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- two survey experiments about the effects of  media-framing 

on public attitudes towards asylum seekers in Hungary. 

 

- potential effects of media reports during a period in which 

the issue has been high on the political agenda 

 

- Hungary can be considered as an intriguing case of the 

crisis, the political reactions to it, and the role media 

coverage could play in shaping public attitudes 

 

- respondents in the treatment groups read a short 

newspaper article about the current refugee crisis, before 

answering questions regarding the right policy to cope with 

asylum seekers 

 

- the surveys also document the interrelations between media 

consumption, political positions and policy attitudes  



 

- around 400,000 asylum seekers crossed the Hungarian 

border in 2015 

 

- this flow of migrants justifies government intervention and 

media attention. 

 

but 

- focus on the issue much before the peak of the arrivals  

- govt. actors interpreted the crisis as a threat to the 

Hungarian economy and society 

 

meanwhile 

- immigration of non-European people is not an issue in 

Hungary 

- refugees left the country as soon as possible 

 

  



Theory and hypotheses 

 

- political stance matters 

 

- media consumption & political stance matter 

 

- issue framing 
is “a central organizing idea or story line that provides meaning to an 

unfolding strip of events” by highlighting certain aspects of an issue rather 

than some other aspects (Gamson & Modigliani 1987, p. 143) 
 

- three approaches 

A1: short-term effects of individual news reports (classical 

approach)  

A2: pretreatment effect supressing the experimental effect 

A3: interaction between pretreatment and experimental 

treatment  



Data 

 

- first survey: Nov-Dec 2015, quota sample, 500 internet users  

- second survey: June-July 2016 quota sample, 1000 int. users  

 

- first study after a period in which events directly related to 

asylum seekers made the headlines  

- second study after a period in which a govt. proposal 

dominated public discourse 

 

- dependent variable is a question about legal asylum seekers  

- respondents had to choose one of six options they suggest 

the government should do about legal asylum seekers. 

  



Mit gondol, mit tegyen a kormány a háborús övezetekből 

származó, Magyarországra legálisan érkező, 

menedékkérelmet beadó menekültekkel? Kérem, karikázza be 

annak az állításnak a sorszámát, amely a legközelebb áll az Ön 

véleményéhez! 

1— Támogatni kell, hogy új hazára leljenek Magyarországon. 

2 — Biztosítani kell nekik a kulturált szállást, egészséges étkezést, 

egészségügyi ellátást, ideiglenes munkavállalási lehetőséget és 

gyerekeiknek az oktatást addig, amíg hazájukban nem rendeződik a 

helyzet. 

3 — Legfeljebb 1-2 hónapos átmeneti időre kell nekik biztosítani egyszerű 

szállást, étkezést és alapvető egészségügyi ellátást, majd el kell hagyniuk az 

országot. 

4 — Legfeljebb 1-2 hetes átmeneti időre kell nekik biztosítani egyszerű 

szállást, étkezést és alapvető egészségügyi ellátást, majd el kell hagyniuk az 

országot. 

5 — A túléléshez szükséges segélycsomagot és sürgősségi egészségügyi 

ellátást kell nekik biztosítani, és utána azonnal el kell hagyniuk az országot. 

6  — Miután regisztrálták őket, azonnal ki kell toloncolni őket az országból. 

9 — Nem tudom.  



Vignettes 

 

- news articles (Index.hu + fictious) 

 

- 2 versions 

positive: the suffering of asylum seekers is emphasized 

negative: mass immigration as a problematic issue  

 

- last sentence in each article serves as an attention check 

 

 

  



Az EU döntött, vége a nyitott ajtók politikájának PANYI SZABOLCS 2015.09.24.  
Miről állapodtak meg az uniós országok vezetői tegnap éjjel, mi lett a nagy megfejtés a menekültválság kezelésére? 

Összeszedtük a legfontosabb fejleményeket. 

 
Mindenféle tartalmi kérdés előtt a tegnap este legfontosabb tanulsága, hogy az EU tagállamok kormányfői képesek 

összekapni magukat, amikor kell. A konstruktív légkörhöz persze kellett a probléma súlyosságának felismerése, amihez 

viszont hónapokon keresztüli fel nem ismerése, vagyis az kellett, hogy a világ összes lapja és tévéje a menekültválság 

szörnyűségeivel legyen tele.  

