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Bevezetés

A tömegkommunikációs eszközök, és azokon belül a televízió tanulásban betöltött szerepét
vizsgáló szakirodalom nagy részében egyetértés van abban, hogy a televízió tanulási eszköznek
számít a befogadók számára. A szerzők egy jelentős csoportja szerint a tömegmédia – benne a
televízió is – szignifikáns oktató és ismeretterjesztő funkcióval rendelkezik. Campeaanu szerint a
tömegkommunikáció legáltalánosabb funkciói: az informálás, az oktatás és a szórakoztatás
(Campeanu 1974). Az UNESCO 1980-ban kiadott, úgynevezett MacBride jelentése is az oktatási
potenciálban látja a média egyik legfontosabb szerepét. Korábban szinte kizárólag az iskolák és a
tanárok jelentették a megbízható tudás forrását, ez azonban a tömegkommunikációs eszközök
megjelenésével megváltozott. A jelentés szerint az audiovizuális eszközök új horizontot
eredményeztek az oktatás és a kommunikáció relációjában, kiszélesítve az „oktatási környezetet”,
miközben a formális oktatási intézmények monopóliuma csökken. Hangsúlyozza, hogy nehezen
letagadható a média oktató hatása még a nem kifejezetten oktatási célú adások esetén is.
Elkülöníti a formális (iskolarendszerű képzésben használatos) és az informális (farmereknek,
felnőtteknek, technológiai ismeretek hiányában szenvedőknek) szóló oktatási célú műsorokat
(MacBride 1980). Thumim kiemeli, hogy már az 1950-es években az volt a kereskedelmi televíziók
műsorkészítési elve, hogy a tévé tanítson, informáljon és reklámozzon (Thumim 2006). Giroux
említi az úgynevezett „közpedagógia” (Public pedagogy) eszméjét, amelynek lényege, hogy a
média pedagógiai szerepet tölt be a nagyközönség, tehát a „köz” számára. A kutató szerint a
média befolyásoló szerepe abban ragadható meg, ahogyan organizálja, megvilágosítja, és szállítja
az információkat, eszméket és értékeket (Giroux 1999). Postman szerint a tévé nagyon erős
pedagógiai erővel bír, amely dominálja a figyelmet, az időt, valamint a fiatalok kognitív
magatartását (Postman 1985). Agrawal szerint a média kiemelkedő szerepet tölt be a nyelvek
tanulásában, valamint a különféle kulturális szimbólumok jelentésének elsajátításában (Agrawal
2000). Vajda szerint a televízió rendkívüli erejű tanító- és ismeretterjesztő eszköz, amely
ugyanolyan hatásfokkal taníthat meg hasznos és pozitív ismereteket, mint amilyennel agresszív
tartalmakat (Vajda 1994). Nagy is úgy véli, a televízió hangsúlyosan ismeretterjesztő eszköz.
Kiemelt szerepet tulajdonít a kifejezetten ismeretterjesztéssel foglalkozó csatornáknak, mint a
National Geographic, a Spektrum, vagy a Discovery. Szerinte a rádió és a televízió csaknem



minden műsora ismeretterjesztő funkciót is betölt, függetlenül azok műfajától (Nagy 2005).
McQuail négy szerepét különíti el a tömegmédiának, azon belül is a televíziónak: a szórakoztatást,
a politikát, a reklámot és az oktatást. Megjegyzi, hogy manapság a legtöbb ember számára a tévé
a legfőbb hír- és információforrás, ugyanakkor az oktatásban is jelentős szerepet tölt be: a
gyerekeknek az iskolában, a felnőttek számára pedig otthon, a mindennapokban. McQuail szerint a
média a köz felvilágosításában is nagy szerepet játszik, amennyiben támogatja az általános
iskoláztatást, a könyvtárakat, a népiskolákat (McQuail 2003). Gálik szerint a médiában a
szórakoztató funkció keveredik több más funkcióval, így például az oktatással is, ebből ered az
edutainment műfaji kategória, amely szórakoztató oktatást jelent (Gálik 2003).

