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Mindenkit az olimpia érdekel, 2 milliónál is többen kapcsolnak naponta az M4 Sportra 
 
Az elmúlt hétvége is kiemelkedő teljesítményeket, magyar érmeket hozott Rióban, és 
kiemelkedő nézettséget az M4 Sport csatornának is. Az adatokból kiderül, hogy 
pénteken (2 millió 354 ezer) és szombaton (2 millió 267 ezer)  is kétmillió felett volt 
azoknak a nézőknek a száma, akik néhány percre legalább bekapcsolódtak a műsorba. Ez 
a szám vasárnap megközelítette a két és fél milliót (2 millió 492 ezer). 
 
Augusztus 12-én, pénteken az M4 Sport átlagos nézettsége a XXXI. Nyári Olimpia 
közvetítése alatt (egész nap) 199 ezer fő volt, a közönségaránya a teljes népesség 
körében 13,2 százalék volt. 
 
Az öt legnézettebb sportesemény: 
20:46-tól férfi 4x100 méter vegyesváltó előfutam: 572 ezer fő 
20:09-től férfi 1500 méter gyorsúszás előfutam: 533 ezer fő 
20:30-tól női 4x100 méter vegyesváltó előfutam: 519 ezer fő 
21:26-tól férfi cselgáncs 100 kg+ elődöntő: 490 ezer fő 
19:41-től atlétika összefoglaló: 472 ezer fő 
 
A cselgáncs és az atlétika közvetítése alatt a legnézettebb volt az M4 Sport, az 
úszószámok alatt az RTL Klub mögött a második. 
 
Augusztus 13-án, szombaton az M4 Sport átlagos nézettsége a XXXI. Nyári Olimpia 
közvetítése alatt (egész nap) 182 ezer fő volt, ezzel a legnézettebb csatorna volt. A 
közönségaránya a teljes népesség körében 11,6 százalék volt. 
 
Az öt legnézettebb sportesemény: 
17:47-től férfi 100 méter síkfutás előfutam: 397 ezer fő 
16:44-től férfi diszkoszvetés döntő: 380 ezer fő 
17:59-től Magyarország-USA női vízilabda csoportmérkőzés: 377 ezer fő 
16:06-tól férfi diszkoszvetés döntő: 351 ezer fő 
15:32-től evezés – férfi egypár döntő: 285 ezer fő 
 
A vízilabda meccs alatt a két országos kereskedelmi adó - RTL Klub, TV2 - mögött a 
harmadik, míg a többi esemény közvetítése alatt a legnézettebb volt az M4 Sport. 
 
Augusztus 14-én, vasárnap az M4 Sport átlagos nézettsége a XXXI. Nyári Olimpia 
közvetítése alatt (egész nap) 200 ezer fő volt, ezzel „tegnap” a legnézettebb csatorna 
volt. A közönségaránya a teljes népesség körében 11,5 százalék volt. 
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Az öt legnézettebb sportesemény: 
17:29-től birkózás - férfi kötöttfogás 75 kg elődöntő: 445 ezer fő 
18:13-tól férfi párbajtőr csapat elődöntő: 415 ezer fő 
20:52-től férfi lólengés döntő: 408 ezer fő 
21:58-tól férfi párbajtőr csapat bronzmérkőzés: 387 ezer fő 
21:22-től férfi talaj döntő: 384 ezer fő 
 
A második és harmadik esemény alatt az RTL Klub/Film+ mögött a második, a többi 
esemény közvetítése alatt a legnézettebb volt az M4 Sport. 
 
 


