseh Köztársaságban is bevezetik az HBO GO szolgáltatását. 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.4. HBO LENGYELORSZÁG 
Lengyelországban az HBO 1996. július 12-én lett elérhető digitális technológiával a 

Copernicus műhold jóvoltából. 1997.áprilisától kezdve a közép-európai országok adásjelei 

a budapesti adáslebonyolító központból kiindulva egy AMOS-1 műholdon keresztül 

kapcsolódnak össze. A csatorna a Radom városban működő DAMI nevű kábelszolgáltatón 

keresztül indította el szolgáltatását és mára az ország minden jelentősebb disztribútorával 

együttműködik. 1998. szeptember 18 óta az HBO, a Wizja TV nevű műholdas technikán 

keresztül is elérhető. 2010-ben jelenik meg a Cinemax HD illetve az HBO GO videó tár 

Lengyelországban. 2011-ben foghatóvá válik HBO2 HD és HBO Comedy HD 

szolgáltatása is.  

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.5. HBO ROMÁNIA 
1998 január 1-én Romániában is megkezdheti működését az HBO, eleinte csak 

félnapos adásidővel, ugyancsak első fizetős mozi csatornaként. 1999-re éri el az adó 

Románia teljes lefedettségét. Ugyanebben évben Moldovaban is megkezdi a sugárzást. 

1998 végén hosszabbra veszik a hétvégi adásidőt, és kisebb mértékkel a hétköznapi 

műsoridőt is. 2001-ben vezetik be ebben az országban a hétvégi egész napos vetítési időt. 

Itt kimarad a Spektrum bevezetése, de az AXN-t és a Cinemax-ot ettől függetlenül 

Romániában is bevezetik 2003-ban és 2005-ben. 2010, illetve 2011-ben nagy sikerrel indít 

az In treatment (Terápia) sorozat román bemutatója. 2012-ben el is kezdődött az In 

treatment 2. Évadjának elkészítése Román keretek között. 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.6. HBO BULGÁRIA 
Az HBO Bulgáriában 2002. április 12-én kezdte meg sugárzását. A műsora napi 18 

órában volt látható. Ma 17.000 körüli az előfizetők száma. 2003-ban elindult az AXN 

csatorna, 2005-ben pedig az új mozi csatorna, a Cinemax. Szintén 2005-ben az HBO 

kibővítette a műsorszórást 24 órásra. 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.7. HBO ADRIA RÉGIÓ 
2004 elindult az HBO szolgáltatása Szlovéniában és Horvátországban. 2006-ban 

megérkezett az HBO Szerbiába és Montenegróba. Elindul a Dolby Digital műsorszórás 
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Horvátországban. Az Adria régióban jelenleg az HBO, valamint az HBO Comedy érhető 

el, valamint Horvátországban az HBO 2 is fogható. 2009-ben az HBO bevezetésre került 

Bosznia- Hercegovinában és Macedóniában. 2012-ben érkezett el ide is az HBO GO 

szolgáltatás. 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 

2.2.8. HBO HOLLANDIA 
Az HBO és a Ziggo mint legnagyobb kábelszolgáltató vállalat 50-50%-os 

részesedéssel alapította meg az HBO holland irodáját 2012-ben, és mindjárt el is indította, 

a csatornacsalád 3tagját, plusz az egyedül itt elérhető HBO 3-at. 2012. június 25-én HBO 

Hollandia elindította a teljes szolgáltatását az ország 2. Legnagyobb operátoránál a KPN-

nél. 

(HBO HOLDING ZRT., 2013) 
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3. Helyzetelemzés 

3.1. SWOT mikrokörnyezetelemzés 
 

Ebben a fejezetben egy mikrokörnyezetelemzést készítek az HBO EUROPE 

vállalatról, de ehhez először leírom mit is takar egy ilyen elemzés, miből áll. Utána egy 

táblázatban lesz látható maga az elemzés, és ezt követően egy kis összefoglalásban leírom 

mire is következtethetünk ebből. 

A SWOT elemzés egy betűszó, négy tulajdonságot jelképez melyek angol nyelven a 

következők: Strengths (erősségek), Weaknesses (gyengeségek), Opportunities 

(lehetőségek), Threats (veszélyek).  

„A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás 

stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak 

stratégiai szempontból. Leggyakrabban az üzleti terv részét képezi: bankok, 

vagy befektetők számára készül, hogy látható legyen az üzleti tervben, melyek 

a megtérülés esélyei, arányai.” (http://hu.wikipedia.org, 2015. április 19.) 

Tehát mint ez alapján is kiderül számunkra tökéletes eszköz, lévén az HBO 

HOLDING ZRT. azon belül is az HBO EUROPE egy befektető vállalat. Így ezzel az 

eszközzel megállapíthatjuk, milyen irányba érdemes indulnia a vállalatnak, min kell 

javítani, és milyen kockázatokra kell számítani, és felkészülni a kivédésükre. 

3.1.1. Strengths - erősségek 
Ide soroljuk az olyan belső tényezőket, melyekre lehet építeni. Jól működnek 

jelenleg is a vállalaton belül, de lehet rá befolyásunk, akár olyan irányba is, hogy még 

jobban működjenek. Ezek mindig csak vállalton belüli pozitív tulajdonságok lehetnek. 

3.1.2. Weaknesses - gyengeségek 
Mint a nevéből is kiderül az előző ellentettje, a vállalat olyan tulajdonságai melyeken 

változtatni kell, hogy javítsanak. Csak negatív tulajdonságokat sorolunk ide, de ezekre is 

mint az erősségekre lehet ráhatásunk, és változatni érdemes rajta. 

3.1.3. Opportunities - lehetőségek 
Ide már a korábbikkal ellentétben külső tényezők kerülnek, ezekre természetesen a 

vállalatnak ráhatása nem lehet. Ide is pozitív tulajdonságokat sorolunk, még hozzá 

olyanokat, melyeket a vállalt a hasznára fordíthat. Ezáltal ha él velük komoly lehetőségek 

rejlenek bennük. 

3.1.4. Threats – veszélyek 
Ismételten ellentett párja előző társának. Ide soroljuk azokat a negatív külső 

tényezőket, melyeket meg kell próbálni elkerülni a projekt vagy vállalkozás során, mert 

befolyásunk rájuk nem lehet. Viszont negatív irányba mozdítja el a vállalat szekerét. 

(Kotler-Keller, 2006)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czleti_terv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bank
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Befektet%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Megt%C3%A9r%C3%BCl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/
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HBO SWOT elemzése 

STRENGTHS 

Erős anyavállat 

Európában központi helyen van 

Prémium műsorok 

Egyre erősebb közösségi jelenlét 

A legnézettebb sorozat (Game of Thrones) 

Minőségi sajátgyártások 

Divízionális szervezeti felépítés 

Nagy múltú cég hazánkban is  

Régión belüli segítség 

Amerikai segítség 

Folyamatos kísérletezés 

Törekvés az újításokra 

Saját gyártású produkciók 

Folyamatos adás ellenőrzés 

Folyamatos minőség ellenőrzés 

Jó belső légkör 

Folyamatos ötletmegosztás  

 

WEAKNESSES 

Egyes osztályok külön országokban vannak 

Nem könnyű az országok közti együttműködés 

Nem minden anyag használható 

Produkciós késések kihatással vannak 

Lassú információáramlás 

Nyelvi különbségek 

Sok lokalizációs munka 

Szervezeti átalakítások  

Külön előfizetési díj 

 

 

OPPORTUNITIES 

Comi con rendezvények Európa szerte 

Egyre nagyobb forgalom a közösségi oldalakon  

Amerikából ingyen érkező eszközök 

Egyre nagyobb érdeklődés a hazai produkciók 

iránt 

Állami igény a multikra, amik mozgatják a 

gazdaságot 

Mobil eszközök használata egyre nő 

TV gyártók kutatásainak felgyorsulása 

Egyre több kilépő a magyar médiapiacról 

Jó magyar filmes szakemberek 

Diákok alkalmazása sok kedvezménnyel jár 

 

THREATS 

Állami nyomás 

Operátorok csak ritkán segítőkészek 

Erős jogi elvárások 

Erős elvárások a nézők részéről 

Újítási kényszer 

Könnyű lemaradni az iparágban 

Sok konkurencia 

Állami támogatás hiánya 

Nem könnyű nézettségi adatokat beszerezni 

Nem illik bele az egészséges életmód képbe 
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3.2. Porter 5 versenyelemzés 
 

Az előző fejezethez hasonlóan itt is egy mikrokönyezeti elemzéssel foglalkozok, 

csakhogy a Porter 5 versenytárselemzés, merőben eltérő a SWOT elemzéstől. Nem a 

vállalt tulajdonságait vizsgálja a környezettel kapcsolatban, hanem a környezetben már 

vagy jövőben jelen lévő versenytársakat, és az INPUT, OUTPUT tényezőket melyek 

hatással vannak a vállalatra. 

Az öt tényező, amely alapján a környezetet vizsgálom pedig a következő ennél a 

módszernél: Új belépők, Szállítók, Helyettesítő termékek, Vevők, Iparági versenytársak. 

„…a verseny nemcsak az egymással versengő vállalatok között zajló ádáz küzdelem, 

hanem az iparág jellegétől, gazdasági és technológiai jellemzőitől függően különböző 

szereplők válhatnak kulcstényezővé.” 

