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A Netfl ix partraszállt
Európai prémium televíziós sorozatok az amerikai médiaóriástól

A Net  ix kora
A Net  ix kora (  e Age of Net  ix) című tanulmánykötet előszavában a szer-

kesztők nem kevesebbet állítanak, minthogy a Net  ix a kortárs globális média-
fogyasztási tapasztalat központi hajtóerejévé vált.1 Eme kijelentés alátámasztása-
ként a kötetben található tanulmányok szerzői a Net  ix-jelenség számos aspek-
tusát elemzik, a tartalom-előállításban végbement változásoktól kezdve, az új né-
zői szokások megjelenésén át azokig a kihívásokig, amelyek elé az újfajta televízi-
ózás a kritikusokat állítja.

Rezumat (Netfl ix a sosit) Acest articol examinează strategia de dezvoltarea a conţinuturilor noi de pe Netfl ix, de la 
începutul producţiei serialelor de televiziune originale tip premium pentru audienţa crescândă din Europa. După câteva seriale 
de dramă politică gen House of Cards, anume Marseille în Franţa sau La Suburra în Italia, Netfl ix și-a regândit strategia și 
a început să coopteze seriale originale de succes produse de televiziunile europene, pentru distribuţie globală pe platforma 
sa. Mai mult decât atât, a cumpărat și drepturile pentru continuarea unor seriale deja fi nalizate sau suspendate de către 
televiziunile europene producătoare, printre care Lovesick, Black Mirror, sau La casa del papel.

Aceste coproducţii au contribuit la diversifi carea ofertei SVOD al Netfl ix, și au oferit posibilităţi de distribuţie globală 
neimaginabile până mai demult pentru televiziunile europene.

Dar rămâne întrebarea: până când va supravieţui această situaţie reciproc avantajoasă? Si în ce măsură va fi  infl uenţat 
acest lucru de competiţia cu HBO, un competitor relativ nou pe piaţa SVOD, dar cu o experienţă de aproape un deceniu în 
domeniul producţiei conţinuturilor originale în Europa și pentru Europa?
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Abstract  (Netfl ix landing. European Premium TV series from the American Media Giant) The present article 
examines Netfl ix’s strategy for new content from the beginnig of the production of original scripted series for its growing 
European audience. After a few less succesful House of Cards-like political dramas, like the French Marseille or the Italian 
La Suburra, Netfl ix  changed strategy and co-opted already succesful series from local European televisions for worldwide 
distribution on its platform. Moreover, it purchased the rights for already terminated British and Spanish shows like Lovesick, 
Black Mirror or La casa del papel, with some of these, achieving signifi cant festival and audience successes.

These coproductions made Netfl ix’s library more diversifi ed and off ered previously unimaginable opportunities for 
European televisions, to make available their premium content virtually everywhere around the globe.

But the question remains, how long this win-win situation can stay? And how this is going to be infulenced by Netfl ix’s 
competition with HBO, a new comptetitor on the SVOD market, but with a lot of experience in home-growing content in Europe 
and for Europe.  Keywords  HBO; Netfl ix; original content; SVOD; streaming; scripted series; television
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A kötet címe, időzítése és előbbi állítása még érthetőbbé válik, ha  gyelem-
be vesszük Reed Hastingsnek, a Net  ix vezérigazgatójának, 2016 januárjában, a 
CEX nemzetközi vásáron elhangzott szavait: „És most, miközben a színpadon be-
szélek, a Net  ix elindult Azerbajdzsánban, Vietnámban, Indiában, Nigériában, 
Lengyelországban, (…) összesen százharminc új2 országban. (…) Ma egy új glo-
bális internet TV hálózat születésének vagytok a tanúi”3 – zárta a szavait. 

Így, egy phoenixi videókölcsönzőből kinőtt SVOD4-streaming szolgáltatás 
immár a világ szinte minden, köztük Európa minden egyes országában kínálja 
több ezer  lmet és televíziós sorozatot felvonultató online videótárát. Ezzel együtt 
egy könnyen kezelhető platformot is nyújt, amelyen bármikor elkezdhető, abba-
hagyható és bármilyen eszközön (számítógép, okostévé, okostelefon, táblagép) 
folytatható a megkezdett tartalom megtekintése.

