


 

 

 
TARTALOM 

 

Pályázó adatai 

1. A TV2 CSOPORT CSR FILOZÓFIÁJA 

1.1. Összehangolt CSR aktivitások a vállalaton kívül és belül 

 

 

2. A TV2 CSOPORT ÖNÁLLÓ CSR PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA 

2.1. Süss fel nap! – a kezdeményezés háttere 

2.2. A Süss fel nap! kezdeményezés célja 

2.3. A Süss fel nap! program indulása – az első év  

 

 

3. A SÜSS FEL NAP! PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A PÁLYÁZAT ÉVÉBEN  

3.1. A kezdeményezés célkitűzése 2014-ben 

3.2. A program megvalósítása 

3.3. A program döntősei 2014-ben 

3.4. A program kommunikációja 

3.5. A 2014-es program eredményei 

 

 

4. 2015-ÖS TERVEK 

 

 

 

  



 

 

 
PÁLYÁZÓ ADATAI 

 

A pályázott kategória: 

 Magyar nagyvállalat 

 

A pályázati anyag címe: 

 Süss fel nap! – TV2 Csoport 

 

A vállalat főbb adatai: 

Cégnév:    TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév:   TV2 Kft. 

Cégjegyzékszáma:  01-09-183200 

Adószáma:   24802882-2-42 

Székhelye:    1145 Budapest, Róna utca 174. 

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

Ügyvezetői:    Yvonne Dederick és Simon Zsolt 

  



 

 

 
1. A TV2 CSOPORT CSR FILOZÓFIÁJA 

A TV2 Csoport tradicionálisan érzékeny a társadalmi problémák iránt, ez a hitvallás hosszú idő óta 
része értékrendjének. Vállalati stratégiája alapján négy pillérre – célorientált, innovatív, trendsetter, 
jógazda – alapozza tevékenységét, amelynek kiemelt eleme a társadalmi felelősségvállalás.  
 
A vállalat a médiapiac egyik legerősebb szereplőjeként kötelességének tekinti, hogy kivegye részét a 
társadalmunk számára fontos problémák kezelésben. A TV2 Csoport tulajdonosai és menedzsmentje 
hisz abban, hogy e törekvésük eredményeként a vállalat piaci pozíciójával arányosan hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez, és egy jobb, élhetőbb társadalom megteremtéséhez.  
 
A TV2 Csoport a vállalati stratégiába szervesen integrált, „TV2 a Jövőért” koncepcióban foglalta össze 
CSR filozófiáját:  
 

 támogatja az egészség- és környezettudatos gondolkodásmódot 

 elkötelezett a gyermekek védelmét illetően 

 fontosnak tartja a gyermekek jövőjét és esélyegyenlőségük biztosítását 
 
 
1.1. Összehangolt CSR aktivitások a vállalaton kívül és belül 

A vállalat a „TV2 a Jövőért” koncepcióban meghatározott értékek figyelembevételével alakítja 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos aktivitásait, erre hangolva dolgozta ki külső és belső CSR 
programjait, médiatámogatói szerepvállalását 
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2. A TV2 CSOPORT ÖNÁLLÓ CSR PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA 

 

2.1. Süss fel nap! – a kezdeményezés háttere 

A TV2 Csoport történetének első nagyszabású CSR programja, amely figyelembe véve a nézői 

szokásokat, a televíziós-szakmai, marketing és PR szempontokat komplex módon foglalkozik 

társadalmi problémákkal, nem csupán felvetve azokat, de követhető megoldási példákat is 

bemutatva.  A program kidolgozásakor a csatorna pozicionálása és a már fent említett CSR koncepció 

szolgált alapul. A kezdeményezés 2013-ban indult, majd 2014-ben is megrendezésre került és 2015-

ben is folytatódik.  