(Szőrös – Kresalek, http://www.tankonyvtar.hu/, 2013) 

Ez azért is fontos a mi esetünkben, hiszen jelenleg Magyarországon nincs párja az 

HBO-nak mint prémium kategóriás TV csatorna, ettől függetlenül versenytársai igenis 

léteznek, és a következőkben írom le ezeket. 

 

2. ábra Porter-féle öt versenyerő modell, Porter (2006) 

  

  

http://www.tankonyvtar.hu/
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3.2.1. Új belépők 
 

A Porter erőtérelemzésben ehhez a részhez tartozik minden olyan vállat, akik 

belépésükkel fenyegetik a mi vállalatunk piaci pozícióját. Ahhoz viszont, hogy 

beléphessenek a piacra, pár feltételt kell teljesíteniük, amelyek költségekkel és 

kockázatokkal járnak. 

Ebben az esetben az a lényeges, hogy mérlegeljük vajon mennyire éri meg egy 

készülőben lévő vállalatnak ezeket a feltételeket teljesíteni, hogy beléphessenek a piacra, 

és ebben az esetben, milyen fenyegetést jelentenek a cégünkre, és miért. 

Ha a TV csatornákat nézzük, az elmúlt években vagy mondhatjuk évtizedben elég 

erős, de belterjes szaporodásnak indultak. Ezalatt azt értem, hogy megérkezett a 

kilencvenes évek elején hazánkba az RTL-klub, majd az évek folyamán hét darabból álló 

csatornacsaláddá nőtte ki magát, szintúgy ezt tette a Viasat és még sokan mások. Köztük 

bázis vállaltunk az HBO is, hiszen jelenleg is 5 résztvevőből áll az HBO család 

Magyarországon, és volt ez nagyobb is viszont az évek folyamán meg kellett válni pár 

adótól. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a belépési feltételek az elmúlt időkben is nagyok 

voltak, de ha már ezt sikerült teljesítenie egy médiumnak, akkor terjeszkedni már nem volt 

ennyire megterhelő számára.  

Természetesen, ha logikusan végiggondoljuk egyértelmű, hogy egy kezdő csatorna 

költségei igen nagyok, erős eszközparkra van szükség (ezek nagy költségű eszközök) az 

adás megkezdéséhez. Maguk a műsorok időbe és költségbe kerülnek míg elkészülnek a 

vásárolt műsorok jogaiért fizetni kell a gyártó stúdióknak. Ezért is kezdenek kevés 

műsorral a kezdő csatornák és nem egész napos műsoridővel. Maga a sávszélesség, amin 

az adás érkezik is sok pénzbe kerül, ez is oka a tört műsoridőnek, így más adóval társulva 

feleződhet ez a költség. Emellett pedig most már számolni kell a reklámadóval, ami az 

utóbbi évek nagy vívmánya, ami megnehezíti, sőt sok adót arra kényszerít, hogy 

elgondolkozzon az adás megszüntetésben. 

A különböző csatornák közül az HBO azért lóg ki, mert nem sújtják olyan súlyosan a 

reklámadó terhei sőt a többi teher sem volt annyira szembetűnő. Míg más adók 

reklámokból élnek, az HBO nem gyárt ilyeneket, hiszen az előfizetés költségeiből tartja 

fent magát. 

Emiatt nem is kell annyira tartani az új belépőktől, jelenleg nem nagyon akad olyan 

TV-csatorna amelyik ugyanolyan filozófiával dolgozna, és akkora presztízs értéke lenne 

mint az HBO-nak. Ezalatt azt értem, hogy ha egy új adó amelyik nem a reklámokra 

alapozná bevételeit előbb olyan nagy márkaerősséget kéne kiépítenie, ami szinte lehetetlen 

az HBO-val szemben. 

 

3.2.2. Szállítók 
 

Lévén az HBO EUROPE nem termelő, hanem szolgáltató, annyira termékbeszállítás 

nem rendszeres a köreikben ezzel szemben a stúdiók és különböző produkciós irodákkal 

kötött szerződéseik sokkal fontosabbak. Tehát ennek a résznek én ezt a végét tartom 

lényegesebbnek és ezt fejteném ki. 
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Mint megannyi szolgáltató iparágban fontos, hogy milyen kapcsolatot ápolnak az 

olyan vállalatokkal, akik a fő termékhez vagy szolgáltatáshoz szükséges alapokat nyújtják. 

Szerencsére az HBO ilyen szempontból jó kapcsolatok ápol és nagy múltra tekint vissza. 

Főleg ezt az előnyt külföldi stúdiókkal kapcsolatban használhatja fel legjobban, hiszen 

amerikai anyavállatú cégről van szó. 

Ezzel szemben, ha új belépő kerül a piacra, annak a vállalatnak a nulláról kell 

kiépíteni ezeket a kapcsolatokat. Nem lesz elővásárlási joga egy adott produkcióra. 

Valamint egy ilyen cégnek gyakran előnytelen szerződéseket kell kötni mielőtt előnyöseket 

is nyújtanak az irodák. Ilyen előnytelen kapcsolti szerződéseket nyilván az HBO is vállal, – 

ezek olyan szerződések melyekben egy jó produkciót csak akkor adnak oda a 

szolgáltatónak, ha bevállal mellé pár adást egy kevésbé, vagy kimondottan rosszul működő 

produkciónál is – de nyilván jobb helyzete miatt kevésbé kell engednie az ilyen 

ajánlatoknak. 

Van ezek mellett még egy erős talán legerősebb fegyvere az HBO-nak. Ez nem más 

mint az saját gyártású produkciók – ezek sorozatok és dokumentumfilmek - ezeket az HBO 

gyártja, van amelyeket csak Amerikában és vannak olyanok amelyet minden országba 

külön adoptálnak (ezekről később írok részletesebben). Jelenleg főleg Magyarországon – 

de talán ez minden európai országra igaz – egyedül az HBO csinál igényesnek mondható 

sorozatokat, és ez alatt nem szappanoperákról beszélünk. Ezeknek a fő előnye, hogy csak a 

gyártási költségeket kell állni, és feltételek nélkül úgy használja az adó őket, ahogy akarja. 

 

3.2.3. Helyettesítő termékek 
 

Itt nyilván beszélhetnénk az összes médiáról, de én ezt teljes mértékben 

fölöslegesnek tartom, én úgy érzem az újságnak és rádiónak leáldozott, mint versenytárs. 

Félreértés ne essék nem mondom, hogy ezekre nincs szüksége az embereknek, pláne ha 

még a könyveket is ide vesszük, de nem érzem versenyképesnek a TV-vel szemben 

egymás mellett élvezik őket az emberek. 

Ezzel szemben, ami az igazi jövő zenéje, az az internet. Itt egyre jobban előtérbe 

törnek az illegális oldalak, és egyre többen inkább efelé hajlanak, de ezt sem vehetjük igazi 

vetélytársnak, hiszen ezeket a hatóságok próbálják lekapcsolni, tesznek ellene, 

kényelmetlenek, gyakran élvezhetetlenek. Persze az elszántak és akik igazán spórolnak, 

élnek ezekkel a lehetőségekkel. 

Viszont vannak legális videó oldalak, mint a youtube, más adók videó tárai és egyéb 

ilyen oldalak. Ezek természetesen fizetősek. De ezt a felületet az HBO is próbálja kiépíteni 

az OD és a GO szolgáltatásokkal. Az OD is erre utal, ami az On Demand (Keresletre) 

szóból lett megalkotva. Ezeknek a szolgáltatásoknak a szlogenje „Bárhol, Bármikor”. 

Tehát ezt a piacot is próbálja lefedni az HBO. Az egyetlen probléma és erős rés a 

pajzson a Go-val szemben, hogy elavult egy már a Microsoft által is eldobott technikát 

használ a Silverligt-ot. De ezt is próbálja javítani, fejlesztik az új eszközt, próbálják 

javítani, és nem hagyni egy ilyen kis lehetőséget sem, hogy mások élősködhessenek 

verseny nélkül ezen a piacrészen. 
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3. ábra http://media.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2013/09/hbo-go-ios-7-2.png (2015 május 03) 

3.2.4. Vevők 
 

Ebben is, mint mindenhol a vevők, vagy a mi esetünkben inkább az előfizetők 

döntésein múlik minden az összes lépés, projekt, és tevékenység lényege az, hogy újabb 

előfizetőket szerezzen, az adó. 

Az igaz és ez egy veszélyforrás, hogy az HBO, luxusnak számít, hiszen extra 

költségei vannak. Viszont egy megengedhető nem eget rengető extra költséggel járó 

szolgáltatás. 

Viszont a versenytársak előnye, hogy nem ezekből az előfizetőkből él, az állami 

csatornák meg megint teljesen más kategóriába tartoznak, ott erős és sok támogatást 

kapnak az államtól. 

Tehát ez egy nagyon sebezhető pontja a versenytársakkal szemben az HBO-nak. Ez 

azért van, mert az HBO nem tagja egy disztribútor általi csomagnak sem, nem ingyenes 

adó, és ha elhagyják az előfizetők gyorsan tönkremegy. Sokaknak pedig elég egy pár adó a 

boldogsághoz, nincs szükségük az extrákra, csak minél olcsóbb legyen. 

Számos előfizetőt, például csak a dokumentum-, vagy a sportcsatornák érdekelnek. 

Ezeknek a rétegeknek sincs szüksége mozi csatornára, és könnyedén valamint lényegesen 

olcsóbban hozzájuthatnak olyan adó csomagokhoz, amelyek teljesen kielégítik igényeiket, 

és nem éreznek késztetést, hogy többre is szükségük lehet.  