Száz évvel ezelőtt a rádió megjelenése által éltre hívott és Marshall McLuhan5 
által megnevezett globális falu fogalma így új tartalommal gazdagodott: a világ 
szinte minden pontján, ahol internet és vizuális tartalom megtekintésére alkamas 
eszköz van, megtekinthető ugyanaz – az alapító ígérete szerint egyre bővülő – 
 lm és televíziós műsorválaszték.

Tanulmányom kiindulópontját viszont Hastings-nek egy másik ígérete ké-
pezi: „A következő években hihetetlen sorozatokat és  lmeket akarunk készíte-
ni, melyet a világ minden táján élő alkotók mondanak el a világ minden táján élő 
embereknek”.6

Jelen tanumányomban azt vizsgálom, hogy e vezető amerikai médiavállalat 
miért kezdett egyáltalán saját sorozatokat gyártani; milyen stratégiát követ, ami-
kor európai tartalmakkal próbálja meghódítani e kontinenseken élő nézőit; ho-
gyan módosította,  nom-hangolta ezt a stratégiát az első eredmények után, illet-
ve hol tart ez a folyamat a cikk lezárásának pillanatában?

A tartalom mindent visz 
Mindenekelőtt meg kell értenünk, hogy miért kezdett a Net  ix nagy erőkkel 

saját tartalmakat gyártani, míg korábban megelégedett azzal, hogy megvásárol-
ta más tartalomszolgáltatóktól,  lm és televízióstúdióktól a számára érdekes pro-
dukcióik online sugárzási jogát.

Az ok mindenekelőtt gazdasági: 2011 és 2013 között a Net  ix által a sugárzá-
si jogok tulajdonosai felé ki  zetett díjak összesen 700%-al emelkedtek. A Net  ix 
negyedéves jelentéseiből a tartalomszolgáltatók pontosan ki tudták olvasni a cég 
bevételét és új elő  zetőinek számát, és ennek megfelelően tudták jogdíjaikat is év-
ről évre emelni addig a szintig, amit a Net  ix még épp ki tudott  zetni.7 A fordu-
lat éve 2013 volt, amikor összesen 1.355 milliárd dollárt kellett ki  zetnie jogdíj-
ként. De ugyanebben az évben a Net  ix bejelenti a Kártyavár (House of Cards) 
című politikai drámasorozatnak, egyben első saját gyártású sorozatának elindí-
tását is, Kevin Spacey főszereplésével.

A harc a tartalomért ezzel csak épp elkezdődött. A Net  ix nem az egyetlen 
SVOD, és noha elsőként lett globális streamingszolgáltató, 11 hónappal később az 
Amazon online áruház Amazon Prime Video nevű SVOD-szolgáltatása is meg-
jelent a világpiacon. 2018 elején pedig a kábelszolgáltatótól függetlenül is elő  zet-
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hető HBO GO-szolgáltatással az amerikai prémium kábeltelevízió is beállt a majd 
minden országban elérhető konkurens SVOD-ok sorába. Ha pedig csak az Egye-
sült Államokat nézzük, ott már egy évtizede komoly vetélytársnak számít a húsz-
milliós elő  zetői bázissal rendelkező HULU, amely több  lmstúdió és médiaórás 
közös vállalkozása.

2015 nyarán az amerikai Net  ix-elő  zetők arra lettek  gyelmesek, hogy kö-
zel 500  lm és sorozat tűnt el a Net  ix online videótárából. Az esetről a szolgálta-
tó, valószínűleg üzletpolitikai megfontolásokból, nem adott ki sajtóközleményt. 
Az eltűnő  lmek elsősorban klasszikus Paramount-játék  lmek voltak, valamint 
az előbbiek jogaival is rendelkező CBS Television sorozatai8. A CBS ekkor már 
pár hónapja elindította saját All Access nevű VOD9-szolgáltatását, így egyértelmű, 
hogy a televízió érdekében állt az, hogy a továbbiakban kizárólag a saját felületén 
tegye elérhetővé a  lmjeit.10 

