Népszavazás 2016 - Kódutasítás

M1 – Esti híradó 19:30 - http://www.mediaklikk.hu/musor/hirado/
TV2 – Tények este 18:00 - http://tenyek.hu/
RTL – RTL Híradó 18:00 - http://rtl.hu/rtlklub/hirek
ATV – Esti híradó 18:45 - http://www.atv.hu/musorok/hirado
Hír Tv – Híradó 19:00 - http://hirtv.hu/hiradok

Példák arra, hogy mit értünk kormány állásponton, illetve mit kormánytól eltérő állásponton.

Kormány álláspont: a migráció/migránsok veszélyt, bajt hoz, az EU nem jó politikát folytat
veszélyezteti Magyarországot, a magyar embereket
veszélyezteti a kereszténység meghatározó, kizárólagos szerepét
veszélyezteti a mindennapi biztonságérzetet
veszélyezteti a nőket
veszélyezteti Magyarország gazdasági fejlődését (nem dolgoznak, veszélyeztetik a szociális rendszert)
veszélyezteti Magyarország gazdasági fejlődését – lehetséges EU szankciók, bírság
EU szerepe – EU veszélyeztet Európát, az európai országokat, Magyarországot, csináljon mást az EU
összeesküvés-elméletek
terror
stb.

Kormánytól eltérő álláspont
nem veszélyeztet
nem kell konfliktus az EU-val
nem jó, nem megválaszolható kérdés
aki otthon marad, Európában marad, a kampány, a népszavazás EU ellenes
a migrációnak van jó oldala is
a migráció nem magyar kérdés, globális probléma
nem szabad gyűlöletet gerjeszteni, a kormány gyűlöletet gerjeszt
tisztelni kell az emberi jogokat,
segíteni kell az az áldozatokon, a rászorulókon,
meg kell szervezni a migrációt (akkor nem okoz bajt)
háborútól menekülő áldozatok
stb.
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A csatorna neve:
A híradó dátuma (pl. 17)
Hány téma szerepelt a felvezetőben?
Szerepelt-e a menekültkérdés a felvezetőben? (1. igen)
Hány téma szerepel a híradóban?
Hányadik témaként jelenik meg (először) a menekültkérdés?
A menekültkérdésre fordított összes időtartam? (bevezető nélkül)
(percek száma – ha kevesebb, mint egy perc akkor egy percet kódolunk)
Hány elkülöníthető hír szerepelt a menekültkérdés témakörében?
Hány elkülöníthető hír szerepelt a menekültkérdés témakörben EU-n kívül?
Hány elkülöníthető hír szerepelt a menekültkérdés témakörben az EU-hoz kapcsolódva
(Magyarország nélkül)?
Hány elkülöníthető hír szerepelt a menekültkérdés témakörben Magyarországhoz (is)
kapcsolódva?
Hány elkülöníthető hírben, vagy hír kapcsán szerepelt a népszavazás témaköre? (szám)
Hány elkülöníthető hírben szerepelt a menekültkérdés negatív konnotációval, azaz olyan
kontextusban, hogy a lehetséges vagy tényleges befogadás, káros, az eddigi működés
veszélyes – a kormány álláspontjának erősítése?
Hány elkülöníthető hírben szerepelt a menekültkérdés tárgyilagos, semleges konnotációval,
azaz olyan kontextusban ahol a lehetséges vagy tényleges befogadás kapcsán nem jelenik
meg annak káros volta, a segítés eddigi eszközeinek veszélyessége, sem annak lehetséges
pozitívuma?
Hány elkülöníthető hírben szerepelt a menekültkérdés pozitív konnotációval, azaz olyan
kontextusban, hogy a befogadásnak pozitív elemei (is) vannak, nem kell félni, embereknek
tudunk segíteni, a gazdaság számára előnyös, fontos a sokszínűség – a kormánytól eltérő
álláspont erősítése?