 

3.2.5. Iparági versenytársak 
 

Ha az iparágban jelen lévő versenytársakról akarunk beszélni, akkor két egyértelmű 

csoportra bonthatjuk ezeket, és mindenképpen külön kell, hogy vizsgáljuk őket, ezáltal 

egyértelmű képet kapjunk róluk. Ez a két csoport a következő: Közszolgálati (Állami) 

csatornák, Kereskedelmi csatornák. 

Emellett a két csoport mellett Magyarországon jelen van egy harmadik is, amit 

viszont egyértelműen monopolhelyzetben ural az HBO. Ez a csomagok feletti külön 

előfizetéses adók összessége. 

3.2.5.1. Közszolgálati TV csatornák 
 

A közszolgálati csatornák közé olyan adók tartoznak, mint például a M1, M2, Duna, 

Petőfi TV.  

(http://hu.wikipedia.org/, 2015. április. 25)  

„Közszolgálati televízió: a televíziós műsorszolgáltatás egyik hagyományos 

modellje. A közszolgálati csatorna állami tulajdonban van, és a készülékkel rendelkező 

http://hu.wikipedia.org/
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népesség előfizetési díjaiból ill. adóiból tartják fenn, ellentétben a magánkézben 

lévő kereskedelmi televíziókkal. A lakossági hozzájárulás mértéke és formája 

országonként változik. Az egyik végletet a francia módszer jelenti, ahol a közszolgálati 

csatornák teljesen ingyenesek, csupán a készülék után kell adót fizetni, és a költségvetés 

döntő hányadát az állami támogatások, valamint a reklámbevételek jelentik (kb. 50-50%-os 

arányban.”  

(Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona kiadó, 2002 (pp. 254-255.)) 

„A közszolgálati médiumok címzettje elsősorban az állampolgár (míg a 

kereskedelmi médiumoké a fogyasztó). A közszolgálati média - így a közszolgálati 

televízió - feladatai közé tartozik a tárgyilagos, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatás 

a hírműsorokban, valamint a nemzeti hagyományok, értékek képviselete a kulturális és 

oktató műsorokban, továbbá kellő megszólalási és bemutatkozási lehetőség biztosítása a 

kisebbségek részére.” 

(Muhi et al., 2002, 254-255 o.) 

Az én véleményem szerint látható, hogy ezek az adók versenytársai az HBO 

családnak, viszont nem számottevően nagy az elvonzó erejük, ha a célcsoportok 

tekintetében nézzük, merőben más halmazt céloznak ezek az csatornák, valamit ha 

bizonyos csoportok közösek is azok másra használják a két adót, ezért két külön időben 

nézik, és így meg tud élni egymás mellett a két médium. 

Ez alatt azt értem példaképpen, mondjuk a 30 és 50 közötti üzletember lehet, hogy 

megnézi a híradót a közszolgálati csatornákon, de ettől függetlenül presztízsből már 

előfizetett az HBO-ra és az esti műsort inkább azon nézi. 

3.2.5.2. Kereskedelmi TV csatornák 
 

A két csoport közül lényegesen több adó tartozik ebbe a halmazba, ide a számtalan 

csatorna közül a következő nagyobbak tartoznak: RTL Klub, TV2, Viasat 3 

(http://hu.wikipedia.org/, 2015. április. 25)  

„Kereskedelmi televízió: a televíziós műsorszolgáltatás két hagyományos 

modelljének egyike: a kereskedelmi csatornák magántulajdonban működő üzleti 

vállalkozások, amelyek a műsoridő egy részének kiárusításával (v.ö. [media sales]? - a 

szerk.) elsősorban a hirdetőktől befolyó reklámjövedelemből tartják fenn magukat. A 

kereskedelmi csatornák egy része gyakorlatilag ingyenesen fogható (RTL Klub, [TV2]?)” 

(Muhi et al., 2002, 248-249 o.) 

„A magántelevíziók programja azóta elsősorban szórakoztató műsorokból 

(sorozatok, vetélkedők, talk-show-k) showelemekkel körített hírműsorokból (infotainment) 

és sportközvetítésekből, valamint kommersz játékfilmekből (tömegfilm) tevődik össze." 

(Muhi et al., 2002, 248-249 o.) 

Itt már látható, hogy műsoraiban is konkurenciák ezek az adók az HBO-nak, viszont 

ahhoz, hogy lássuk, milyen versenytársi viszonyban vannak, ezek az adók az HBO-val 

egyben kell csoportként tekinteni rájuk. 

Az ár az egyetlen, amiben erősebbek ezek az HBO-nál, mégpedig nem egyesével, 

hanem együtt. Ezeket az adókat, és mellettük a közszolgálati adókat is csomagban 

árusítják, és a kevesebbet fizetek, többet kapok, néha azt sugallja, hogy az előfizetők egy 

ilyen csomaggal minden igényét ki tudja elégíteni, hát akkor minek fizetne pluszban. 

http://mediapedia.hu/kereskedelmi-televizio
http://mediapedia.hu/reklam
http://mediapedia.hu/kozszolgalati-medium
http://mediapedia.hu/medium
http://mediapedia.hu/hir
http://mediapedia.hu/hir
http://hu.wikipedia.org/
http://mediapedia.hu/kereskedelmi-televizio#bottom
http://mediapedia.hu/hirdeto
http://mediapedia.hu/reklam
http://mediapedia.hu/rtl-klub
http://mediapedia.hu/kereskedelmi-televizio#bottom
http://mediapedia.hu/infotainment
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3.3.  STEEPLE makrokörnyezet elemzés 
 

Ahhoz, hogy átlássuk az HBO EUROPE makrokörnyezetét tökéletes elemzési forma 

a STEEPLE elemzés. Ennek az a lényege, hogy hét különböző szempont szerint járjuk 

körbe a cég helyzetét, tulajdonságait. 

(http://users.atw.hu, 2015.04.25) 

Ez a módszer tulajdonképpen a STEEP elemzés tovább fejlesztett verziója, ott még 

csak öt szempontot vett alapul, ezt kiegészítették az utolsó két ponttal. 

3.3.1. Social – társadalmi 
 

A szociális szempont lényege, hogy megvizsgáljuk a társadalmi benyomást ezzel a 

céggel kapcsolatban. Aminek az a lényege, hogy lássuk, hogyan tekint a befogadó 

környezet a cégre, és ezen belül is a szolgáltatásra. 

Társadalmi szempontból az HBO mindenképpen egy elfogadott szolgáltató, az 

egyetlen negatívum, ami mindenki szemében megjelenik, hogy külön kell fizetni érte. De 

ha pozitívumokról van szó, az ilyen benyomások tárháza szinte kifogyhatatlan: 

 Mozifilmek sugárzása 

 Igényes sorozatok 

 Amerikai felfogás 

 Nincsenek reklámok 

 Prémium 

 Különleges 

Ezek az első gondolatok, amik az emberek eszébe jutnak, mikor az HBO név 

felmerül, és ez az, ami miatt az HBO igenis egy preferált és jó benyomást keltő márka. 

3.3.2. Technological - technológiai  
 

Technológiai szempontból is mindenképpen egy vezető cégről beszélhetünk. Az 

Amerikából érkező technikákat szinte azonnal megkapják, és be is építik a működésbe, és 

mindemellett sok fejlesztés itt történik Európán belül. Erre jó példa az HBO GO is, amit itt 

készítettek, és a jövőbeni verzióját is itt fogják, de ugyan ez a technika kerül ki Ázsiába is. 

A technológia fejlődésre alapból jó példa a GO vagyis az internetes videótár 

rendszer, aminek az a lényege, hogy bármilyen eszközön bárhol bármikor elérhető legyen 

az HBO gondozásában megjelenő műsorkészlet aktuális darabjai. 

3.3.3. Economic – gazdasági 
 

A televízió csatornák gazdasági helyzetéről két dolog árulkodik nagyon erősen. Az, 

hogy a televíziózás a legkedveltebb szórakozási forma, az évezred kezdetén, egyetlen erős 

konkurenciája az internet lett a jelen évtized elejére. De még ezzel szemben ha csak 

csekély mértékben is de előnyt élvez. 

Óhatatlan, hogy egyszer elérkezzen a nem túl távoli jövőben, hogy az internetezés 

megelőzi a televíziózást ebben a tekintetben, de a második hely is erős gazdasági helyzetet 

fog még jelenteni hosszú évekig. 

http://users.atw.hu/
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A második erre utaló jel pedig ebből következik, az erős gazdasági pozíciónak 

köszönhetően gombaszerűen szaporodtak el a csatornák és az egyedüli adók pedig 

családokká nőtték ki magukat. Lásd. HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2. 

Emellett pedig régebben még az HBO gondozásában futott, az AXN család, és a Spektrum 

is, amik ugyancsak nem szűntek meg erősek maradtak, de az HBO jobbnak látta túladni 

rajtuk, így biztonságosabban megőrizte gazdasági pozícióját. 

3.3.4. Environment – a környezetvédelem követelményei 
 

Külön az HBO-hoz nem köthető semmilyen környezetvédelmi szerep nem 

foglalkoznak olyan szolgáltatás részekkel, amik környezetkárosítást végeznének, így nincs 

is rá szükségük. 