A szakirodalom egy része kifejezetten a tudományos életet és általában is a tudományt bemutató
televíziós dokumentumfilmeknek tulajdonít jelentős oktató-tanító szerepet. Többen rámutatnak,
hogy sok amerikai számára a tömegmédia, illetve az abban megjelenő kutatók jelentik az
elsődleges információforrást a tudomány kapcsán (Geller et al. 2002; Young 2002). Az amerikai
közvélemény számára az ezredforduló környékén elsődleges forrásnak számított a televízió a
tudományos és technológiai információk tekintetében (National Science Board 1998). A televízió
Lewenstein szerint is jelentős szerepet játszik a tudományról való önkéntes tanulásban (Lewenstein
2001). De nemcsak a tanulásban, hanem az egyes tudományos témák iránti figyelem felkeltésében
is. Donohue az 1980-ban, Jeruzsálem Talpiot negyedében feltárt, állítólag Jézus és családjának
csontjait tartalmazó sír kapcsán említi, hogy a kétes megítélésű régészeti ásatás és az azzal
kapcsolatos vita azután került be igazán a köztudatba, hogy a Discovery Channel 2007-ben filmet
készített róla (Donohue 2014). Aldridge és Dingwall a vadvilágot és a természetet bemutató
műsorok kapcsán jegyzik meg, hogy ezek népszerű és egyben profitábilis műfajnak számítanak az
angolszász nyelvterületeken. Szerintük érdemes azt vizsgálni, hogy ezen társadalmilag elfogadott
műfaj milyen mértékben járul hozzá a természettudományok széles körű megértéséhez, milyen
értelmezési keretet kínálnak a nézőiknek (Aldridge – Dingwall 2003). Ugyanők úgy vélik, hogy a
laikusok számára sok forrás áll rendelkezésre a biológiával és környezettel kapcsolatos tudás
bővítésére, amelyben központi szerepet játszanak a vadvilágot és természetet bemutató televíziós
dokumentumfilmek (Dingwall – Aldridge 2006). Van Dyke a régészet televíziós megjelenése
kapcsán írja, hogy a vizuális média elemei, mint a retorika, a képek és a grafikus eszközök nem
csak a régészeti tudás konstrukcióját segítik elő, hanem annak közvetítését is a laikus, de
érdeklődő közvélemény felé. A régészeti témájú filmekben alkalmazott kompjúteres megjelenítő
eszközök, a grafikus rekonstrukciók és a speciális effektek új elemeket jelentenek a múlt
felfedezésében (Van Dyke 2006).

Más kutatók szerint nem csak a dokumentumfilmek hordoznak jelentős oktató-tanító funkciót a
televízióban, hanem szinte bármilyen műsorból lehet tanulni, minden műsortípus rendelkezik
valamilyen szintű közművelő, kultúraközvetítő funkcióval. Sándor szerint a különböző műsorok
megtekintése révén bővül az emberek tudása, adatokat, műveket, tényeket ismernek meg.
Hangsúlyozza, hogy még a szórakoztató műsorok, híradók nézése során is számos olyan ismeret
rakódik le a befogadóban, amely a tudását növeli, ismeretanyagát gazdagítja (Sándor 1973).
Barbier és Lavenir szerint az 1990-es évektől egyre inkább kommunikációs műsorfolyamokat
(fluxus) közvetít a televízió, amikor egy adás keretein belül látható zenés-táncos bejátszás, orvosi,
tudományos, vagy kulturális ismeretterjesztés, telefonos vetélkedő, színdarab stb. (Barbier –
Lavenir 2004). Cazeneuve és Oulif a televíziót a kommunikációs eszközök „egyszerre több
hangszeren játszó zenésze” titulusával illették. A tévét a közművelődés egyik eszközének tartják,
amennyiben sok millió embernek ad lehetőséget arra, hogy tudomást szerezzen például Goya
létezéséről, Tino Rossi énekéről, vagy megnézzen egy remekművet. Eközben lehetővé teszi a néző