Bezárjuk az ajtót és az ablakot is. Ez a legfőbb tartalmi válasz, amit a tegnap esti csúcs adott a menekültválságra. „Ki kell 

igazítanunk a nyitott ajtók és ablakok politikáját” – mondta ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, és ennek a 

szellemiségében születtek a konkrét tervek is. A nyitott ajtók politikája azonban nem az Európai Unió eredeti hozzáállását 

jelenti, hanem az attól való eltérést, megingást, amit főleg német politikusok megengedő nyilatkozatai és a német 

Wilkommenskultur felfutása váltott ki, és mindössze pár hónapja tart. 

A menekültek Magyarországon és Ausztrián keresztüli szabad áramlásáról világossá vált, hogy sosem fog leállni és minden 

szempontból teljesen kezelhetetlen és fenntarthatatlan állapotokhoz vezet. Ennek az EU most véget akar vetni, amiben 

persze Orbán Viktor különutas menekültpolitikájának is katalizátorszerepe volt, de az Unió valójában csak saját korábbi el- és 

bezárkózásához tér vissza. Csak ezt már ki is mondja. Az ajtók tehát eleve zárva voltak, amikor nagyon dörömböltek, 

kinyitottuk, de most visszacsukjuk. 

Hogy a menekültek ne dörömböljenek újra, azt azzal akarja az EU elérni, hogy megpróbálja őket a szomszéd telken tartani. 

Vagyis lehetőleg mindenki maradjon Ázsiában. Mivel Szírián belül 8 millióan hagyták el az otthonukat, a szomszédos 

államokban pedig 4 millió menekült él, milliós nagyságrendben indulhatnának el Európa felé a menekültek.  

Ha eljutnak Európába, ne jussanak az EU-ba. „A külső határoknál zajló káosznak véget kell vetni, ebben egyetértés 

volt″, „mostantól a külső határaink megfelelő védelmére kell fókuszálnunk és arra, hogy segítséget adjunk a velünk 

szomszédos országoknak" – mondta a csúcs után Tusk. Egyrészt a nyugat-balkáni országok komoly segítségre számítanak, 

hogy felfogják a menekültáradatot; másrészt november 15-ig fel kell állítani a hotspotokat Görögországban és 

Olaszországban: ott regisztrálják a menekülteket ujjlenyomat-leolvasóval, és ott várják meg, hogy döntés szülessen a 

további sorsukról; harmadrészt a „külső határainknál előállt drámai helyzet″ kezelésére megerősítik a határvédelmet. Ha 

végigolvasta a cikket, kérem NE kattintson a folytatás gombra, hanem kattintson a…  



Methods 

 

- regression models (OLS, probit, logit) 

 

- political position (left-right + opinion on the government) 

 

- news media consumption 

M1 state news channel 

ATV left-leaning independent news channel 

 

- interaction: political position # News media consumption 

 

- manipulations 

news frame 

wording  

pictures (first survey) 

 
(the paper is  about the effects of news frames only)  



Results 

VARIABLES Study 1 Study 2 

Positive frame, check failed -0.219** -0.0705 

Positive frame, check passed -0.138 0.0725 

Negative frame, check failed -0.179* -0.0750 

Negative frame, check passed -0.145 -0.015 

Watching: state news tv -0.153** -0.172*** 

Watching: Indep. left news tv 0.156 0.0456 

Right opposition -0.366** -0.156* 

Left opposition 0.266** 0.149** 

State news#Right opposition 0.374* 0.362** 

State news#Left opposition 0.109 0.133 

Indep. news#Right opposition -0.406 -0.004 

Indep. news#Left opposition 0.005 0.245** 

Controls YES YES 

Observations 465 938 

R-squared 0.187 0.178 

  



Results 

 

- political stance matters 

 

- news media consumption correlates with policy opinion 

among pro-government and centrist voters 

 

- Dec 2015: frame influences opinion, but its impact is 

independent of the particular news frame presented  

raising the issue that matters and not how it is presented 

(mostly among those who failed tha attention check) 

 

- June 2016: smaller (non significant) effects of news frames 

(similar trends to study 1 among those who failed the 

attention check)  

 

 

 



Conclusion 

 

The results point to the political elite’s capacity to frame 

issues, and  

the limits of news reporting to reframe issues in the context of 

heated political debate 

 