Ettől függetlenül maga az egész televízió gyártó ipar igenis foglalkozik ilyen 

projektekkel, hiszen maguk a készülékek, tartalmaznak környezetkárosító elemeket, mint 

például ólmot, és higanyt. Ezek ellen és a környezet terhelés ellen minél többet megtesznek 

a gyárak, az A, A+ és A++-os fogyasztású televíziók gyártásával, de ebbe részletesebben 

nem megyek bele, mert ehhez csak közvetve van köze a HBO-nak. 

3.3.5. Political – politikai 
 

Politikai állásfoglalása nincs hazánkban az HBO-nak sok más TV csatornával 

ellentétben. Ez sok előfizető szemében jó tulajdonság. Az egyetlen politikai vonzata, hogy 

a jó kapcsolatról árulkodik hazánk és Amerika között, hiszen egy New York-i központú 

cégről beszélünk. 

Emellett az is jó jel, hogy Magyarországra tették az európai központot, és még a 

haldokló gazdaság ellenére sem vitték át az irodát. Ez jó renomét és ugyancsak jó amerikai 

kapcsolatot jelképez és mutat a többi ország felé. 

3.3.6. Legal – nemzetközi és hazai jogi 
Jogi szempontból már sokkal több dolog terheli a mai televíziózást és az HBO-t 

főként, hogy egy más kontinens központú adóról van szó. 

Sok jogi intézkedést kell betartani az Amerikából érkező anyagokkal kapcsolatban, a 

más stúdiók által gyártott produkciókat jogi megkötések védik, amik sokszor a HBO 

számára korlátozásokat jelenthetnek, amikkel meg kell birkózni. 

Országon belüli megkötések vannak arra, az adott műsorokat milyen idő 

intervallumban lehet adni, a benne megjelenő jelenetek miatt, de ez még a velük 

kapcsolatos promóciós anyagokra is igaz, és természetesen ez egy olyan adónál, amely 

egész Európában sugároz, minden ország külön megkötéseire is figyelni kell. 

Természetesen itt megjelennek adónemek, amik minden cégre vonatkoznak és 

vannak olyanok is melyek csak a televízióadókra ilyen például a most leghíresebb 

reklámadó, ami az HBO-t sokkal kisebb mértékben terheli, mint más kereskedelmi adókat, 

hiszen az adás közben nincsenek reklámok, nem is fenyegetőznek kivonulással, mint más 

nagy csatornák. De természetesen azért ezzel is számolni kell az HBO háza táján is. 

Összességében a jogi környezet manapság nem egyszerű, de mint az a korábbiakból 

kiderült megéri ezzel a teherrel számolni egy adónak, hiszen a gazdasági helyzet erős. 
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3.3.7. Education - az emberi erőforrás fejlettsége 
Emberi erőforrás fejlesztésben is erősen szembetűnő és célravezető az HBO amerikai 

szemlélete. Folyamatosan tréninget szerveznek, figyelik, mérik az emberek elégedettségét, 

teret adnak a kreativitásnak, rengeteg diákot foglalkoztatnak, és nem zárkóznak el az 

egyéni jelentkezések elől sem. 

Sok olyan intézkedést vezettek be irodáikban, amik a kényelmet és a lazítást segíti 

elő, ami leveszi a munka terhét és a kreativitás segítségére szolgál. Csapatépítő és 

jótékonysági vállalásaival is összetartja, és fejleszti a munkaerőt és a gépezet jól 

működését egészben. 

Valamint ide sorolható, hogy már az is fejlesztésnek számíthat, hogy ha valaki egy 

ilyen neves cégnél dolgozhat, biztonságosabban érezheti magát a jövőben a munkapiacon, 

ugyanis ha valakinek az önéletrajzában egy ilyen név szerepel, arra a legtöbb cég felkapja a 

fejét, még akár külföldön is. 
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4. Kutatási módszer bemutatása 

4.1. Szakértői interjú a projekt vezetőjével 
 

Először is pár mondatban összefoglalom, hogy mi is az a szakértői interjú miért 

választottam ezt a téma körüljárásához, és hogyan folyt tulajdonképpen a kutatás ezen a 

módszeren keresztül. 

Egy szakértői interjú lényege, hogy egy alannyal egy moderátor - ez esetben 

természetesen külön moderátorra nem volt szükség – előkészített kérdőív alapján interjút 

készít egy olyan személlyel, aki a témában igen jártas, vagy konkrétan részt vesz a témával 

kapcsolatos munkákban, tevékenységekben. 

Én úgy gondoltam nem kapaszkodnék a szakirodalomba, azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan is néz ki egy ilyen interjú és mik a lépései, hanem inkább leírnám, én milyen 

lépéseken vittem keresztül a folyamatot. 

1. Téma körüljárása 

2. Megközelítési szempont mérlegelése 

3. Kérdések kitalálása 

4. Alany felkérése, időpont egyeztetés 

5. Helyszín előkészítése 

6. Interjú lebonyolítása 

7. Eredmények szűrése, gépelése 

8. Összegzés 

9. Hiányzó válaszokra új kérdések kitalálása 

10. Interjú megismétlése a kiegészítő kérdésekkel 

Téma körüljárása képpen kérdezősködtem a HBO Europe berkein belül, hogy milyen 

témát lenne érdemes kifejteni a szakdolgozat berkein belül, és egyértelmű választ kaptam, 

hogy a helyi készítésű produkciókkal érdemes foglalatoskodni. 

Ehhez tökéletes interjú alanynak bizonyult a marketing és a regionális marketing 

osztály két vezetője, az ő szemszögükből tökéletest rálátást kaphattam arra, hogy hogyan is 

épül fel egy kommunikációs projekt ezekhez a produkciókhoz. 

Kérdéseimet a kotler-i nyolc lépés alapján alakítottam ki, és azokat követve alkottam 

meg az interjú vázát. Az időponttal, helyszínnel és lebonyolítással nem volt probléma 

lévén egy helyen töltjük a napjaink nagy részét, az interjúról felvételt készítettem, amit 

később szűrésközben számítógépre rögzítettem. 

Az én esetemben felmerült az is, hogy két interjút is kellett készítenem, hiszen a 

marketing osztály együtt dolgozik más osztályokkal, és az az eset fordult elő, hogy az első 

interjúalanyom felhívta a figyelmem bizonyos kérdéseknél, hogy szívesen válaszol a 

legjobb tudása szerint, de ha valaki mást kérdezek konkrétabb és hitelesebb válaszokhoz 

juthatok. 

Ezért elkészítettem a második interjút is, és az összes eredményből dolgoztam ki a 

következő részeket. 
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4.2. A választott kommunikációs projekt bemutatása 
 

Mint már korábban írtam, a projekt, amely a dolgozat középpontja, egy LOP (local 

organization product) azaz helyi készítésű produkció. Magyarországon az HBO berkein 

belül ez a besorolás két részre osztható, sorozatokra és dokumentumfilmekre. Én 

aktuálisabbnak, és jelentősebbnek tartom a sorozatokat ebben a kategóriában, amiből 

jelenleg három projekt folyik itt: Társasjáték, Terápia és az Aranyélet. 

Eközül a három műsor közül szerintem legideálisabb számomra a Terápia, ennek 

egyik oka, hogy az én érdeklődési körömbe a három közül ez tartozik a legjobban, másik 

ok pedig, hogy ez a legaktuálisabb, hiszen éppen befejeződött a második évad vetítése, a 

Társasjáték jelenleg szünetel, az Aranyélet pedig még előkészületben van. Tehát legjobban 

mérhető és naprakész információk ezzel kapcsolatban forognak most. 

 A LOP-ről nagyvonalakban annyit kell tudni, hogy ezek vagy százszázalékosan 

helyi produkciók, vagy más országok helyire adaptált verziója, amelyeknek a 

forgatókönyvei más helyen íródtak. A terápia az utóbbiak közé tartozik, ez egy Izraeli 

forgatókönyvíró munkája, amit adaptáltak több országba (Amerikába, Lengyelországba, 

Magyarországba, stb.) 

 „A magyar HBO sorozata a pszichoterápia 

zárt ajtók mögötti világát mutatja be. Öt páciens 

legmélyebb problémáit ismerhetjük meg, ám hamar 

kiderül, hogy a pszichológus is segítségre szorul. 

És ezzel beigazolódik: mindenki rejteget valamit. 

A Terápia a Be Tipul (In Treatment) című 

izraeli sikerszéria hazai adaptációja. Az eredeti 

forgatókönyvet az izraeli Hagai Levi írta, a magyar 

változatért Tasnádi István és forgatókönyvíró-

csapata felelt. Az Enyedi Ildikó és Gigor Attila által 

rendezett történet középpontjában az ötvenes 

sármos pszichológus, Dargay András (Mácsai Pál) 

áll. Hétfőn régi páciense, a „problémásan szexi” 

Laura (Marozsán Erika) érkezik a rendelőjébe. 

Kedden egy igazi nagymenő üzletember, Máté 

(Nagy Ervin) ül a kanapén, aki emberi sorsokat 

súlyosan befolyásoló döntése következményeit 

viseli. Szerdán a 16 éves tornászlány, Zsófi 

(Sztarenki Dóra) jön terápiára: mindkét karja 

gipszben, kerékpáros baleset érte, és a biztosító 

pszichológusi szakvéleményt kér, hogy nem volt-e 

öngyilkossági szándék a háttérben. Csütörtökön egy 

pár, Petra és Tamás (Szamosi Zsófia, Nagy Zsolt) 

keresi a választ a kérdéseire András kanapéján. A munkájában sikeres nő ugyanis hezitál, 

hogy megtartsa-e a babát, melyre korábban annyira vágyott. Pénteken András keresi fel tíz 

éve nem látott mentorát, Ágnest (Csákányi Eszter), és hamar kiderül, hogy a látszólag 

sikeres és boldog kétgyerekes családapát belső bizonytalanságok gyötrik, és a házassága 

(Für Anikó) is válságba jutott. Ennek a nyolc embernek a drámája bontakozik ki a 

Terápiában. A 40 részes magyar sorozat 2012 októberétől, hétfőtől pénteking látható az 

HBO-n.” 

