
  
 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatásával 2013. november 21-22-én negyedik alkalommal 
kerül megrendezésre a Korrektúra Média konferencia Balatonalmádiban, a Ramada Hotelben, 

 
KORREKTÚRA 2013 MÉDIA KONFERENCIA 

   
 A mozgó világ 

 
A konferenciát Dr. Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke nyitja meg.  
Az eseményen reményeink szerint sok érdekes előadás, pódiumbeszélgetés és vita elemzi a média-, és a 
hírközlés világ fontos és érdekes, időszerű jelenségeit. A hivatalos programokon túl, kötetlen formában is 
találkozhat ismert szereplőkkel, jelentős médiaszemélyiségekkel és fontos háttéremberekkel. 
Kérjük, tanulmányozza át a mellékelt programot.  

 
Média szakos, valamint a média iránt érdeklődő egyetemi hallgatók számára, térítésmentesen 
biztosítjuk a konferencián való részvételt és a kávészünetek kínálatát. 
 
Biztosak vagyunk abban, hogy a kínálat felkelti az érdeklődését.  
A jelentkezési lapot mellékeljük. 
 
 
Budapest, 2013. október 30. 

 
 

 
 
 
 

Sárosi Mona            Belénessy Csaba 
Korrektúra Kft. ügyvezető igazgató          Korrektúra Kft. szakmai tanácsadója 

  
   

 
 

A 2013. november 21-22. között megrendezésre kerülő „Korrektúra 2013 Média Konferencia helyszíne idén 
is a Hotel Ramada Balaton & Resort Balatonalmádi, amely méltó körülményeket teremt a rendezvény 
számára. 
 
Minden szobából a Balaton gyönyörű panorámája látható. A 
szobákban satellite TV, szobaszéf, minibár, íróasztal, telefon, 
vezeték nélküli internet csatlakozás található. Mozgáskorlátozott 
vendégek számára kialakított szobák, dohányzó- és nem 
dohányzó szobák is igényelhetők.  
 
A 4 csillagos üdülőszálloda, a Hotel Ramada Balaton & Resort 
Balatonalmádi a Balaton északi partján található. Az M7-es 
autópályán mind Budapest felől, mind a Balaton déli partja felől 
könnyen megközelíthető.  
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Média Korrektúra 2013. november 21. 
Moderátorok: Barabás Évi és Csermely Péter 
 

9:45 - 10:00 
Bemelegítő standup  
Kovács András Péter  

10:00-10:10 
Megnyitó 
Dr. Karas Monika elnök (NMHH) 

10:10-10:20 

 „A mobil technológia a XXI. századi modern média jövőjének szolgálatában” 
Marchhart Pál felelős vezérigazgató-helyettes (Vodafone Magyarország) 
A mobiltechnológia rohamos fejlődése nem csak a köznapi értelemben vett mobilte-
lefonálásban tett óriási lépéseket az elmúlt években, hanem nagy hatást gyakorolt 
más iparágak fejlődésére is. De milyen lehetőségeket is rejthet a mobiltechnológia a 
jelenben és a jövőben a média számára? 

10:20-10:25 
Standup  
Kovács András Péter  

10:25-10:35 

Senkit nem hagyunk televízióadás nélkül 
A digitális átállás hatósági szemszögből 
NMHH előadása 

10:35-10:50 
A digitális átállás tapasztalatai 
Piller András vezérigazgató (Antenna Hungária Zrt.) 

10:50-11:05 Kávészünet 

11:05-11:50 

Frekvenciaszabadság 
Mi történik a digitális átállás után felszabaduló sávokkal?   
Both Zoltán, hírközlési igazgató (NMHH) 
Marchhart Pál vezérigazgató-helyettes (Vodafone Magyarország) 
Piller András, vezérigazgató (Antenna Hungária Zrt.) 

11:55-11:55 
Standup 
Kovács András Péter  

11:55 -12:10 
Hiradó Boluevard? 
Dr. Antal Zsolt (Nézőpont Intézet) 

12:10-13:00 

Valóságos valótlanság 
György Bence hírigazgató (TV2) 
Kotroczó Róbert, hírigazgató (RTL Klub)  
Németh Szilárd, hírigazgató (ATV) 
Németh Zsolt, az MTVA hírigazgatója 
Szikszai Péter vezérigazgató-helyettes (Hír TV) 
Az 1949-1989 közötti történelmet lehetetlen összerakni az akkori médiából. Sem az 
MTI, sem az újságok, sem a híradók nem tükrözik a valóságot, mögöttük lappang az 
elhallgatott Magyarország. Vajon az utóbbi 24 év történelme összerakható-e a hazai 
médiából vagy most is van lappangó Magyarország? 