Elkülöníthető hír = olyan hír egység, amelyben eltérő földrajzi hely, eltérő szereplő(k), eltérő
történés található, akár egy blokkban szerepel, akár több blokkban visszatérően.
A menekült/népszavazás blokkon, blokkokon belül minden egyes önálló hírről, eseményről,
történésről önálló rögzítés, azaz az alábbi elemek minden hírelem esetében rögzítésre kerülnek.
Valamennyi hírt kódoljuk, ami a menekültkérdéssel, illetve ezzel összefüggésben a népszavazással
foglalkozik (akár egyikkel, akár másikkal, akár együtt)

16. Szerepel-e konkrétan, hogy a menekültkérdés veszélyt jelent (közvetve vagy közvetlenül)
1. igen
17. Szerepel-e konkrétan az EU negatív szerepe (közvetve vagy közvetlenül)
1. igen
18. Szerepel-e konkrétan a menekültkérdés globális jellege (közvetve vagy közvetlenül)
1. igen
19. Szerepel-e konkrétan az emberi jog, szolidaritás, rászorultság (közvetve vagy közvetlenül)
1. igen
20. Az egyes migrációs hírekhez kapcsolódó képek
1. segítik a kormány álláspontot (zavar, félelem, erőszak, katona, rendőr, stb.)
2. semleges (hivatalnok, politikus, normál tábor)
3. segítik a kormánytól eltérő álláspontot (segélyszervezet, segítők, kórház, áldozat, stb.)
4. 1+2
5. 1+3
6. 2+3
7. 1+2+3

21. A hír(egység) jellege 1
1. történést, jelenséget mutat be
2. a történés okairól, hátteréről beszél
3. 1 + 2

22. A hír(egység) jellege 2
1. tényközlés
2. értékelés
3. 1 + 2

23. A hír(egység) jellege 3
1. direkt módon érvel
2. indirekt módon érvel
3. 1 + 2
24. A hír(egység) időtartama
1. rövid hír (max 1.5 perc)
2. hosszabb hír (hosszabb, mint 1,5 perc)
25. A kormány álláspontját alátámasztó, azt segítő időtartam
…. másodperc
26. A kormánytól eltérő álláspontot alátámasztó, azt segítő időtartam
…. másodperc

27. Hírek tárgya, témája (1. igen)
a) Menekültek korábbi otthoni élete, potenciális bevándorlók otthoni élete
b) Betelepítés
c) Kerítés
d) Menekültek érkezése, kezelése, elhelyezése a befogadói oldalon
e) Menekültek befogadó országbeli élete
f) Menekülthullám okai
g) Erőszakszervezetek működése
h) Civilek működése
i) Magyar politikusok, kormány, állam működése
j) EU politikusok, szervezetek működése
k) Más európai országok működése
l) Más menekültügyben megjelenő közszereplők, civilek
m) Népszavazás
n) Külföldi sajtóvélemények
o) Rossz történések a migráció miatt a világban - bűnözés
p) Rossz történések a migráció miatt a világban – terror
q) Rossz történések a migráció miatt a világban - gazdasági problémák
r) Rossz történések a migráció miatt a világban – szociális problémák
s) egyéb
28. A hír(egység) földrajzi helye
1. Magyarország
2. Magyarországgal szomszédos ország
3. más európai ország
4. Európai Unió, Brüsszel
5. Menekülők országa
6. USA, egyéb ország
7. 1 + 2-6 (bármelyik)
8. több ország a 2-6-ból

29. Szerepel az EU, Brüsszel
1. igen, negatív értékeléssel
2. igen pozitív értékeléssel
3. igen, leíróan (csak álláspontot, cselekvést mutat be, elhelyezés, értelmezés, értékelés
nélkül)

30. Szerepel a magyar kormány tevékenysége, politikusa
1. igen, negatív értékeléssel
2. igen pozitív értékeléssel
3. igen, leíróan (csak álláspontot, cselekvést mutat be, elhelyezés, értelmezés,
értékelés nélkül)

31. Szerepel-e nem kormánypárt (de nem jobbikos) politikus
1. igen, negatív értékeléssel
2. igen pozitív értékeléssel
3. igen leíróan (csak álláspontot, cselekvést mutat be, elhelyezés, értelmezés, értékelés
nélkül)
32. Szerepel-e jobbikos
1. igen, negatív értékeléssel
2. igen pozitív értékeléssel
3. igen leíróan (csak álláspontot, cselekvést mutat be, elhelyezés, értelmezés, értékelés
nélkül)
33. Szerepel-e civil szervezet
1. igen, negatív értékeléssel
2. igen pozitív értékeléssel
3. igen leíróan (csak álláspontot, cselekvést mutat be, elhelyezés, értelmezés, értékelés
nélkül)
34. Az egyes migrációs hírek tárgyának, témájának, megjelenítésénekértékelése
1. semleges
2. segítik a kormány álláspontot
3. segítik a kormánytól eltérő álláspontot
4. 2 + 3
35. Üzenet a fogyasztónak
1. félelem, szorongás, gyűlölet, terror, erőszak
2. szánalom, empátia, szolidaritás
3. 1 + 2
36. Üzenet a fogyasztónak
1. a kormány megvéd
2. aki mást gondol, mint a kormány az veszélyeztet
3. 1 + 2