4.ábra 

http://static.sorozatjunkie.hu/wp-

content/uploads/2012/10/terapia_03.jpg 2015. 

május 03. 
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(http://www.hbo.hu/, 2015. Április 27.) 

4.3. Projekt részei a kotler-i nyolc lépés alapján 
 

Először leírom pár mondatban, milyen lépésekből áll a kotler-i nyolc lépés, és hogy 

épül fel ez alapján egy kommunikációs projekt megtervezése, majd pontokba szedve 

leírom, hogy ez a Terápia második évadára kivetítve hogyan is épül fel. 

Legjobban a következő ábrával lehetne összefoglalni a folyamatot, amire felépül a 

projekt: 

 

5. ábra A hatékony kommunikáció, Kotler - Keller (2006), 700 o. 

 

 

Tulajdonképpen ezt úgy is tekinthetjük mintha hat kérdésre kifejtett válaszokat 

várnánk ebből áll össze a kommunikációs terv: 

 Kinek? 

 Miért? 

 Mit? 

 Hogyan? 

 Miből? 

 Mennyit? 

http://www.hbo.hu/
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Emellett plusz két pontra van szükség mind a nyolc lépéshez az ellenőrzésre vagy 

visszacsatolásra, és ezeknek a függvényében az irányításra vagy jobban mondva 

korrigálásra, hogy még jobban működjenek a projekt elemei a jövőben. 

(Kotler–Keller, 2006, 700-728 o.) 

4.3.1. Célközönség meghatározása 
Az első kérdés a kinek, az HBO-nak ilyen szempontból szerencsés helyzete van, 

hiszen van egy alap közönség, akikkel dolgozatnak, akiknek már van előfizetésük az 

csatornára. 

Emellett pedig mindig tud építeni az előző projektek sikerességére, eredményeire, és 

ha hasonló témájú a kommunikálandó anyag, akkor felhasználhatja a korábbi konklúziókat 

a jelenlegi projekthez is. 

(Kotler-Keller, 2006, 701-703 o.) 

Pontosan ez merült fel ebben az esetben is két potenciális célközönséget határozott 

meg a cég az előző LOP alapján (Társasjáték), ahol azt az elvet alkalmazta, hogy olyan 

embereket céloztak meg akik naponta kétszer áthaladnak a belvároson, mert a város egyik 

végében laknak és a másik végében dolgoznak. 

Ezek alapján a két célcsoport (az egyik célcsoport két alcsoportra bomlik) a 

következők szerint alakul: 

Hatás A nézettség bővítése Réginézők aktivizálása 

Célcsoport 30-55 év közötti 

Városban lakó 

Középiskolai vagy magasabb 

végzettségű 

Legalább átlagos jövedelmű 

Igényes 

műsorkedvelők 

Színházba járók 

Drámasorozat 

nézők 

Tudatos nézők 

Átlagos vagy 

magas 

jövedelműek 

Terápia fanok 

Látták az első 

évadot 

Terápia 

facebook 

kedvelők 

(Belsős kommunikációs videóanyag alapján, 2015.április 22.) 

4.3.2. A kommunikáció céljának meghatározása 
A kommunikáció céljánál a miértre keressük a választ, vagyis mit akarunk elérni 

azzal, hogy kommunikációt létesítünk a közönséggel. 

(Kotler-Keller, 2006, 703 o.) 

Tulajdonképpen egyértelmű hogy minden projekt célja az, hogy az HBO növelje 

nézőinek a számát, de ahogy Richard Plepler az egyik youtube-on is megtalálható 

előadásában mondja, nincs közvetlen összefüggés a kommunikációk, és az előfizetések 

számának növekedése között, de összességében a sok üzenet összeadódása után mégis ez 

az eredménye az egésznek. 

(www.youtube.com, 2015. Április 29.) 

Tulajdonképpen a Terápia esetében ez összefügg a célcsoporttal lévén, hogy három 

különböző célcsoportról beszélünk ezért három eltérő célt is meg kell, hogy határozzunk 

ebben az esetben, mivel különböző szokásaik vannak. 

http://www.youtube.com/
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Az első célcsoportnál az üzenet célja a műsorra való figyelemfelkeltés, hogy 

egyáltalán tudatosuljon az emberekben a Terápia létezik. Emellett arra felhívni a figyelmet, 

hogy ez egy prémiumkategóriás sorozat, amely tud újat mutatni a közönségnek. Valamint 

hogy az HBO egy prémium csatorna. 

A második csoport esetében pedig a célok, hogy 15%-kal többen nézzék meg a 

második évadot, mint az elsőt, és 50%-kal növelni az Terápia facebook oldalának 

kedveltségi mutatóit. 

 (Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22.) 

 

4.3.3. Üzenet megtervezése 
Itt jelentkezik a mit kérdés, vagyis mi az, amivel el akarjuk érni az embereket, és 

felkelteni az érdeklődésüket. 

(Kotler-Keller, 2006, 703-710 o.) 

Erre nézve az HBO-nál van egy általános protokoll, ami minden ilyen jellegű 

tevékenységre igaz, mint üzenet: 

1. Image lehirdetés 

2. Maga a műsor megismertetése 

Ezt pedig három alapelven keresztül kommunikálja le, ami bele van építve az összes 

kommunikációs tevékenységbe: 

1. Quality (minőségi, prémium) 

2. Unique (megkülönböztetés, egyediség) 

3. Convenience (megfelelés, komfort [GO elérés könnyítés]) 

(Interjú alapján, 2015.április 8.) 

De speciálisan ezek mellett a Terápiánál egy olyan sorozat, amely helyben forgatott a 

mi életünkkel foglalkozik, a belső problémáinkkal, és tud mindenki számára megoldást 

mutatni az életünkben jelentkező nehézségekre. 

(Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22.) 

4.3.4. Kommunikációs csatorna meghatározása 
Ez a rész azt tartalmazza, milyen disztribúciós eszközökön keresztül próbáljuk meg 

elérni a célközönségeinket. 

(Kotler-Keller, 2006, 710-716 o.) 

A kommunikációs csatornákat a 

Terápia esetében csoportokra lehet 

bontani: 

 ON AIR 

 ATL 

o Óriásplakátok 

o Mozik 

o Operátorok 

o Rádió 

 PR 

 ON LINE 

6. ábra Terápia II.: Belsős kommunikációs 

videóanyag, 2015.április 22. 



30 

 

o Facebook 

o Youtube 

 

Az ON AIR-hez sok magyarázatra nincs szükség, ezek a műsorok közötti ajánlók az 

HBO és a Cinemax adásán. 

Az ATL típusú kommunikációs eszközökből három félét használtak: A mozi 

vetítések előtti reklámhelyekből béreltek, az operátorokkal, akiknél elő lehet fizetni a tv 

műsorokra, különböző direkt maileken keresztül, és az igényes rádiókban béreltek még 

reklám helyeket, és belvárosi óriás plakátok sem maradhattak el. 

 

PR alatt olyan rendezvényeket értek melyeken a közönség benyomás javul a 

műsorral és a céggel kapcsolatban, mint megjelenés rendezvényeken, és turné szervezése a 

sorozattal kapcsolatban. 

 

7. ábra http://index.hu/kultur/2014/05/07/terapia/ 2015. május 03. 

Úgy érzem, az ONLINE reklámokat sem kell túl bő lére eresztenem, a sorozatnak 

van saját facebook oldala, amit hirdet is az HBO a facebookon keresztül. Ezen kívül az 

HBO youtube csatornáján, rendszeres hirdetések, trailer és így készült videók kerültek ki, 

sőt az első részt egy ideig ingyenesen meg is lehetett nézni. 

(Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22.) 

4.3.5. Költségvetés meghatározása 
Itt következik, hogy mekkora keretből gazdálkodik a cég, amikor megtervezi, hogy 

mikre kell költeni egy ilyen folyamat megalkotásánál. 

(Kotler-Keller, 2006, 717-719 o.) 
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Költségvetésben természetesen konkrét számadatokkal nem rendelkezem, ezeket 

nem adja ki az HBO, nyilván más cégek sem adnák ki. Ezzel szemben konkrét 

százalékokat le tudok írni. 

Az HBO éves marketing költségvetésének a 70%-át költi az LOP-k 

kommunikálására, és ebből is 60% megy az adott év fő attrakciójára. 

Ezt úgy kell értelmezni, hogy idei évben a Terápia második évadára jövő évben 

pedig az Aranyélet kapja majd ezt a 60%-os költségvetési hányadot. A maradék 10% pedig 

az év LOP dokumentumfilmjeire megy, valamint az elmúlt évek ismételt 

kommunikációjára, csak hogy fent tartsák az érdeklődést. Az ezen felüli 30% pedig 

besorolható a külföldi produkciókra valamint filmek kommunikálására. 

(Interjú alapján, 2015.április 8.) 