Másfél hónappal később a Net  ix bejelentette, hogy nem újította meg az 
EPIX tartalomszolgáltatóval kötött szerződését sem, ezért szeptember 1-től szá-
mos népszerű  lm (elsősorban a Metro-Goldwyn-Mayer és a Lionsgate stúdiók 
 lmjei) eltűnnek az online videótárából. Két órával később már a Hulu közölte 

a sajtóval, hogy többéves szerződést írt alá az EPIX-szel, a  lmek tehát hamar új 
gazdára leltek.11

Ted Sarandos, a Net  ix tartalomért felelős igazgatója, hiába adott ki részle-
tes közleményt arról, hogy hány saját gyártású  lm és sorozat érkezik a kieső tar-
talmak helyett, szeptember elején a Net  ix tőzsdei árfolyama is megérezte a  lm-
tár folyamatos karcsúsodását.

A tartalomszolgáltatók, akik korábban gondtalanul adták át  lmjeik online 
streamelési jogát a Net  ixnek, majd évről évre emelték az áraikat, a cég globá-
lis terjeszkedésével elkezdtek vetélytársat látni benne12, és vagy a még többet  ze-
tő konkurenciának adták el  lmcsomagjaikat, vagy magunk indítottak hasonló 
szolgáltatást, több-kevesebb sikerrel.13 

Prémiumtartalmak és a Net  ix HBO-sodása
Mindazonáltal hamarosan a SVOD-piacon mindenkinek rá kellett jönnie 

arra, hogy a kulcsszó nem annyira az online tartalmak mennyisége, mint inkább 
a prémiumtartalmak exkluzivitása. A néző nem igazán érzékeli a különbséget 
aközött, hogy ezerkétszáz vagy ezerötszáz  lmet, sorozatot nézhet meg online, 
ha viszont egy bizonyos prémiumtartalom, vagyis egy sztárszínészekkel, igényes 
forgatókönyvvel és erős marketing-gépezettel megtámogatott új sorozat kizáró-
lagosan egy szolgáltatónál érhető el, jó eséllyel elő fog  zetni arra a szolgáltatásra.

Felix Salmon, a Reuters újságírója erre tapintott rá, amikor a Kártyavár meg-
jelenése után néhány hónappal kijelentette, hogy a Net  ix a saját tartalom gyártá-
sával egy nagyon hosszú és nagyon drága játékba kezdett.14 

Ennek a játéknak pedig a végső célja, hogy „a Net  ix gyorsabban váljon 
HBO-vá, mint ahogy a HBO válhat Net  ixszé”15. Ez utóbbit már Ted Sarandos ál-
lította, és a mondat első fele egyértelműen a HBO ekkor már többszázas prémium 
minőségű saját  lm- és sorozattárára utalt, míg a második része arra, hogy ezzel 
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egy időben a Net  ixhez hasonlóan, a HBO is elkezdte fejleszteni saját SVOD-
szolgáltatását.

Az itt röviden ismertetett folyamat eredményeként a Net  ix, amely az évti-
zed elején még a legnagyobb online (és o   ine)  lm és sorozat-kölcsönzőkét mű-
ködött az USA-ban, amely minél több stúdió tartalmait próbálta elérhetővé tenni 
amerikai elő  zetőinek, mára egy globális szolgáltatóvá vált, amely hatalmas ösz-
szeget fordít saját, exkluzív tartalmak gyártására, éles versenyben a többi SVOD-
szolgáltatóval.

Az első európai próbálkozások
Az első két európai nyelven gyártott Net  ix-sorozat, a 2015 augusztusában 

bemutatott spanyol nyelvű Club de Cuervos és a három héttel később a részben 
angol, részben spanyol nyelven forgatott Narcos nem a spanyolországi nézőknek 
szóltak, hiszen ott még nem működött a szolgáltatás, hanem sokkal inkább a la-
tin–amerikai közönségnek, valamint az Egyesült Államokban élő igen nagyszá-
mú spanyol anyanyelvű kisebbségnek. Mindkét sorozat nagy sikernek örvendett 
és újabb évadokat rendelt belőle a Net  ix. 

