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Módszertan
• Empírikus kutatási eszközök

• kvantitatív
• kvalitatív

• 2008. október 7. és 22. közötti, valamint
2011. október 31. és november 16. közötti 16-16 napot vizsgálja 

• Második Gyurcsány és a második Orbán kormányok alatti időszak
• Közte egy kormány-, alkotmány- és médiatörvény-váltás

• Megvizsgáltuk a legfontosabb magyarországi médiumok szerepét egy komoly 
társadalmi krízishelyzet ábrázolásában, abban, hogy milyen szerepet vállaltak egy 
konfliktushelyzet értelmezésében, megértésében. 

• Téma:
• a forintgyengülés, és a hozzá kapcsolódó gazdasági, társadalmi, politikai 
folyamatok
• a különböző időszakokban lényegében hasonló politikai fontossággal, és 
társadalmi-gazdasági relevanciával jelent meg – ez lehetővé teszi az 
összehasonlítást.



Kvantitatív vizsgálat

• közéleti tartalmak aránya,
• a kormányzati üzenetek megjelenése,
• a kormányzat és az ellenzék megjelenése,
• a televíziós, rádiós és online hírszolgáltatások tematikája

között eltérések,
• hírek hossza, hírek típusa,
• hírcsinálók (agenda-setter), hírekben szereplők,
• hírügynökség szerepe,
• stb.
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Kvalitatív vizsgálat
• Nettó hírszolgáltató szerep és azon túl
• A hírszolgáltatás mennyiben tölti be kontroll funkciót?
• Lehetővé teszi, hogy a választópolgárok tájékozottak legyenek-e közügyekben?
• Elősegíti-e a racionális viták megszületését – így a felelős döntéshozatalt?

• Tematizálás, hírszolgáltatói szerep (részben kvantitatív)
• Háttér értelmező bemutatása
• Tematikák, diskurzusok megjelenés, vagy meg-nem-jelenése
• Frame – gondolati keretek megjelenése (George Lakoff, Moral Politics, 1996)
• Hírcsináló szerepek (McCombs – Shaw, The agenda-setting function of mass media, 

1972) 
• Kontextualizálás

• Idő és térbeli értelmező keret 
• Fogalmak és jelenségek elmagyarázása

• Objektivitás
• Kiegyensúlyozottság – szereplési gyakoriságok
• Elfogultság, torzítások
• Reflektivitás  -- szembesítés ismeretekkel, tényekkel
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72+ óra hírműsor, 2363 db broadcast,
2409 db online hír

MŰSOR (DB)
MINDÖSSZESEN

HÍRSZÁM (DB)
MINDÖSSZESEN

2008 2011 2008 2011

M1 Híradó 16 16 32 277 304 581

M1 Este 12 10 22 63 40 103

MR1 Déli Krónika 16 16 32 218 291 509

RTL KLUB Híradó 16 16 32 303 296 599

TV2 Tények 16 16 32 248 323 571

ÖSSZESEN 76 74 150 1109 1254 2363

ORIGO Itthon 252 275 527

ORIGO Gazdaság 458 219 677

INDEX Belföld 185 221 406

INDEX Gazdaság 381 411 792

ÖSSZESEN 1276 1126 2402
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Kvantitatív adatok
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Nem is olyan fontos ez az árfolyam dolog...
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Lehet fokozni...
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Kvanlitatív eredmények



Műsorkészítési kudarcok

• Kiegyensúlyozatlanság – tudatos, vagy nem 
tudatos

• Elfogultság – tudatos, vagy nem tudatos
• Propaganda – tudatos, vagy nem tudatos
• Manipuláció – tudatos
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Frame – gondolati keret
• Politikai kommunikációs szakkifejezés
• Olyan, gyakran konstruált szavak és kifejezések használata, amelyek 

segítenek a felmerült, gyakran bonyolult gondolatokat elhelyezni egy 
meglévő kognitív struktúrában 

• Ezekbe a közlő elhelyezi az új információt, ezzel lényegében 
automatikusan kijelöli az értelmezés keretét a befogadó számára 
• haláladó
• polgár
• elmúltnyolcév
• világválság
• spekuláció
• Roubini
• keleti szél

• offshore lovag
• bankárkormány
• libajnai
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RTL Híradó
n 2008: a híradó korrekt, enyhén kormánypárti érzettel. A reflektivitás 

teljesen hiányzik, informatív, de lényegében egyáltalán nem kontextualizál
n 2011: gyakorlatilag valódi híradóról már nem beszélhetünk.