4.3.6. Eszközkombináció és Intenzitás 
Ebbe a részbe tartozik, hogy mely kommunikációs eszközöket mennyi ideig tartjuk 

fent erre a célra, és milyen gyakorisággal ismételjük meg a tevékenységüket, és mikor 

kezdődjön az eszköz használata. 

(Kotler-Keller, 2006, 720-723 o.)  

 

8. ábra Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22. 

A Televíziós produkcióknál nagyon fontos az időzítés, ha külső cégtől érkezik egy 

produkció meg is vannak a szabályozások, hogy hány nappal előre lehet elkezdeni egy 

műsor promótálását, vagy milyen anyagot mikortól lehet milyen platformokon 

megjeleníteni. De ugye ezért is jók az LOP gyártmányok, mivel saját gyártás kötetlenül 

kezelheti a csatorna. 

Viszont fontos szempont ilyenkor is az időzítés, ugyanis ha túl korán kezdjük a 

promóciót, akkor elfelejtik vagy ráunnak az emberek mire megkezdődik maga a produkció, 

ha viszont túl későn kezdődik a reklámozás, akkor nincs elég ideje, hogy köztudatba 

kerüljön a sorozat vagy, hogy egyáltalán rájöjjenek az előfizetők miről is van szó. 
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A ON AIR anyagoknál egy bevett szokás van az HBO-nál a sorozatokat, havi és 

szezonális képösszevágásokkal hirdetik, ezeknek megvan a rendszeressége, és a napi 

ismétléseinek a száma, és az egyik havonta, a másik negyedévente változik. 

A PR események rövidek, közvetlenül a premier előtt szokták őket lefolytatni, és a 

sorozatoknál egyszeriek. 

Az ONLINE anyagoknál a facebook hirdetések úgy 3hónappal a premier előtt 

kezdenek megjelenni heti intenzitással a főoldalon, és egy hónappal a kezdés előtt indul be 

a produkció saját facebook oldala, ott napi szinten frissülnek az adatok, az oldal 

beszüntetésére akkor kerül sor, ha egy sorozatnak teljesen vége szakad nem csak az adott 

évadnak, de akkor is még van 2-3hónap lecsengési idő, amíg fennmarad. A youtub-os 

anyagok rendszertelenül kerülnek ki, de ugyancsak három hónappal a kezdés előtt. Az 

ingyenesen megtekinthető első epizód, egy hónapig elérhető a honlapon, a premier napjától 

kezdve. 

A mozikban és rádiókban megjelenő hirdetések csak egy hónappal sorozat indulás 

előtt kezdődnek és az első pár részig tartanak. Az operátoroknál a várótermeikben lévő 

kivetítőkön jelennek meg trailerek a produkciókról, amik ismételten 2-3hónappal a premier 

előtt kezdődnek, és úgy 4-5 hónapon keresztül ismétlődnek. 

A hat darab óriás plakát terjesztése premier előtti utolsó hónapban történik, itt a 

leglényegesebb az elhelyezés, a belvárosban kell, hogy helyet foglaljanak nagy forgalmú 

kereszteződésekben, így találkozhat vele a célcsoport naponta kétszer mikor munkába 

mennek és mikor onnan jönnek hazafelé. 

(Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22.) 

 

9. ábra Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22. 

 

4.3.7. Kommunikáció sikerességének mérése 
Az ellenőrzés, hogy mennyire sikerült elérni a célokat és milyen százalékban jutott el 

az üzenet az emberekhez (potenciális előfizetőkhöz). 

(Kotler-Keller, 2006, 723-724 o.) 

Talán a kommunikáció elemzésének ez a része a legkönnyebb számomra, hiszen ez a 

feladatom, és ezzel foglalkozom napi szinten. 
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Az HBO-nál a projektek sikerességét nézettségi adatok elemzésével vizsgálják, 

ezeket az adatbázisokat, kutatócégektől vásárolják, és saját dolgozókkal elemeztetik ki 

őket. Itt egészen műsorszintre lebontva figyelik a nézettséget a változásokat epizódok, 

ismétlések és sorozatok között. Természetesen ezek közül is külön hangsúlyt fektetve az 

LOP produkciókra. 

Ezen kívül az HBO GO-nak belső nézettség adatbázis lekérő programja is van, ami 

ugyancsak az HBO saját fejlesztése, és ezen belül is külön elemzésre kerül az ingyen 

nézhető tartalmak nézettsége, a normálnézettség, valamit az előfizetők számának 

növekedése. 

Valamit új projektnek számít a social oldalaknak az elérési mutatóinak a nézettsége, 

ez még kialakulóban van, amiben aktív szerepet is kapok, hogy hogyan alakuljon ki, a 

mérési forma. Ezek közé az oldalak közé az HBO homepage tartozik valamint a facebook, 

youtube, twitter és instagram oldalai. Ezekből természetesen vannak fő oldalak, és mikro 

oldalak is melyek kimondottan az adott produkciót mutatja be és promótálja. 

4.3.8. Kommunikáció irányítása 
Az előző pontok voltak az akciók ez pedig a reakció az egészre, de főként az előző 

pontra, hogy hogyan kell módosítani a kommunikációt, hogy jobb legyen a jövőben. 

(Kotler-Keller, 2006, 724-727 o.) 

Sajnos egy ilyen gyors folyású szolgáltatásnál, mint a televízió, nagyon a projekten 

belül nincs lehetőség visszacsatolásra. Mivel nem maradandó termékről van szó, csak kis 

korrekciók megengedettek utólag. Az ONLINE tartalmakat természetesen mivel 

naprakészek, folyamatosan lehet változtatgatni, és befolyásolni. 

Az ONAIR tartalmak készítése hosszadalmas és költséges is ezért, utólagos 

korrekcióra semmi mód nincs ebben a kommunikációs folyamatban. 

A PR események rövidek és még a premier előtt lezajlanak az ATL promóciók pedig 

körülbelül egy hónapig tartanak, és tovább nem ismétlődnek így változtatni ezeken se 

érdemes sőt megint csak túlzott többlet költséggel járna. 

Ezzel szemben mivel ciklikusan ismétlődő termékről van szó, a következő projekthez 

igenis tökéletesen felhasználhatók az itt előkerülő tanulságok, mint az jelen esetben is 

fellelhető, az Terápia II kommunikációs projektje is erősen táplálkozott abból, hogy mit 

produkált a Társasjáték és a Terápia első évadának promótálása. 

Ez abból látszik a legjobban, hogy az előző évadhoz képest a mostani, majdnem száz 

százalékkal jobb nézetségi adatokkal futott, vagyis jól debütált a mostani 

marketingkommunikáció és sikerült elérni a célokat amiket kitűzött maga el a marketing 

csapat. 
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10. ábra Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22. 

És a most előkerülő eredmények is majd felhasználhatóak lesznek a következő év 

tervezéseiben, mint például nagy valószínűség szerint jönni fog a Terápia III, valamint az 

Aranyélet, mint teljes mértékben helyi készítésű produkció. 

(Terápia II.: Belsős kommunikációs videóanyag, 2015.április 22.) 
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4.4. Kapcsolatos kutatási kérdések 
 

1. Lehet-e sikeres egy ilyen rétegműsornak számító produkció? 

 

2. Hogyan érhet el növekedést online nézettségben a sorozat, ha nem 

fiataloknak szól? 

 

3. Lehet-e sikeres egy itthoni produkció?  
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5. Javaslattétel 

5.1. Kutatási kérdések elemzése 
 

5.1.1. Lehet-e sikeres egy ilyen rétegműsornak számító produkció? 
 

Tulajdonképpen erőteljesen réteg sorozatnak tekinthetjük a Terápiát. Egy olyan 

sorozatról van szó, amely magyar ez már alapból ma rétegnek számít, kevesen szeretik a 

magyar filmeket, sorozatokat. Úgy érzik, nem készülhet minőségi produkció hazánkban. 

Ezen kívül olyan, amely egy ötven fölötti orvos válságáról, és problémáiról szól, ez 

igencsak erős nem egy délutáni limonádé téma, erős koncentrációt és átélést igényel, hogy 

élvezhető legyen. Összességében egy nehezen eladható produkcióról beszélünk. 

5.1.2. Hogyan érhet el növekedést online nézettségben a sorozat, ha nem 

fiataloknak szól? 
 

Nem fiataloknak szól, mégis elérhető Online erősödés. Ez azért fontos mert bár 

köztudott, hogy nem csak a fiatal korosztály élvezi az internet örömeit, mégis erőteljesen 

rájuk jellemző az olyan platformok használata, mint a GO, Youtube, Netflix, stb. amelyen 

elérhetők az ilyen tartalmak online. Emellett mégis azt tűzte ki egyik kommunikációs 

céljául az HBO, hogy többen nézzék a sorozatot a GO szolgáltatáson keresztül, mint az 

első évadot. Sőt nem is kevesebb, mint 50%-os gyarapodásra számítottak. Az emelletti 

facebook oldalon tervezett növekedés már kevésbé meglepő, de ez is kapcsolódik a 

témához. 