Az első valóban európai sorozat a 2016 májusában bemutatott Marseille, Dan 
Frank alkotása. A Net  ix által „gall Kártyavár”-ként beharangozott16, ám a kri-
tika által csak gyenge klónnak bélyegzett sorozatban a hatalmi harc nem a Fehér 
Ház elnöki székéért, hanem a francia kikötőváros polgármesteri posztjáért fo-
lyik17. De a Marseille távolról sem tudta felvenni a versenyt a Kártyavár politikai 
cselekményének komplexitásával, és igényes dialógusaival18. A Rotten Tomatoes 
brit aggregátoroldalon listázott kritikák átlaga a lehetséges százból mindössze 33 
százalékra értékelte a sorozatot19, a New York Times  lmkritikusa szerint pedig a 
Marseille jól példázza, hogy az amerikai kábeltévé kliséit nem nehéz Európába is 
exportálni.20 Ezt követően, a Net  ix leállította a sorozat gyártását.

A tanulság, amelyet a Net  ix tartalomért felelős vezetői egyértelműen ki-
olvashattak a kritikák soraiból az, hogy egy, az Egyesült Államokban sikeres so-
rozat alapszituációjának, bonyodalmának vagy szerkezetének átültetése egy eu-
rópai ország és kultúra kontextusába nem garancia a sikerre, még akkor sem, 
ha a főbb szerepeket az adott európai ország olyan sztárszínészei játsszák, mint 
Gérard Depardieu vagy Benoit Magimel.

A következő évben a Net  ix visszaevezett a biztonságosabb spanyol és por-
tugál nyelvű dél-amerikai sorozatok területére, majd 2017 májusában elkészült 
a Cable Girls (Las chicas del cable) első évada, amely nem prémium sorozat, ha-
nem a szappanoperák vizuális eszközeivel operáló televíziós melodráma, viszont 
a Net  ix első Spanyolországban gyártott televíziós sorozata.

Európai sorozatok 2.0: Az olasz kísérlet
 A következő kísérletre ugyanez év októberében került sor, az első olasz so-

rozattal, a La Suburra: Blood on Rome című krimi és politikai dráma ötvözettel.
Itt viszont már némi stratégiamódosítást vehetünk észre a tartalomfejlesz-

tés színfalai mögött. Noha a La Suburra a római politikusok, az olasz ma   a és a 
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Vatikán összefonódásairól és harcairól szól, és egyből egy újabb Kártyavár-klón 
juthat az eszünkbe, mégis, ez a sorozat már nem „zöldmezős beruházás”, hiszen 
Giancarlo De Cataldo és Carlo Bonini azonos című regényéből 2015-ben már ké-
szült egy játék  lm a RAI és a Net  ix gyártásában. Két évvel később a Net  ix és a 
Rai Fiction megbízásából, Daniele Cesarano és Barbara Petronio ennek a törté-
netnek az előzményeit írta meg egy tízrészes sorozat formájában.

Noha a Net  ix korábbi európai sorozataihoz hasonlóan, a La Suburra egyet-
len díjat sem kapott nemzetközi televíziós fesztiválokon – összehasonlításként, 
a Kártyavár 29 díjat és több mint kétszáz jelölést kapott az eddigi öt évadra – a 
Rotten Tomatoes oldalon kiemelkedően jó összértékelést kapott21, az IndieWire 
kritikusa pedig egyenesen a következő európai, jó eséllyel függőséget okozó so-
rozatnak nevezte22.

Látható, tehát, hogy a La Suburra esetében egy tényeken alapuló, eredeti, 
olasz irodalmi nyersanyagon és a Net  ix által megrendelt, szintén olasz játék  l-
mes adaptáción tesztelte a Net  ix a történetet, mielőtt a sorozat zöld lámpát ka-
pott volna. Továbbá a sorozat gyártása egy helyi partner, az olasz RAI Fiction be-
vonásával valósult meg.

A helyi partnerekkel való koprodukció még inkább jellemző a Net  ixre Eu-
rópán kívül, elsősorban Ausztrália, Kanada és Japán esetében.

