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Közel egymillió ember nézte a portugál-magyart az M4 Sporton 
 
Erős hétvégét zárt az M4 Sport: a 2016-os Európa Bajnokságon, és az Olimpián 
tapasztalt nézettségek jellemezték ezt a hétvégét. 994 ezren szurkoltak a magyar 
válogatottnak, szombaton, de a vasárnap a Forma-1 első futama is a televízió-
képernyők elé ültetett 360 ezer sportrajongót. 
 
Pénteken a Szomszédok gazdagréti kalandjainak az M3-on 218 ezres és 196 ezres 
nézettsége volt, majd a második szériánál tartó Csak színház és más semmit 192 ezer fő 
nézte a Dunán. 
 
Szombaton az M4 Sport messze kiemelkedett közönségarányával a sportcsatornák 
közül, teljes napon 9,1%-ot, főműsoridőben pedig 13,5%-ot produkált (SHR, 4+), és a 
teljes piacon is a legmagasabb volt a közönségaránya ezen a napon, mindkét 
idősávban.  A Forma-1 reggeli időmérőjét 212 ezer ember nézte, majd az ismétlést pedig 
128 ezer fő. Kora este magyar női kézilabda bajnoksággal melegítettek a nézők, ezt 133 
ezer fő követte végig. Az est főszáma a portugál - magyar volt, ezt közel egymillióan 
nézték, pontosan 994 ezer ember szurkolta végig a mérkőzést. 
 
Vasárnap szintén változatos sportmenüt szolgáltatott az M4 Sport: a Forma-1 futama 
359 ezer nézőt vonzott, a Sakkaréna c. műsort 102 ezren követték, majd 119 ezer ember 
izgulta ki az U-17-es csapat csoportelső Eb-selejtezőjét. Később férfi röplabdát adott az 
M4 Sport élőben a férfi magyar bajnokságból, ezt 40 ezer néző követte, majd a Forma-1 
futam ismétlését  149 ezren követték végig. Ezekkel a számokkal a csatorna  vasárnap is 
a legeredményesebb volt a sportcsatornák közül egész napot tekintve (3,9% SHR, 4+). 
Vasárnap a Dunán 418 ezer fő követte a Magyarország, szeretlek! c. vetélkedőt, azaz a 
kedvelt vetélkedő hétről-hétre őrzi közönségét. 
 
Vasárnap a Közmédia tematikus kulturális és oktatási adója, az M5 harmadik helyezett 
lett főműsoridőben az ismeretterjesztő csatornák között: a különböző mesterségeket 
izgalmas riportokban körüljáró Mesterember 28 ezer nézőnek, a Fagy birodalma 17 ezer 
főnek, majd a Büszkeség és balítélet két része 26 illetve 32  ezer embernek nyújtott 
tartalmas kikapcsolódást. 
 
Továbbra is őrzi stabil helyét a Közmédia erőszakmentes tartalmakat sugárzó 
gyermekcsatornája, az M2: pénteken 16,6%-os SHR adattal (4-12 évesek, 6-20 óra 
között) stabil második volt, majd szombaton harmadik, illetve vasárnap ismét a második. 
 