5.1.3. Lehet-e sikeres egy itthoni produkció? 
 

A közlenézéssel szemben lehet-e sikeres helyi sorozatot készíteni. Mint azt korábbi 

pontomban is írtam, az hogy magyar produkció nem a sikert sugallja, sokan lenézik azt, 

amit a magyar filmipar készít. Általánosságban ez annak köszönhető, hogy nem a minőségi 

szó jut először az emberek eszébe arról, ami itt készül. Ha először megemlítjük, hogy 

magyar sorozat az embereknek a Barátok közt, Jóban Rosszban, és ezekhez hasonló 

műsorok jutnak eszükbe, és míg vannak akik ezeket nagyra tartják, mégsem a prémium 

kategóriába sorolják őket, a törzsközönségük sem. Ezáltal egy ilyen kvalitású csatorna, 

mint az HBO, erősen lejárathatja magát egy ilyen produkcióval.   
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5.2. Kutatási kérdésekkel kapcsolatok konklúziók 

5.2.1. Lehet-e sikeres egy ilyen rétegműsornak számító produkció? 
 

Tulajdonképpen első kutatási felvetésünkkel kapcsolatban egyértelműnek tűnik, hogy 

egy jó kommunikációs projekt lényege az AIDA modell, ha sikerül elérni, a jó 

pozícionálásokkal, hogy potenciális előfizetők figyelme felkeltődjön, akkor következő 

lépésképpen érdeklődésüket kell megragadni, majd vágyat kell ébreszteni a műsorral 

kapcsolatban, és már csak a cselekvés van hátra, hogy a műsor célba érjen. 

Viszont ezek mellett jelen esetben jó lehetőségek is nyíltak a kipróbálásra, ingyenes 

hét volt az HBO csatornán abban az időben mikor indult a sorozat, a sorozatok első részei a 

GO felületen 95%-ban ingyenesen nézhetők, ez a Terápia esetében ki volt bővítve az első 

öt részre, és emellett a szokásos youtube, indavideo és videa portálokon is legalább az első 

rész elérhető volt. Ezáltal sok helyen lehetett kipróbálni, hogy érdemes-e nézni ezt a 

műsort. 

Emellett persze tökéletes volt a célcsoport meghatározás és elérés, amennyire lehetett 

sikerült lefedni ezt. Ezekre mi sem jobb bizonyíték, mint a jó nézettségi eredmények, 

hiszen második helyezett lett (Magyarországon első) a többszörös év sorozata díjas Game 

of Thrones mögött, amely általában már megjelenés előtt megnyeri ezt a címet. Viszont 

ettől függetlenül a Terápia most az elmúlt pár hétben nyerte meg a legjobb magyar sorozat 

díját a Magyar Televíziós Újságírók Díja választáson, Mácsai Pál elnyerte a legjobb 

magyar sorozat színész címet az itt nyújtott alakításáért, és Csákányi Esztert is jelölték a 

legjobb női sorozatszínésznői címre. 

 

 

11. ábra http://static.femina.hu/hazai_sztar/televizios_ujsagirok_dija_2015/terapia.jpg 2015. május 03. 

 

Úgy érzem, ezeknél több bizonyíték nem kell, hogy a sorozatot sikerült eladni, és 

jól sikerült megágyazni a következő évadnak még akkor is, ha egy réteg sorozatról 

beszélünk.  

  

http://cinestar.hu/megvannak-a-televizios-ujsagirok-dija-jeloltjei/


38 

 

5.2.2. Hogyan érhet el növekedést online nézettségben a sorozat, ha nem 

fiataloknak szól? 
 

Ide három dolog sorolható, amely a siker zálogát képezte, igenis az idősebb 

korosztály tagjai is szívesen tanulnak új dolgokat, maximum kicsit nehezebben. Az egyik 

nagyhatalom, amely erre tereli az embereket az, hogy ingyenes. A másik pedig a bárhol 

bármikor. 

Valamint ezek mellett még felhozható mellékszál, hogy így igenis sikerült egy-egy 

próbát kicsikarni, a fiatalabb korosztály tagjaiból, hogy megnézzenek pár részt a 

sorozatból, hátha megfogja a fantáziájukat. 

Erős kampány működik az HBO-nál arra építve, hogy tanítsák az embereknek, hogy 

létezik a GO szolgáltatás, és érdemes kipróbálni. Emellett már nem csak a számítógépek és 

mobileszközök képesek netes kapcsolat létesítésére, hanem a televízió készülékek valamit, 

a már Európa más országaiban elterjedt, de nálunk is egyre erősödő piaccal rendelkező 

mediabox-ok, amelyekre ez a szolgáltatás ugyancsak beköthető. 

Valamit az internetes felületekre külön osztályt – a new medi osztályt – épített ki az 

HBO, éppen ezért, hogy ne félvállról vett eszköz legyen, hanem olyan, amelybe igenis 

invesztál erőforrásokat, mert lát benne fantáziát, és akarja gyarapítani az itteni nézőinek a 

számát (mint az a számokból látható sikeresen), hiszen ez a jövő zenéje, vagy jobban 

fogalmazva a jövő TV-je.  

5.2.3. Lehet-e sikeres egy itthoni produkció? 
 

Jelen helyzetben a magyar média termékek visszhangja nem jó, de erősen javuló 

tendenciát mutat, ez erősen köszönhető az HBO-nak itt Magyarországon. Viszont be kell 

látnunk, hogy a filmek viszik a pálmát. Itthon nincs olyan kultúrája az egész sorozat 

műfajnak, mint Amerikában. Ott napi témának számit, hogy mi hogyan történt melyik 

sorozatban, és bűn egy-egy részt kihagyni. Ezzel szemben erősen működik a javulás az 

itthoni sorozatnézők számában. 

Viszont tulajdonképpen itt nem egy kimondottan száz százalékban hazai 

produkcióról beszélünk, a forgatókönyv ugyanis Izraelből érkezett, és a sorozat helyi 

adaptációja előbb jelent meg Amerikában és Lengyelországban, mint nálunk. Tehát egy 

kipróbált, és jó előszelű műsort kezdtek el sugározni. 

Ettől függetlenül valamikor a magyar filmipar igenis erősnek számított, és mivel azt 

a korosztályt, és azokat az embereket, akik a régi idők műsorait is szerették, jelölte meg 

célcsoportként a marketing csapat. Ezért igenis esélyes volt a siker, és hogy ezek a 

meggyőzött emberek már bevonzzák a többi embert, ameddig a keretek engedik.  
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6. Befejezés 

6.1. Összefoglalás  
 

Tulajdonképpen, egy az elemzésből látható, hogy az HBO egy igenis még 

fejlődésben lévő vállalt, az életgörbéje még bőven nem érte el a hanyatlási fázist. Sok az 

olyan terület, amit még nem hódított meg, mind földrajzi, és mint technológiai szinten. 

Európában még alig több mit az országok felében található meg az adó, és más 

kontinenseken ez az arány még több lehetőséget hordoz magában. Az internet meghódítása 

is még gyerekcipőben jár náluk, mind saját programok, mind social oldalak kihasználása 

terén. Emellett látszik is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek az iránt, hogy ezeket a 

lyukakat betömjék, és erős versenytársai lehessenek olyan cégeknek, akiknek ez a fő 

profilja és jó márka imázsukat felhasználva ezen a téren is vezető szerepet tölthessenek be. 

Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy figyelembe vegyék a különböző helyek 

adottságait, kulturális és szociológiai szokásait. Ezáltal nem veti ki őket a társadalom és a 

közönség, eddig ahol megjelent szívesen, tárt karokkal fogadták, örültek jelenlétének, és 

igénybe is vették szolgáltatásaikat. 

Ez abból is látszik, hogy mindenhol gyors fejlődésnek indult, és gyorsan stabilizálta 

helyzetét a piacokon, még akkor is, ha egy nehezebb körülményekkel megáldott 

környezetbe is csöppent, vagy akár kiépült telített piacra érkezett. 

Erre legjobb példa a Hollandiában működő HBO. Ott ugyanis még csak alig 3éve 

fogható az adás, mégis az HBO EUROPE gondozásában a második legjobb piacnak 

számít, még akkor is, ha sok sorozat már el volt adva, ami más országban az HBO 

gondozásában elérhető. Ezért ott merőben más műsorokat sugároz, mint a többi országban, 

mégis talpon maradt. Sőt erős lett és jelentős szerepe van az ottani média életben. 

Mint kiderült az LOP sorozatok sikeresnek bizonyultak jól debütáltak az összes 

országban, sőt terjed is tovább a többi ország palettájára, ahol még ilyen produkciók nem 

elérhetőek. 

Van ahol már meg is van ágyazva ennek a műsorfelfogásnak, csak pár jóváhagyásra, 

és szponzorra van szükség, és már készen van a teljes műsorterv, sőt a műsör is már 

elkészült, csak az igenek vannak hátra. 

A Terápia az összes országban jó nézettséget ért el, és az is látszik, hogy még egy 

olyan nagy cégnél, akik oly sok újításért felelősek még itt is működőképes lehet egy olyan 

módszerre felépíteni a kommunikációs tervet, mint a kotler-i nyolc lépés. 

A célkitűzések reálisnak és elérhetőnek bizonyultak, minden része kidolgozott volt és 

átgondolt, aminek az eredménye a célok elérése lett, sőt ha úgy vesszük túl teljesítése, 

hiszen többszörös díjnyertes sorozat lett a végeredmény. 

Emellett gondolom nem nagy titok, hogy meg is kapta a műsor a jóváhagyást (mint 

az elég sok cikkből ki is derül) arra, hogy megkezdődjön a harmadik évad készítése, és 

röviddel utána a vetítése is, és nem kételkedem benne, hogy az HBO magyar csapata 

ismételten nagyratörő célokat fog kitűzni maga elé, ezzel a produkcióval kapcsolatban is. 