számára, hogy csiszolja az agyát, szétszórja és deformálja a figyelmet (Cazeneuve – Oulif 1969).
Nagy a tömegmédiát általában a közművelődés részének tekinti, amely alkalmas a műveltség
terjesztésére, idegen nyelvek oktatására, gyakoroltatására, a motiválásra. Kiemeli, hogy a film
kultúraterjesztő eszközként is jelentős szereppel bír, hiszen nagy tömegekhez jut el. Megemlíti,
hogy a játékfilmeken kívül fontos szerepet töltenek be a közművelődésben a kulturális-, oktató-, a
híradó-, és dokumentumfilmek, valamint a bábfilmek is (Nagy 2005).Zsolt is kiemeli a tömegmédia
kultúra közvetítési funkcióit. Úgy véli, hogy a tömegkommunikáció egyik fő funkciója a kultúra
kifejezése és folyamatosságának biztosítása. Ezt még a kereskedelmi tévék is vallják, ezért
készítenek akár veszteségesen is oktató műsorokat, akkor is, ha nem kötelezi őket törvény sem
erre. Ennek oka, hogy presztízs jellegű műsornak tekintik. Az ilyen médiumok főként az
ismeretterjesztő műfajokat kedvelik, amelyek a természetvédelem, a tudomány, a technika, a
történelem, vagy a társadalomtudományok (főként kultúrantropológia) témáit ölelik fel. Zsolt
szerint egyetemes kultúraterjesztésről van szó akkor is, ha egy helyi közösség életét mutatják be
(Zsolt 2000).

Buckingham is azt hangsúlyozza, hogy a média eleve lényegénél fogva „oktató jellegű”, és ez a
jelleg vonatkozik a híradó és a Discovery Channel műsoraira, vagy akár a Jerry Springer Show-ra és
a Pokémon rajzfilmre is (Buckingham 2005). Thumim a televíziós műsorok közül elsősorban a
népszerű sorozatok, drámák és a magazinműsorok hatását vizsgálva úgy véli, hogy ezek fontos
szerepet játszanak a gyorsan változó társadalomban, hiszen elfogadtatnak és kialakítanak
különféle magatartásformákat a szegmentált nézőközönségben, tehát nem csak szórakoztatnak,
hanem tanítanak is (Thumim 2006). Jacke és Winkel a filmek szerepét vizsgálva jutottak arra, hogy
azok nagyban hozzájárulnak a befogadó saját identitásának kialakulásához, lehetőséget kínálnak
az iskolán túl is az észlelési lehetőségek kibővítésére, így képesek megismerni a testbeszéd
aspektusait, fejleszthetik a koncentrációs képességeiket (Jacke – Winkel 2008). Bodag és Hamisch
szerint a televízióban és a moziban látott filmek erős impulzust jelentenek a befogadók világnézeti
és erkölcsi irányultságára (Bodag – Hamisch 1987). Long és Steinke ugyancsak a filmek
ismeretterjesztő funkcióját elemezve megállapította, hogy azok hatással vannak a befogadók
tudományos koncepcióira, izgalmat kelthetnek, vagy félelmet a tudomány és a technika
eredményei iránt, vagy sztereotípiákat alakíthatnak ki a tudósokról és a tudományról (Long és
Steinke 1996). Rose szerint a film képes hihetőnek láttatni tudományos jelenségeket, amelyek
megragadják a befogadók képzeletét, függetlenül attól, hogy a látottak lehetségesek-e a
valóságban. A mozik érdekes ötleteket és provokatív nézőpontokat mutathatnak be a tudomány
társadalmi szerepéről, és a pontatlanságaik ellenére potenciális oktatási lehetőséget is magukban
hordoznak, hiszen segítenek kapcsolatot teremteni a valódi tudománnyal (Rose 2003). Kirby szerint
a vizuális média befogadókra gyakorolt nagy hatása azon nyugszik, hogy a fikción alapuló
filmekben és a tévében nem csupán szórakoztató céllal jelenik meg a tudomány, hanem a
tudományról realisztikus kép kialakítására törekszenek, függetlenül attól, hogy annak van-e köze
az igaz tudományhoz, vagy sem (Kirby 2003). A sci-fik és a hírműsorok szerepét is vizsgálták
korábban tartalomelemzéssel. Bár széles körben kritizálják a sci-fi filmek tartalmát, amelyek sok
esetben félrevezetőek, illetve csekélyes információkat adnak, több kutató mégis azt állítja: a
közvélemény géntudománnyal kapcsolatos felfogását komolyan befolyásolják ezen filmek (Bendle
2002; Rosner – Johnson 1995; Turner 2002).