Európai sorozatok 3.0: A helyi erők becsatornázása
De hamarosan még markánsabb paradigmaváltásnak lehettünk tanúi. Mi-

közben a saját európai sorozatok gyártása nem áll le – a Suburra után két hó-
nappal bemutatásra kerül az első német nyelvű sorozat is, a sci-  -thriller ötvözet 
Dark, majd 2018 májusában az első dán nyelvű sorozat, a posztapokaliptikus  e 
Rain – Ted Sarandos szájából elhangzik egy, első hallásra talán ártatlannak tűnő 
mondat: „Az embereket nem érdekli, hogy honnan jönnek a történetek. A cél az, 
hogy a legjobb tartalommal rendelkezzünk. Nem föltétlenül nekünk kell előállí-
tani azt”.23

Ez a mondat valójában forradalmi változást jelzett a Net  ix tartalomfej-
lesztési stratégiájában. Észak-Európában például azt jelentette, hogy Norvégiá-
ban és Finnországban a Net  ix egyelőre nem kezdett önálló sorozatok gyártásá-
ba, hanem Finnországban megvásárolta a Deadwind (  nnül: Karppi) és nagysi-
kerű Bordertown (  nnül: Sorjonen) című krimisorozatok jogait a gyártó Yle TV 
1-től az összes még szabad országra, Norvégiában pedig a Borderliner (norvégül: 
Grenseland) noirkrimi-sorozat világforgalmazási jogait a TV 2-től. Így a skandi-
náv krimi szülőföldjén a Net  ix a helyben fejlesztett és helyben már be is mutatott 
tartalmat részesítette előnyben a saját gyártásúval szemben, és beérte azzal, hogy 
ezeket a sorozatokat csak a gyártó országon (és esetleg más, már leszerződött te-
rületeken) kívül teheti fel online videótékájának virtuális polcaira, hiszen a gyár-
tó országban a helyi gyártó televízió birtokolja az exkluzív sugározási jogokat.

Ezt a stratégiát párhuzamosan alkalmazta olyan országokban is, ahol egyéb-
ként már állított elő saját tartalmat. Így például a sikertelen Marseille  hazájában, 
a France 2 közszolgálati csatornától megvásárolta a Le Chalet című thriller, va-
lamit a Call my Agent (franciául: Dix pour cent) című vígjátéksorozatokat, Dáni-
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ában a Rita című vígjátéksorozatot a TV 2-től, a francia–német Arte-tól pedig a 
Very Secret Service című kémparódiát, valamint a Canabbis című krimisoroza-
tot. A sor természetesen sokkal hosszabb. A nem saját gyártású, de nemzetközi-
leg forgalmazott sorozatok között izlandi krimit (Case), katalán fekete komédiát 
(Benvinguts al a familia), lengyel krimit (Ultraviolet) és a bolgár közszolgálati te-
levízió által gyártott drámasorozatot (Undercover) is találunk. 

Mindez jól illusztrálja, hogy a Net  ix világszintű SVOD szolgáltatóként 
most ugyanolyan előnyös ajánlatot tud tenni az európai televíziók számára, mint 
amilyet pár évvel ezelőtt a hollywoodi tartalomszolgáltatóknak tudott. Egy eu-
rópai televízió számára pedig korábban elképzelhetetlen volt, hogy a televíziós 
vásárok költségeit és bonyodalmait megspórolva, nem csak egy pár szomszédos, 
vagy nyelvrokon országban, hanem egyetlen szerződéssel a teljes bolygóra elad-
ja a sorozatait.

Az európai (és nemcsak európai) nézők sem voltak még a televízió történe-
tében ilyen közel ahhoz, hogy bármely országokban gyártott televíziós tartalma-
kat, egyetlen szolgáltatás keretében, de számos lehetséges platformon, szabadon 
választható szinkronnal bárhol, bármikor egy havi  x díjért megnézhessék.

Európai sorozatok 4.0: Kincsek a kukában
A minél több eredeti európai sorozat utáni hajsza egy olyan fejezetet is nyi-

tott a Net  ix tartalombővítési programjában, amelyre korábban, valószínűleg, az 
alapítók sem gondoltak volna.