A „Süss fel nap!” program kidolgozásának szempontrendszere: 

 

 

 

2.2. A Süss fel nap! kezdeményezés célja 

A vállalatcsoport „TV2 a jövőért” CSR filozófiájában megfogalmazott stratégiai fókuszterületek 

előtérbe helyezésével a Süss fel nap! program minden évben a gyermekek fenntartható fejlődését, 

ezáltal a társadalom egészének jólétét tűzte ki céljául.  

A gyermekeket érintő problémák nem csupán egy társadalom aktuális állapotát tükrözik, de kihatnak 

annak jövőjére is. A kezdeményezés célkitűzése a kezdetektől fogva, hogy olyan égető társadalmi 

problémákra reflektáljon, amely magyar családok tízezreit érinti.  
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2.3. A Süss fel nap! program indulása – az első év  

A Süss fel nap! program különböző, a társadalom jelentős részét érintő témákat helyez a 

középpontba. 2013-ban az Unicef Magyar Bizottságának közreműködésével került meghatározásra a 

fókuszterület: hazánkban egyre több gyermek számára elérhetetlen az egészséges testi és lelki 

fejlődéséhez szükséges alapvető feltételek valamelyike. Az Unicef jelentése szerint 2012-ben minden 

második magyar gyermek nélkülözött valamilyen szempontból, és minden tízedik szegénységben élt. 

Ezért a 2013-as évben a TV2 Csoport programjának célkitűzése az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a 

gyermeknélkülözés problémájára, valamint hogy a gyermekközösségek javát szolgáló, 

magánszemélyekhez köthető, önkéntes kezdeményezéseket bemutassa és a nyilvánosság erejét 

kihasználva követendő példaként állítsa a társadalom elé. 

 

A „Süss fel nap!” programba kizárólag olyan magánszemélyek pályázhattak, akik egy konkrét 

gyermekközösség érdekében fejtették ki önkéntes - tehát nem intézményi vagy alapítványi keretek 

között végzett - munkájukat az egészséges táplálkozás, a szabadidő értelmes eltöltése, a rendszeres 

sport, a fogyatékos és beteg gyermekek életkörülményeinek javítása, illetve társadalmi integrációjuk 

segítése dimenziók valamelyikével kapcsolatosan.   

Mivel a program elvárásokon felül teljesített, mind a jelentkezők számában, a beérkezett 

szavazatokban és a médiumok, valamint üzleti partnerek visszajelzései alapján, ezért nem volt 

kérdés, hogy a TV2 Csoport folytatja a küzdelmet a gyermekek és a társadalom jövőjének támogatása 

érdekében.  

  



 

 

 
3. A SÜSS FEL NAP! PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A PÁLYÁZAT ÉVÉBEN  

 

3.1. A kezdeményezés célkitűzése 2014-ben 

A TV2 Csoport társadalmi-felelősségvállalási programja 2014-ben a tehetséget, a tehetséggondozást 

helyezte középpontba és kiemelkedő képességű gyerekeket, valamint felnőtt segítőiket kereste és 

mutatta be. A médiacsoport kötelességének tekinti, hogy kivegye a részét a társadalmi 

felelősségvállalás feladataiból, elkötelezett a gyermekek védelmét illetően, fontosnak tartja jövőjüket 

és esélyegyenlőségük biztosítását.  

A tehetséges gyermekek között ott vannak a jövő lángelméi. Ők azok, akik alakítói és meghatározói 

lesznek társadalmunk elkövetkező évtizedeinek, a jövőnknek. Kibontakozásuk feltétele, hogy a 

bennük szunnyadó különleges tehetséget a felnőttek világából valaki észrevegye, és értő 

odafigyeléssel utat mutasson számukra. Mindez az egyik legszebb példa a generációk közti, alkotó 

együttműködésre.  

A „Süss fel nap!” célja 2014-ben az volt, hogy megkeresse és bemutassa a jövő lángelméit, a 

tudomány, a technika, a művészetek és a sport területén kiemelkedő, különlegesen tehetséges, 14 év 

alatti gyermekeket és a jelentkező gyermek törekvéseit segítő felnőtteket - szakembereket, 

pedagógusokat, mentorokat. 