Abból hogy az HBO bízik is ezeknek a műsoroknak a sikerességében, és komoly 

figyelmet is szentel nekik, mi sem nagyobb bizonyíték, mint hogy erre költi legnagyobb 

részét az éves erőforrásainak. 
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6.2. Synthesis 
 

All in all we can see, that HBO is a very innovative company, which is not yet 

reached the declining phase of the life-diagram. There is a lot of room for improvements in 

areas like geographic and technology. 

In Europe we can find them a bit more than the half of the countries, and in other 

continents this scale has an even greater opportunities. Conquering the Internet is in an 

initial phase in the meaning of in-house developed softwares as well as the use of social 

networks. We can see that they make a lot of effort to fill these holes up, and to become a 

strong competition in the market against operators with similar portfolio. Using their 

portfolio and reputation they aimed to become the leader of the market. 

They giving high attention to the local culture and social habits of the specific 

regions. This is the reason why they were never got banned from any country. The sociality 

warmly welcomed the presence of the organization, and many of them are subscribed for 

the services. 

The best example for this is the HBO operates in Netherlands since only three years, 

but it became the second largest market in the care of HBO EUROPE, even many series 

are already sold in other countries as an HBO production. That is the reason why they are 

airing completely different programs, but they still managed become strong and to have an 

important role in the local media. 

To make local organization products has been big hits, they were became successful, 

what is more a lot of other countries will make LOP films and series. Some of the countries 

which don’t have this kind of productions, has been made the preparation for it. 

Making local organization product was a great success. They were became 

successful, and they reached their goals, but things are getting even better. Many other 

counties are going to create their own LOP movies and series. Some of the countries are 

already started the preparations, they are only waiting for approval. 

In Treatment (Terápia) series made good results in all the countries which has this 

show. And we can see that a so big company like HBO, which has a lot of new and 

innovative ideas, use a so old routine like Kotler’s eight steps, and can make a lot of 

success with it. 

The goals became realistic and reachable, all off the part was mature and elaborated, 

resulting the accomplishment of the targets, moreover since the series won multiple awards 

they managed to over-fulfill the expectations. 

I do not think I am uncovering a big secret if I tell the series has received the 

approval (as you can already see from many articles) for the making and shortly after the 

airing of the third season. I have no doubt the Hungarian team of the HBO will make 

ambitious aims again for this production. 

The most convicting evidence of the HBO believes in the success of these projects is 

they invest most of their yearly budget for the LOP projects.  
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8. Mellékletek: 

8.1. Készített interjú szövege: 
 

-Müsörökat nyilván komunikálunk ez látszik. 

-Egyébként onnan indul a kérdés, hogymit kell hirdetnünk: image-t kell 

lehirdetnünk,blockbustereket kell legirdetnünk, vagy sorozatokat kell lehirdetnünk. Sőt 

nem csak hirdetni, hanem általában kommunkiálni.  

-Az hogy mi az HBO márkaüzenete azt a munkádb folyamán is látnod kell: Quality 

(Minőségi prémium), Unique (Megkülömböztetés, egyediség), Convenience (megfelelés 

konfort [GO elérés könnyítés]) 

-Az hogy mit kommunikáljunk arra az első kettő ad választ, azt hogy mennyire 

tudunk egyediek lenni quality kommunikálásában, és mennyire tudunk relevánsak lenni ha 

egyediséget kommunkálunk, és mivel azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk legrelevánsabbak, 

lenni mind itthon és világszerte is.  

-Ebből következik, hogy elsősorban a sorozatokat kommunikáljuk, és azon belül is a 

magyar saját gyártást. Mert ezzel egyediséget tudunk kommunikálni, lévén saját tehát mi 

csináljuk. 

-Ezét inkább azt válsztjuk, hogy mennyiségben kevésbé releváns amiről beszélünk, 

tartalomban minőségben, különlegességben viszont ez a relevánsabb. Viszont ott van a 

hátránya, hogy egy aránylag szűkebb célcsoportot tudunk vele elérni. Lévén  a sorozatokra 

kisebb a kereslet mint a filmekre. 

-Magyarországon ez különösen igaz,ugye a sorozat mint műfaj amerikában sokkal 

jobban közbeszéd tárgya, sokkal jobban aposztrofálja a hétköznapokat. Sorozatokat nézni 

olyan mint ott olyan mint híreket nézni, vagy egy kis túlzással ott a boardwalk empire a 

barátok közt. Nálunk ezek kevésbé vannak bent a köztüdatban, annak ellenére, hogy itt is 

egy mainstream műfaj, de nem annyira mint az US-ban. 

-Ilyen szempontból egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk. Olyan szempontból 

viszont sokkal könyebb helyzetben vagyunk, hogy ugye a magyar saját gyártásban, kevés a 

konkurenciánk, lévén az HBO sorozatokon kívül egy-két saját sorozat készül úgy össz-

vissz. Másrészt viszont minőségben mindenképpen egyeduralkodók vagyunk, az ilyen 

undisputed (elfogadott) tény a sajtóban, szakmában, nézők körében is azt látjuk 

kutatásokból, hogy csak mi tudunk minőségi sorozatot csinálni. 

-Szóval ezek a szempontok amik gyakorlatilag oda vezetnek, hogy saját tartalmat 

kommunikálunk, gyakorlatilag a marketing budget-nek mondjuk a 70%-a tölti ki, és ezen 

belül a 70%-on belül pedig mondjuk 60% az egy darab éves rendes saját gyártás.  

-Célcsoportot hogyan határoztok meg? 

-Demográfiában, nincsen nagyon speciális célcsoportunk, tehát amit csinálunk az 

mindenkinek szól ugyanakkor prémium, de a kettő nem mond ellent ágymásnak. Én azt 

gondolom, hogy még jövedelem szempontjából se feltétlenül mond ellent egymásnak. 

-Szerintem az HBO egy hétköznapi luxus amit gyakorlatilag bárki aki akar 

megengedhet magának, még egy nagyon alacsony keresetű ember is megengedheti 

magának, annak ellenére hogy sok az plusz két-háromezer forint, amit operátortól függően 

kifizet egy előfizető, hogyha hozzá vesszük, hogy egy minimál TV előfizetési csomagot 
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vesz az HBO mellé akkor ez az összeg szinte megduplázhatja az ő havi előfizetéséi díját 

amit fizetne a műsorért. 

-Szóval nincs nagyon jelentős megkötésünk, azt szoktunk mondani, hogy 

nagyvárosok, meg azt szoktuk mondani, hogy azért az ABC státusz, és azt tudjuk is a 

kutatásinkból, hogy ide tartoznak az előfizetőink. 

Kommunikáció célját, hogyan határozzátok meg? 

-Abszolút az a cél, hogy több előfizető legyen, de ehhez kommunikációs kampányok 

mérőszámait nem párosíthatjuk ehhez. Mert nem lehet, mert lehetetlen, mert azt látjuk, 

hogy nincsen egyenes korreláció. Legalábbis kimutatható nincsen. Richard Plepler mondja 

például egyik interjújában, hogy bármekkora kampányt csinálnak, bármekkora új sorozat 

indul, Trónok Harca – legjobban várt sorozat – mégse látnak előfizetőszám növekedést egy 

időben. Mert ezek összeadódnak… sok HBO hatás, sajtóban, hallok ismerősöktől, ez 

összeadódik és valamikor elvezet egy előfizetési döntésig, tehát nem egy sorozat miatt 

fizetnek elő.  

-Ugye mi nem hirdetést adunk el, nálunk a nézettség mint a legtöbb tvnél abszolút 

másodlagos harmadlagos szempont. 

-Az előfizetés növekedésnek, egy konkrétan mérhető eszköze van, ez a telesales. Ezt 

csinálja a mi sales osztályunk, ezek gyakorlatilag telefon hívások. Az operátorok 

adatbankjait hívják fel, és rengetegkülönböző sales technika meg ajánlatok rendszerén 

keresztül adnak el HBO előfizetést Általában valamilyen árajánlattal, árengedménnyel 

vagy kapcsolt szolgáltatással. Valamit az meglévő ügyfélnek valamilyen egyéb szolgáltatás 

ajánlása.  

-Milyen időközönként jöttök elő új kanpányal? 

-Van egy kommunikációs ütemtervünk, illetve talán tervnek nevezni talán túlzás, ez 

vázlat inkább. Ugye ahogy az elején beszéltünk róla, mi tartalmat kommunikálunk 

elsősorban, tehát a sorozatainkat, illetve még a dokumentumfilmeket. Ezek a legfőbb 

projektek az évben.  

-Év elején volt a Wataha, Trónok Harca, utána True Detective jön nyáron, és egy új 

sorozat a Westworld és végül az Aranyélet a magyar sajátgyártás. Ezek azok amikre pénzt 

költünk. Elég jelentős külömbséggel, mert a Watahe az egy jelképes médiaköltés volt, az 

arany élet pedig a budget-nek a túlnyomó részét fogja kitenni.  

-Aztán amire itt aktív kommunikációt fordítunk az a két saját gyártású 

dokumentumfilm, ott mondjuk hirdetést nem csinálunk csak erős PR kampányt és premiere 

rendezvényt. És utána van az összes többi HBO saját gyártás amik nálunk vannak exkluzív. 

És ezekre intenzív PR-t csinálunk: sajtóvetítéseket, de adott esetben utaztatunk újságírót, 

New York-i vagy Londoni premierekre, de ott hirdetési büdzsé nincsen.  

 