Más kutatók elsősorban a politikai- és hírműsorok hatását vizsgálták. Kellner szerint a média
tartalmak segítenek a politikai nézetek kialakításában, formálják a szociális viselkedésformákat,
valamint olyan anyagokat szolgáltatnak, amelyek révén az emberek kialakíthatják saját
identitásukat (Kellner 1995). Dewey is részben politikai funkciót tulajdonít a médiának, ő a sajtóra,



mint a demokráciára való nevelés eszközére tekint (Dewey 1966). Lafolette szerint a hírműsorok is
komoly ismeretterjesztő-oktató szereppel bírnak, például felhívják a figyelmet különböző
betegségekre, mint az 1980-as években az AIDS-re, társadalmi problémákra, elősegítve az azokról
zajló diskurzust. (Lafollette 2012). Murcia szerint a tudományról szóló híradások fontos
információforrást jelentenek a lakosságnak, hozzájárulva az élethosszig tartó tanuláshoz (Murcia
2009).

A fentebb ismertetett megállapításokban közös, hogy mindegyik oktató-tanító funkciót feltételez a
televíziónak, azon belül nem csupán a dokumentumfilmeknek, hanem a többi műfajnak is. Ennek
megfelelően jelen kutatásunkban megvizsgáljuk, milyen szerepet töltenek be a kulturális
közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban az egyes műfajok. A szakirodalmi megállapítások
alapján a dokumentumfilmeken kívül az alábbi műsortípusok nézettségét vizsgáltuk: filmek,
hírműsorok, politikai elemzések, sorozatok, műveltségi vetélkedők, zenei műsorok (videoklipek,
zenei hírek stb.), tematikus magazinműsorok (pl. autós-motoros, főzős, baba-mama, sport, mese
stb.) és bulvármagazinok (pl. Aktív, Fókusz stb.). Az egyes műsortípusok nézettségét
összehasonlítottuk a dokumentumfilmek nézettségével, így megállapítható, hogy azok milyen
szerepet töltenek be a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban. A kapott adatokat
háttérváltozók mentén is analizáltuk, így megkaptuk, hogy milyen karakterisztikával írhatóak le az
egyes műsorok nézői.

Az ismeretterjesztő/oktató célzatú filmekkel kapcsolatban a hazai szakirodalom többsége többféle
definíciót alkalmaz, megjelenik az oktatófilm, a dokumentumfilm és az ismeretterjesztő film
terminusa, részben egymást átfedve. Az általunk feltárt nemzetközi szakirodalom ezekre a filmekre
egyöntetűen a „documentary” (dokumentumfilm) kategóriát alkalmazza. A magyar nyelvben
használt „ismeretterjesztő film” megnevezéssel egyetlen feltárt nemzetközi szakirodalmi tételben
sem találkoztunk. Így az egyértelműség és a nemzetközi összehasonlíthatóság kedvéért mi is a
„dokumentumfilm” definíciót fogjuk használni ezekre az ismeretterjesztő/oktató célzatú, de
szórakoztató funkcióval is bíró filmekre, elkülönítve azokat az elsősorban fikción alapuló
játékfilmektől, valamint a kifejezetten oktatási célokra készült, és elsősorban a formális oktatás
során alkalmazott oktatófilmektől.