3.2. A program megvalósítása 

 

1. FELHÍVÁS:  

A program 2014. október elején indult. A bevezető szakaszban a TV2 Csoport aktuális 

műsorai szakértőkkel készült interjúkban vezették fel a program központi témakörét, a 

tehetséggondozást. Ebben az időszakban jelent meg a program jelentkezési felhívása is, 

amelyet a TV2 Csoport saját és médiapartnerei felületein tett közzé.  

 

2. JELENTKEZÉS: 

A programba írásos pályázat benyújtásával lehetett jelentkezni a Süss fel Nap! dedikált 

microsite-ján.  

 

3. KURATÓRIUMI KIVÁLASZTÁS: 

A több száz beérkezett pályázatot a program elismert szakemberekből, a művészet, a sport 

és a média hiteles képviselőiből álló kuratóriuma bírálta el és szűkítette le a top10-es 

csoportra.  

A kuratórium tagjai: 

 Yvonne Dederick - a TV2 Csoport társtulajdonosa, ügyvezető igazgató 

 Juhász Árpád - geológus, a Magyar Tudományos Akadémia Ismeretterjesztési Bizottságának 

tagja. A hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja, a TV2 

munkatársa 

 Lajkó Félix - világhírű hegedűművész és zeneszerző 



 

 

 

 Polgár Judit - sakkozó, nemzetközi nagymester, kétszeres női sakkolimpiai bajnok, magyar 

szuperbajnok, a Magyar Tehetség Nagykövete 

 Simon Zsolt - a TV2 Csoport társtulajdonosa, ügyvezető igazgató 

 Somlai-Fischer Ádám - építész, dizájner, a Prezi társ-alapítója, a Magyar Tehetség Nagykövete 

 Vizi E. Szilveszter - kétszeres Széchenyi-díjas orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja 

 

4. BEMUTATKOZÓ KISFILMEK: 

A kuratórium tagjai által kiválasztott 10 pályázóval a TV2 bemutatkozó anyagot készített és 

Aktív című műsorában egyenként bemutatott. A kis tehetségekről szóló filmekben a csatorna 

népszerű képernyősei is közreműködtek, hogy személyes jelenlétükkel is erősítsék a 

kezdeményezések jelentőségét. A csatorna olyan személyiségeket kért fel a feladatra, akik 

elkötelezettek, kötődnek az egyes témákhoz és hitelesen tudják azokat képviselni. 

Résztvevők: Andor Éva, Azurák Csaba, Németh Lajos, Demcsák Zsuzsa, Gombos Edina, Joshi 

Bharat, Pachmann Péter, Tatár Csilla, Váczi Gergő, Várkonyi Andrea. 

5. FACEBOOK SZAVAZÁS: 

A programban résztvevő gyerekek bemutatkozó anyagának adásba kerülését követően a TV2 

facebook oldalán a nézők szavazással fejezhették ki szimpátiájukat egy adott kezdeményezés 

mellett. Összesen 41 346 szavazat érkezett.  

 

6. ÖSSZESÍTÉS: 

Az összes bemutatkozó anyag adásba kerülése után a program kuratóriuma rangsort állított 

fel, mely a nézői szimpátiaszavazás által kialakított sorrenddel összesítésre került, így a 

közönség és a neves zsűri véleménye együttesen határozta meg a döntősök helyezéseit.  

 

7. EREDMÉNYHIRDETÉS: 

A tíz hétig tartó programot gála-esemény zárta le, amelyen jelentős médiaérdeklődés mellett 

kerültek átadásra a díjak. Az összesített sorrend első három helyezettje 1.000.000 Ft 

támogatásban részesült, közülük az első helyezett egyben egy évig a program nagyköveti 

címét is elnyerte.  

 

3.3. A program döntősei 2014-ben 

 

BAKÓ PÉTER - válogatott versenyhorgász, 2009-ben, első hivatalos versenyén külön engedéllyel 

kapta meg a versenyigazolványát, mivel még nem érte el a 10 éves alsó korhatárt. 