13:00-13:05 
Standup 
Kovács András Péter 

13:00-14:30 Ebéd 

14:30-14:50 

Régi ember, új székben 
Dr. Szabó László Zsolt megbízott vezérigazgató (MTVA)  
A közmédia új vezére kanyargós úton jutott el a Zöld Újságtól az MTVA-ig. Mi az, 
amit az eddigi tapasztalataiból hasznosítani tud és mik a legfontosabb dolgok, ami-



  
 

ket el szeretne érni új tisztségében? 

14:50-15:50 

Egy ágon, egy kenyéren? 
Az MTVA és a Zrt.-k vezetőinek kerekasztal beszélgetése a jövőről. 
Amin Zoltán vezérigazgató helyettes (Duna TV) 
Jónás István vezérigazgató (Magyar Rádió) 
Medveczky Balázs vezérigazgató (MTV) 
Dr. Szabó László Zsolt megbízott vezérigazgató (MTVA) 
Szadai Károly felügyelőbizottság elnök (Közszolgálati Közalapítvány) 
 A Korrektúra történetében először ülnek egymás mellett a pódiumon az MTVA és a 
Zrt. vezérigazgatói. Ez már jelezhet valamit, de mit? 

15:50-15:55 
Standup   
Kovács András Péter 

15:55-16:15 
A gyűlöletbeszéd  
Koltay András, a Médiatanács tagja 

16:15-16:20 
Standup  
Kovács András Péter 

16:20-17:10 

A te anyádat!  
Spirk József (Index) 
Borókai Gábor főszerkesztő (Heti Válasz) 
Koltay András, a Médiatanács tagja 
Uj Péter főszerkesztő ( 444.)  
Sáling Gergő megbízott főszerkesztő (Origo) 
Az útszéli hang először a kommentek világában jelent meg, de mostanában mintha 
a szerzők is versenyre kelnének a mosdatlan szájú lappangókkal. Korszerű lenne ez 
a nyelvezet, erre volna igény? Vagy igénytelenség? 

17:10-17:55 

Fenegyerekek  
Puzsér Róbert  
Fiala János 

18:00-20:00 Vacsora 
 

 
 

Média Korrektúra 2013. november 22. 
Moderátorok: Barabás Évi és Csermely Péter 

09:30 – 09:35 
Standup  
Kovács András Péter 

09:35 – 09:50 
H95 Bűvösvölgy, ahol Te formálod az új médiakultúrát 
NMHH előadása 

09:50-10:40 

Tenyérbemászó tartalom 
Gerényi Gábor informatikus, újságíró 
Nyírő András hálózatépítő és fejlesztő 
Szilágyi Árpád programszerkesztő (Petőfi Rádió) 
A technikai eszközök kínálata hónapról hónapra változik. A digitális fejlődés és a 
piaci kényszer folyamatosan növeli a tartalomszolgáltatás lehetőségeit. Tévét 
nézünk, rádiót hallgatunk, de hol? Tévén, rádión, telefonon vagy hamarosan a 
tenyerünk lesz a képernyő? 

10:40-10:45 
Standup 
Kovács András Péter 

10:45-11:05 Az öngyilkosságok médiamegjelenítése  



  
 

Dr. Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztos (NMHH) 
11:05-11:20 Kávészünet 

11:20-11:40 

Sztárcsinálás 
Kolosi Péter programigazgató (RTL Klub)  
A kereskedelmi média a különböző tehetségkutató versenyeken, vetélkedőkön és 
más felületein évről évre sztárjelöltek sokaságát indítja el a hírnév felé. Hogy 
történik a kiválasztás, születnek a sztárok vagy "gyártják" őket? Számít-e a te-
hetség vagy az alkalmazkodási képesség dönt? 

11:40-12:25 

Sztárcsinálók 
Kolosi Péter programigazgató (RTL Klub)  
Ómolnár Miklós főszerkesztő (Story és a Best magazin) 
Simon Zsolt vezérigazgató (TV2) 
Csiszár Jenő (Class FM) 
Zsolt Péter médiaszociológus 

12:25-12:30 
Standup  
Kovács András Péter 

12:30-12:55 

Negatív kópia 
SVT: Ungern - filmvetítés. 
A svéd közszolgálati televízió Kobra című műsora félórás riportfilmet sugárzott 
Magyarországról. A mozi nagy vihart kavart. Egyesek szerint hazug és torz képet 
sugároz, mások szerint pedig a kérlelhetetlen igazságot mutatja meg.  

12:55-13:40 

Nyilas világ?  
A svéd nagykövetség képviselője 
Lukács Csaba újságíró (Magyar Nemzet) 
Baló György 
Kálomista Gábor producer 
Kumin Ferenc helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 

13:40-13:45 Zárszó: Belénessy Csaba (Korrektúra Kft.) 
13:45-től Ebéd 

 
 