Hipotézisek és a kutatás részletei

Az első hipotézisünk szerint a kulturális közfoglalkoztatottak az országos átlagnál nagyobb
arányban néznek dokumentumfilmeket. Ezt egyrészt azokra az elméleti feltételezésekre alapozzuk,
amelyek szerint a televízió, és azon belül a dokumentumfilmek szerepet játszanak a felnőttek
tanulásában, hozzájárulnak a tudásuk gyarapításához és formálásához (v.ö. Geller et al. 2002;
Young 2002; National Science Board 1998; Lewenstein 2001; Donohue 2014; Dingwall – Aldridge
2006; Van Dyke 2006; Garrett 2010; Elam 2005; Lafolette 2012; Bates 2005; Dhingra 2003; Murcia
2009). Másrészt feltételezzük, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak szakmájukból adódóan
(kulturális és közművelődési intézmények dolgozóiként) a televíziós aktivitásaik során is figyelmet
fordítanak az ismeretterjesztő célzatú dokumentumfilmekre. Ennek megfelelően az országos a
Nielsen Közönségmérés országos kutatási eredményeihez képest (Nielsen 2015) nagyobb arányú
nézettségre számítunk a kulturális közfoglalkoztatottak körében.

A második hipotézisünk az elsőből következik. Eszerint a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós
aktivitásaiban a többi műsortípushoz viszonyítva is előkelőbb helyen szerepel a dokumentumfilmek
megtekintése, mint a teljes lakosság körében. Ezt ugyancsak a Nielsen kutatásaira alapozzuk,



amely kimutatta, hogy a teljes hazai lakosság körében a mozifilmek és egyéb, nem zenés fikció,
illetve szórakoztató műsorok a legnézettebbek, majd a hírek és az információs műsorok, melyeket
a sportműsorok követnek, végül a művelődéssel, tudománnyal és kultúrával kapcsolatos
műsorszámok, amelyek a hetedik helyen állnak a nézettségben (Nielsen 2016). Azt feltételezzük,
hogy a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban – a munkájukból fakadóan – az
országos átlagnál nagyobb arányban szerepel a dokumentumfilmek megtekintése, más televíziós
műsortípushoz képest.

A harmadik hipotézisünkben azt feltételezzük, hogy a televíziós dokumentumfilmeket inkább a
kevésbé iskolázottak nézik. Ezt a Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1970-es években végzett
kutatására alapozzuk, amely szerint a dokumentumfilmek nézői körében nagy arányban
szerepeltek szakmunkások és mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak, és általában alapfokú
végzettségűek. A történelmi sorozatok esetében is azt állapították meg, hogy az értelmiségnek
címzett műsorokat legkevésbé ők nézték, míg a nem szellemi dolgozóknak szánt műsorokat pont
az értelmiség figyelte (Hanák 1975).

Hazai és nemzetközi kutatások

A nemzetközi kutatások egy része kitér arra is, milyen szerepet játszanak a különböző televíziós
műsortípusok a közvélemény tudományról kapcsolatos értesüléseiben. Arra összpontosítottak,
hogyan befolyásolja a „hétköznapi kultúra” a „laikusok” körében a tudományos ismeretek
terjedését. A hatást tekintve különbséget tesznek a dokumentumfilmek, a hírműsorok, a
játékfilmek és sorozatok között. Az általunk feltárt nemzetközi kutatások többsége egy-egy konkrét
tudományterület (például a genetika) kapcsán vizsgálta a média hatását. Azonban egyik kutatás
sem elemezte, hogy a televíziós aktivitáson belül milyen arányt képviselnek a különböző
műsortípusok.