 

BŐCZY TÍMEA - Down-szindrómás mozgásművész, olyan személy, egyéniség, aki ugyan nem tudja 

verbálisan kifejezni önmagát, de művészeteken keresztül képes megnyílni. 

 

 

 



 

 

 
GERENCSÉR PATRIK - gitáros, 9 évesen az édesapja gitárjával próbálkozott először - különös 

tehetségére később felnőtt zenekarok is felfigyeltek, akik meghívták koncertjükre is. 

 

KARÁCSONYI KATA - sakkozó, miután édesapja megtanította neki az első lépéseket, azonnal 

beleszeretett ebbe a sportba, első kiemelkedő eredményeit óvodásként érte el. 

 

MOLNÁR CSENGE - tornász, óvodás korától profi szinten szertornázik, ezért magántanuló, 

mindamellett ő az egyetlen kitűnő az osztályában. 

  

PINDUR CINTIA ÉS GÁL KRISZTIÁN - már táncos éveik legelején kiderült, hogy a tánc szerelmesei, 

hogy tehetséges társaiknál is tehetségesebbek és emellé szorgalom, kitartás, alázat is társul. 

 

REHÁK MÁRK - sakkozó és thai bokszoló, szerinte ezt a két különböző sportot is jól lehet űzni 

párhuzamosan, hiszen nagyon jól kiegészíti egymást, csak látszólag különbözőek. 

 

SEBŐK AIDA - regényíró, idén nyáron fejezte be első ifjúsági regényét. A mű címe: Pont, mint te! 

cselekménye a mai korban játszódik, története a balettról, a ló és az ember misztikus 

kapcsolatáról szól. 

 

SZÉNÁSSY MÁRTON ÉS SCHLEPP KRISZTIÁN - három éve foglalkoznak robotikával, több 

magyarországi robotépítő és robotprogramozó versenyen sikeresen szerepeltek. 

 

TATAREK CSENGE - műugró, a 2010-es Budapesti Európa Bajnokságon szeretett bele a 

műugrásba, hatalmas tehetségének köszönhetően kiemelkedő eredményeket ért el. 

 

  



 

 

 
3.4. A program kommunikációja 

 

1. Szakasz: FELHÍVÓ KAMPÁNY 

A program felhívó szakaszában a TV2 Csoport saját, valamint médiapartnerek felületen hívta fel a 

figyelmet a Süss fel nap! 2014-es pályázatára. A médiapartneri együttműködések barter 

megállapodásokon keresztül születtek meg.  

Médiatípusok: 

- Televíziós szpot 

- TV2 aktuális műsorok 

- TV2 online 

- TV2 Facebook 

- Online, print és rádió  

- PR  

A felhívó kampány fő üzenete: 

Mert a jövő lángelméi itt vannak közöttünk! Találjuk meg őket együtt, hogy eddig sem hétköznapi 

történetük a TV2 támogatásával sikertörténetté válhasson! 

Médiapartnerek: 

- Rádió: Class FM, Juventus 

- Print: Kiskegyed, Nők Lapja, Blikk Nők, Story, Bors, Heti Válasz, Nemzeti Sport, Metropol, 

Hot!, Népszabadság, Éva magazin, Füles, Praktika, Szabad Föld, Helyi Téma 

- Online: Index, Origo 

  



 

 

 
A felhívó szpot storyboard-ja:  

 

A felhívó kampány print verziója: 

 

  



 

 

 
2. Szakasz: PÁLYÁZÓK BEMUTATÁSA 

A neves és elismert közéleti személyiségekből álló kuratórium által kiválasztott 10 döntős pályázat a 

TV2 aktuális műsoraiban került bemutatásra, egy-egy jól ismert képernyős arc pártfogása mellett. A 

bemutatkozó anyagok segítségével a tévénézők megismerhették a jelentkezőket. A bemutatkozók 

célja, hogy szavazásra ösztönözzék a nézőket, valamint megkönnyítsék a választást. Ezzel 

párhuzamosan a társdalom figyelmét a kis tehetségekre és a tehetséggondozás fontosságára 

irányítják.  