37. Feliratok
1. segítik a kormány álláspontot
2. semleges
3. segítik a kormánytól eltérő álláspontot

38. Megjelenő szereplők (kép vagy hivatkozás)
a. kormánypárti álláspontot erősítő
1. politikus
2. „szakértő”
3. NGO
4. civil, ember, utca embere
5. menekült
6. sajtó
7. hivatalnok, állami szereplő
8. több szereplő
b. nem kormánypárti álláspontot erősítő
1. politikus
2. „szakértő”
3. NGO
4. civil, ember, utca embere
5. menekült
6. sajtó
7. hivatalnok, állami szereplő
8. több szereplő
c. tárgyilagos tájékoztatást adó
1. politikus
2. „szakértő”
3. NGO
4. civil, ember, utca embere
5. menekült
6. sajtó
7. hivatalnok, állami szereplő
8. több szereplő
39. Megszólaló médiamunkás (bemondó, riporter, stb.)
1. kormánypárti álláspontot erősíti
2. a nem kormánypárti álláspontot erősíti
3. tárgyilagos tájékoztatást ad (ismerteti az eseményt, történést)
40. Szóhasználat (1. igen)
a. bevándorló
b. menekült
c. illegális
d. migráns, migráció (ember, jelenség)
e. határsértő
f. háború,
g. üldözés
h. terror
i. európai többségi vélemény, európai többség
j. európai vélemény, Európa
k. brüsszeli vélemény, Brüsszel

41. A menekültkérdés okai között megjelenik-e (1. igen)
a. a háború
b. a szegénység
c. a klímaváltozás
d. Soros György
e. az EU rossz politikája
f. egyéb
42. A menekültkérdés következményei között megjelenik-e (1. igen)
a. a terrorizmus, biztonságpolitika
b. a bűnözés
c. a nők veszélyeztetése
d. a keresztény kultúra veszélyeztetése, kulturális problémák
e. az ország gazdasági nehézségei
f. a magyar kultúra veszélyeztetése
g. egyéb

népszavazás:
43. Részvétel (direkt megjelenés)
1. részvételre ösztönöz
2. távolmaradásra ösztönöz,
3. 1 + 2
44. A szavazat iránya (direkt megjelenés)
1. nem szavazásra ösztönöz
2. igen szavazásra ösztönöz
3. érvénytelen szavazásra ösztönöz
4. több lehetséges álláspontot ismertet
5. nem jelenik meg aa szavazás iránya
45. A szavazás tartalma (igen)
a. megállítjuk a bevándorlást
b. megváltoztatjuk az EU/Brüsszel politikáját, segítünk a kormánynak ebben
c. megvédjük Magyarország szuverenitását
d. megvédjük a magyarokat, Magyarországot (bármitől)
e. a távolmaradás demokráciaellenes
f. a népszavazás EU-ellenes / értelmetlen
g. a szavazás Orbán Viktorról szól
h. a szavazás a kormány érdekeit szolgálja
i. a szavazás nem oldja meg a menekültkérdést
j. más

46. Megjelenő párt álláspont
1. egy párt álláspontját hirdeti
2. több, hasonló véleményen lévő párt álláspontját ismerteti
3. több egymással vitázó párt álláspontját ismerteti, nagyobb terjedelemben a kormány
oldalt
4. több egymással vitázó párt álláspontját ismerteti, nagyobb terjedelemben a
kormánnyal ellentétes oldalt
5. több egymással vitázó párt álláspontját ismerteti, azonos terjedelemben
47. Megjelenik-e a plakátok kérdése
1. igen, a kormány plakátok dicsérete
2. igen a kormányplakátok kritikája
3. igen más, a kormánytól állásponttól eltérő plakátok, kormány plakátok
átírásánakdicsérete
4. igen más, a kormánytól állásponttól eltérő plakátok, kormány plakátok átírásának
5. kritikája
6. igen, csak leíróan