Bates az USA-ban, végzett kutatás eredményeit ismerteti, amelyben arra keresték a választ: mit
tud a laikus közvélemény a genetikáról, és a tudásukat hogyan befolyásolták a hírekből, a
dokumentumfilmekből, illetve a sci-fikből származó információk. Megállapították, hogy
információforrásnak bizonyultak a dokumentumfilmek, a játékfilmek, a különféle népszerű tévés
műsorok, a sci-fi és a hírműsorok is. A kutatás nem találta jelentősnek a hírműsorok szerepét,
ellentmondva több korábbi kutatás eredményeinek. A hírekhez képest sokkal nagyobb arányban
hivatkoztak dokumentumfilmekre, mint forrásra a genetikával kapcsolatos tudásukban. A
kutatásban a dokumentumfilmek és a játékfilmek egyik alműfaja, a sci-fi hatása közti
különbségeket is vizsgálták. Az eredmények a játékfilmek nagyobb jelentőségét mutatták ki az
ismeretszerzésben. A vizsgálatban ugyanis azt találták, hogy a dokumentumfilmek helyett a sci-fi
szerepe volt a legjelentősebb a megkérdezettek között a genetikáról alkotott tudásra és az azzal
kapcsolatos attitűdre (Bates 2005).

Egy másik, szintén az USA-ban végzett kutatás középiskolások körében mérte, hogyan hat a média
a tudományról szerzett értesülésekre. A Dhingra által ismertetett kutatás eredményei azt
mutatták, hogy a tanulók a televízió műsorok közül a legtöbb tudományos információhoz a
hírekből, a dokumentumfilmekből, a játékfilmekből és a magazin műsorokból jutottak (Dhingra
2003). A Kaiser Family Foundation a sürgősségi fogamzásgátlás témakörében vizsgálta az NBC egy
orvosi témájú televíziós sorozatának (E.R.) hatását. Szerintük a magas nézettségnek köszönhetően
(az adott epizódot 34 millióan nézték) sok néző tanulhatott valamit erről a témáról a sorozatból,
azonban az információk ismétlések hiánya miatt ez az egyszeri rövid üzenet nem bizonyult



tartósnak (Kaiser Family Foundation 1997).

A hazai televíziózás elindulása utáni évtizedekben több tudományos kutatás is vizsgálta a tévé
szabadidős ismeretszerzésben és művelődésben játszott hatásait. A hazai kutatások közül az első
olyan átfogó jellegű tudományos kutatást, amely kitért a televízió ismeretterjesztésben,
kultúraközvetítésben játszott szerepére, 1965-ben, csehszlovákiai és magyar községekben
végezték kérdőíves adatfelvétellel.

A kutatás során rákérdeztek a különböző televízió műsorok iránti érdeklődésre is, így ennek
mentén is kimutathatóak voltak különbségek. A megkérdezettek inkább a fiktív és szórakoztató
tartalmakat részesítették előnyben, a tudományos és ismeretterjesztő műsorok nézettsége
csekélynek bizonyult.

 

1. táblázat: A legkedveltebb TV műsorok
(Forrás: Harangi – Vitár 1967)

Film, színház, TV-játék 63,9%

Könnyű szórakoztató műsorok 10,9%

Sportközvetítések 10,9%

Népi zene 3,2%

Vetélkedők 1,5%

Könnyű zene 1,4%

Társadalmi-politikai-tájékoztatási műsorok, TV híradó 3,7%

Tudományos ismeretterjesztő-oktató műsorok 3,6%

Egyéb 0,9%

 

A kutatás szerint a vizsgált falusi lakosság körében a filmek, a színházi közvetítések valamint a TV-
játékok voltak a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 63,9 százaléka leginkább ezeket kedvelte. A
tudományos ismeretterjesztő és oktató műsorok 3,6 százalék körében bizonyultak a
legnépszerűbbnek (1. táblázat). A felmérés során a TV-műsorok iránti érdeklődést nemek szerinti
megoszlását is megvizsgálták.