 

  



 

 

 
3. Szakasz: FACEBOOK SZAVAZÁS 

A legnagyobb közösségi oldal szolgált a közönségszavazás platformjául. A program dedikált pagetab-

et kapott a TV2 Facebook oldalán, ahol a nézők egy rövid leírás és bemutatkozó kisfilm megtekintése 

után tehették meg voksaikat. A szavazás időtartama alatt összesen 41 346 szavazat érkezett. A 

szavazás ideje alatt a TV2 képernyősei Facebook posztokban hívták fel a figyelmet a Süss fel nap! 

programra és pártfogoltjaikra. 

 

  



 

 

 
4. Szakasz: EREDMÉNYHIRDETÉS 

A Facebook szavazás és a kuratórium által felállított rangsor alapján kiválasztott első 3 helyezett 

részesült támogatásban. A díjak egy sajtónyilvános gálaeseményen kerültek átadásra, valamint a TV2 

Csoport saját felületein lettek kommunikálva.  

Médiatípusok: 

- TV2 aktuális műsorok 

- TV2 online 

- Facebook 

- Online és print média értesítése PR eszközökkel 

 

 

5. Szakasz: UTÁNKÖVETÉS 

A program 2014-es évének eredményhirdetését követően a díjazottakkal továbbra is tartják a 

kapcsolatot a pártfogóik, amiről a TV2 aktuális műsorai is beszámolnak, ezáltal fenntartva az 

érdeklődést a kezdeményezés iránt, valamint a tehetséggondozás fontosságára irányítja a 

közvélemény figyelmét. A menedzsment tagjai konferenciákon, valamint szakmai interjúkban fejtik ki 

tapasztalataikat a médiavállalat CSR tevékenységeivel kapcsolatban, amelynek zászlóshajója a Süss 

fel nap! program.  

  



 

 

 
3.5. A 2014-es program eredményei 

 

- A program a TV2 Csoport aktuális műsoraiban - Aktív, Mokka, Tények, Fem3 Café - összesen 

33 alkalommal jelent meg. A TV2 Csoport saját felületein és médiapartnerei bevonásával 10 

héten át tartó kampánnyal hívta fel a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára és a 

kiemelkedő tehetségekre. 

 

- A médiapartneri együttműködéseken kívül a program PR eszközökkel mozgósította a hazai 

médiumok jelentős részét. A kampány ideje alatt összesen 69 online megjelenés, melynek 

reklámegyenértéke 8 334 814 Ft és 1 126 369 fős látogatottság, valamint összesen 44 print 

megjelenés, melynek rekámegyenértéke 104 296 751 Ft, olvasottsága pedig 5 816 496.  

 

- Az átfogó médiakampánynak köszönhetően a teljes magyar társadalmat elérte a 

kezdeményezés, illetve jelentős részét aktivizálta, ami megmutatkozik a jelentkezések, 

valamint a beérkezettek Facebook szavaztok számában. 

 

- A Süss fel nap! a TV2 Csoport önálló kezdeményezéseként teljessé teszi a médiacsoport CSR 

stratégiájának megvalósítását az egyéb belső kezdeményezés, illetve támogatói 

tevékenységek mellett. 

 

- A záróünnepségen a nézői szavazatok és a kuratórium összesített rangsora alapján 3 darab 1 

millió forintos támogatás került kiosztásra. A TV2 Csoport támogatását elnyerő pályázók: 

Karácsonyi Kata sakkozó, Pindur Cintia és Gál Krisztián versenytáncosok, valamint Sebők Aida 

regényíró. 

 

4. 2015-ÖS TERVEK 

A TV2 csoport társadalmi felelősségvállalása természetesen 2015-ben is folytatódik, ismét egy olyan 

témakört körüljárva, amely a gyermekek és társadalom fenntartható fejlődését helyezi középpontba.  

 

 

 