q Az egész híradó elbulvárosodott. Lényegében a közéleti híreket is 
ugyanezzel a felszínességgel dolgozzák föl – sőt a bulvárhírek 
feldolgozása általában alaposabb, sokoldalúbb. 

q Sem kontextualizálás, sem reflektálás nem történik. Némi 
kormánykritikus hangsúlyt lehet érezni a híradón.

q A közélet inkább csak egy valóságshow-ként jelenik meg, vagyis nem 
attól lesz érdekes, hogy egzisztenciánk, sorsunk múlik egy-egy 
döntésen, hanem hogy egy ilyen élesen konfliktusos helyzetben, mint 
ami a magyar politikai életet jellemzi, valamelyik oldallal érzelmileg 
azonosulhatunk.
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TV2 Tények
n 2008: a híradó összességében kiegyensúlyozott, néhány egészen kiváló 

pillanattal, a kontextualizálás elveinek többé-kevésbé megfelel, a 
reflektivitásnak jóval kevésbé.

n 2011: egyértelműen és látványosan visszább lépett a tájékoztatás terén, 
bár annyira nem, mint az RTL.
q Egyértelműen sokkal nagyobb teret kapnak a kormányzati üzenetek, 

mint az ellenzékiek. Vannak híradások, ahol az ellenzéki vélemény 
egyáltalán nincs szembeállítva a kormányzatéval. 

q a gazdaságpolitika sikerességéről szóló kormányzati propagandát 
reflektálatlanul közvetíti..

q RTL-nél némileg informatívabb,  de közéletről való tájékoztatására 
nem számíthatunk

q kormánypárti, reflektálatlan és szinte egyáltalán nem kontextualizáló 
híradó, mely talán a hírszolgáltatói minimumot teljesíti
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M1 Híradó
n 2008: összességében mindenképpen az M1 Híradó tűnik a 

leginformatívabbnak,
q kormányzati irányba némileg elfogult, de nem tendenciózusan 

propagandisztikus, helyenként reflektív.
q Azonban regionális összehasonlítások nincsenek, tágabb összefüggések 

magyarázata hiányzik, a kontextualizálás alacsony fokú.
n 2011: a híradó jóval informatívabb a kereskedelmi tévéknél, de alig 

haladja meg a hírszolgáltatói szerepkört,
q erősen propagandisztikus, néha kis, néha nagyobb mértékben manipulatív.
q A korábbi híradókhoz képest egyértelmű visszalépés történt minden téren.
q Már a bulvár hírek számának látványos növekedése is sokat elárul a változások 

jellegéről,
q ennél azonban súlyosabbnak tűnik az, hogy milyen látványosan csökkent a 

gazdaságpolitikai hírek súlya és színvonala.
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M1 Este
n 2008: a kormányzat iránt elfogult, de nem propagandisztikus,

q a másik két TV-nél informatívabb és szakmailag színvonalasabb 
hírszolgáltató.

q a reflektivitás megjelenik, de nem jellemző.
q a kontextualizálás közepes, komoly összehasonlító elemzések, olyan 

beszámolók, melyek nehezen érthető, de fontos ügyek összefüggéseit 
segítenének elmagyarázni, nem fordulnak elő

n 2011: egy az egyben a kormányzati véleményeket közvetítette, 
mérsékelten kontextualizáló ám reflektív
q A kérdések erősen propagandisztikusak, elfogultságot és leegyszerűsítő 

feltevéseket tartalmaztak
q Műsorvezető szakmailag felkészületlennek tűnt

q -- ám kevés műsor került a mintába, így ezen eredmények korlátozottan 
validak!
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MR Déli Krónika

n 2008: A Krónika összességében enyhén propaganda jellegű 
híradás, szinte teljesen reflektálatlanul hagyja a 
szereplőket.
q Rádióadásról lévén szó korlátozott eszköz áll rendelkezésére, ezt 

figyelembe véve is a kontextualizálás alacsony fokú.
q Elsősorban a nyers hírszolgáltató szerep érvényesül.

n 2011: a Krónika durván propagandisztikus, reflektálatlan 
és manipulatív hírszolgáltató
q Informatív, de a kontextualizálás nagyon alacsony szintű.
q Hosszan lehetne elemezni akár egyetlen adást is, vannak ugyanis 

egészen kirívóan manipulatív és propagandisztikus adások (pl. 
november 3-i, és 14-i), melyek megérdemelnének egy részletesebb 
bemutatást is.



Internet
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Kik szerepelnek a gazdasági 
rovatokban?
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