Olyan sorozatokról van szó, amelyeket az eredeti gyártó televíziók műsorpo-
litikai vagy gazdasági megfontolásokból leállítottak, vagy amelyekre lejárt az al-
kotók egy-két évadra szóló eredeti szerződése. De a Net  ix ebben a virtuális ku-
kában is szétnézett, és ha látott egy-egy sorozatban fantáziát, megvásárolta a foly-
tatás jogait.

Az első ilyen európai kísérlet két brit televíziós sorozatot érintett, amelyeket 
a brit Chanel 4 állított le két évad után. A Lovesick című vígjátéksorozat mellett a 
Net  ix megvette a Fekete tükör (Black Mirror) című sci-  -antológia-sorozatot is, 
és két újabb évad leforgatásával bízta meg Charlie Brooker írót és csapatát.24 

Az egy alternatív jelenben játszódó és az új technológiák nem kívánt és elő-
re nem látott mellékhatásait vizsgáló Fekete tükör harmadik és negyedik éva-
da nemcsak a kritikusok és a közönség kedvence lett, de jelentős fesztiválsikere-
ket is elért. Új epizódjai összesen húsz díjat nyertek, köztük a rangos BAFTA és 
Primetime Emmy-díjakat is, a Rotten Tomatoes oldalon a  lm kritikái pedig 90 
százalék körüli átlagpontszámot értek el25.

A sikeren felbuzdulva, a Net  ix  bejelentette a spanyol Antenna 3 La casa del 
papel című leállított krimisorozatának 2019-es folytatását is.26

Konklúzió és kitekintő
A Net  ix első európai prémium-televízióssorozatait vizsgálva  megállapít-

hatjuk, hogy a globális médiacég az Egyesült Államokban jól bevált receptek 
alapján (Kártyavár) Európában is elsősorban politikai drámasorozatok gyártá-
sába kezdett (Marseille, La Suburra), de a vegyes nézői és szakmai visszajelzések 
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alapján hamar diverzi  kálni kezdte gyártási stratégiáját. Anélkül, hogy feladta 
volna az exkluzív tartalmak gyártását (Dark,  e Rain), koproducerként helyi te-
levíziókkal társult (RAI, NRK), vagy megvásárolta a jól sikerült helyi sorozatok 
(például skandináv, francia és lengyel krimisorozatok) világforgalmazási jogát. 
Sőt, érdeklődést mutatott már leállított európai sorozatok (Lovesick, Fekete tükör, 
La casa del papel) iránt is, ezek újabb évadaival adott esetben a vártál is nagyobb 
nézői és fesztiválsikereket aratva.

Összességében, az európai televíziós műhelyek bevonása, már készülő vagy 
elkészült sorozataik megvásárlása, a Net  ix videótárának igazi diverzi  káló-
dásához vezetett. Az európai televíziók számára pedig eddig soha nem látott le-
hetőséget biztosított a globális piac eléréséhez.

Kérdés azonban, hogy ez a kölcsönösen előnyös állapot meddig maradhat 
fenn? Hosszú távon igényt tart-e a Net  ix az európai televíziók kreatív műhelye-
iben készült sorozatokra, vagy csak egy ideiglenes, áthidaló megoldásnak tekin-
ti, amíg saját tartalomállománya elér egy kritikus mennyiséget? Hiszen csak idén 
több mint egymilliárd eurót fordított újabb exkluzív európai tartalmak gyártá-
sára, és hamarosan Madrid külvárosában felépül az első Net  ix-  lmstúdió is, 
ahol majd kizárólag saját produkciókat forgatnak27. 

Persze, az exkluzív saját gyártás még sok meglepetést tartogathat; például 
hamarosan elkészül a Net  ix első kelet-európai sorozata, Agnieszka Holland Os-
car-díjas lengyel  lmrendező 1983 című, hidegháborús thrillere.28 

A folyamat alakulását minden bizonnyal az is befolyásolni fogja, hogy mi-
ként alakul  továbbiakban a Net  ix és fő európai konkurense, a SVOD-világába 
csak nemrég belépő, de az európai, és ezenbelül kelet-európai tartalmakat már 
lassan egy évtizede gyártó HBO Europe versengése.
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