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▐ Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok ▐ Budapest ▐ 2015▐ 

 

Célkitűzés: A hírek prezentálásának véleményalkotásra 

gyakorolt hatásának, a hírfogyasztási szokások és a 

vélemények együttjárásának vizsgálata. 

 

Módszer:  

• Kérdőíves vizsgálat, vignette kutatás (kép és cikk 

bemutatása)  

• 2015 szeptember-október 

• 280 fő BME, PTE hallgató 

• Kísérleti manipulációk (20 féle változat):  

 Szóhasználat: menekült, migráns, bevándorló 

 Cikk: semleges, pozitív, negatív 

 Kép: kislány, férfiak csoportja 
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Fotók: Erdész Gyula és Ujvári Sándor 
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Kérdőív:  

• Érzelmi viszonyulás: 
 Düh 

 Félelem 

 Sajnálat 

 Együttérzés 

• Kognitív viszonyulás: 
 Veszély megítélése (valódi veszély elől menekülnek-e) 

 Az ország törvényeinek betartása 

• Policy-preferencia: 
 Letelepedés (véglegesen vagy ideiglenesen) 

 Néhány hónapra, néhány hétre alapellátás 

 Túléléshez szükséges segély 

 Azonnali kitoloncolás 

• Hírfogyasztás: 
 Források 

 Tájékozódásra fordított idő 
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Eredmények: 

Cikk tartalma:  

• nincs szignifikáns hatás az érzelmekre, vélekedésre, policy-

preferenciára 

• negatív tartalom negatívabb érzelem 
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Kép:  

• Nincs szignifikáns hatás az érzelmekre, policy-

preferenciára 

• Férfi csoportkép 

• Kislányt ábrázoló kép 

• Vélekedést szignifikánsan befolyásolja:   

• Kislányt ábrázoló kép 

negatívabb érzelem 
pozitívabb érzelem 

veszély megítélése 

Nem ért egyet azzal, hogy nincsenek valódi veszélyben hazájukban (%) 
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Szóhasználat: szignifikáns kapcsolat 

Menekült/bevándorló 

 

• Bevándorló kifejezés 
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Budapest vs. Pécs: szignifikáns különbség 

 

• Budapest 
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Hírfogyasztás: szignifikáns különbség  

 

Jobboldali hírfogyasztók 

Kereskedelmi csatornák 

 

 

 

 

  

veszély megítélése 

negatívabb vélekedés 

A legálisan érkező, hazánkban menedékkérelmet benyújtó személyek 

tartós befogadását támogatók (%) 
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Összegzés: 

 

• Képhasználat és tartalom bemutatásának hatása csekély 

• Szóhasználat hatása szignifikáns: bevándorló kifejezés 

pozitívabb irányba tolja a véleményeket 

• Jelentős különbség a jobb- és baloldali média fogyasztói 

között 

• Kereskedelmi televíziók nézői kevésbé befogadóak 
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További kutatási irányvonalak: 

• Nagyobb mintán 

• Több adatfelvételi módszer használatával 

• Részben reprezentatív mintán 

• Több kontrollváltozóval 

• Több vignette használatával 

• Tartalomelemzéssel kiegészítve 

 

 

• A bulvár-típusú hírtálalás hatásának direkt mérése 

• Szóhasználat pontosabb vizsgálata 

• A hírfogyasztók önszelekciója hatásának vizsgálata 

• A társadalmi státusz és a lakóhelyi kontextus befolyásának 

vizsgálata  

 

 



Köszönjük a figyelmet! 

 

 

 
janky.bela@tk.mta.hu 

bognar.adrienn@pte.hu 
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