 

2. táblázat: A TV műsorok iránti érdeklődés nemek szerinti megoszlása
(Forrás: Harangi – Vitár 1967)

nem
film,
színház,
 TV-játék

Társadalmi-
politikai-
tájékoztatási 
műsorok, TV
híradó

Tudományos 
ismeretterjesztő-
oktató műsorok

Könnyű 
szórakoztató 
műsorok

Sport-
közvetítések

Népi
zene

férfi 57,3% 4,8% 4,6% 9,2% 20,9% 3,2%

nő 75,4% 3% 3% 12,9% 2,3% 3,4%

 

A férfiak körében népszerűbbek voltak a tudományos és ismeretterjesztő műsorok, a társadalmi-
politikai és tájékoztatási műsorok, illetve a sportközvetítések, ahogy ez a 2. táblázatból
kiolvasható. A nők között ugyanakkor a filmek, a színházi közvetítések, a TV játékok, valamint a
könnyű szórakoztató műsorok bizonyultak kedveltebbnek (Harangi – Vitár 1967).

A Tömegkommunikációs Kutatóközpont több kutatást is végzett a média, azon belül a televízió
tanulásban, ismeretterjesztésben játszott hatásairól elsősorban az 1960-as és az 1970-es években.
Ezek a vizsgálatok különböző területeken (pl. gazdasági ismeretek, történelem) mérték a lakosság
tudását, azt kutatva, hogyan formálták azt a televíziós és rádiós ismeretterjesztő műsorok.
Azonban egyik elemzés sem vizsgálta konkrétan, hogy a televíziós aktivitáson belül milyen arányt
képviselnek a különböző műsortípusok. A kutatások megállapították, hogy azok, akik
iskolázottabbak és gyakran szereznek információt tömegkommunikációs eszközökből, sok jó
választ adtak a vizsgáztató jellegű ismeretkérdésekre. A legmagasabb arányban azok adtak rossz
válaszokat, akik sokat tévéztek, rádióztak, ugyanakkor kevésbé voltak iskolázottak (Nagy et al.
1976). Szecskő Tamás szerint ezen csoport tagjai magabiztosak, mivel sokat tévéznek és
rádióznak, azt gondolják, hogy ismerik a helyes választ (Szecskő 1980). Hanák az iskolarádió és az
iskolatelevízió hatását vizsgáló kutatások eredményeit ismerteti, amelyek szerint a televízióban
sugárzott történelmi ismeretterjesztő műsorokat a felnőtt nézők csaknem 50 százaléka látta, míg a
tudományosabb, tárgyszerűbb formában készült sorozatokat a nézők csaknem negyede figyelte.
Nagy arányban szerepeltek a nézők között szakmunkások és mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak,
és általában alapfokú végzettségűek. A történelmi sorozatok esetében azt mutatták az
eredmények, hogy az értelmiségnek címzett műsorokat legkevésbé ők nézték, míg a nem szellemi
dolgozóknak szánt műsorokat pedig pont az értelmiség figyelte (Hanák 1975). Hanák szerint ez
abból fakadhat, hogy az ismeretterjesztő műsorok nézői a programtól szórakozást is várnak,
valamint érdekes, lebilincselő élményeket (Hanák 1980).

Hunyady és Pörzse a Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1973-1974-ben végzett kutatását
ismerteti. Bár a televíziót többé-kevésbé mindenki szórakozásnak tekinti, különösen magas ezek
aránya a kevésbé iskolázottak, a legalacsonyabb beosztásúak, a falun élők, az idősek és a nők



körében. Szinte minden megkérdezett csoportban a tájékoztatást tartották a legkiemelkedőbbnek
a televíziót tekintve, kivételt csak a legidősebbek és a kevésbé iskolázottak jelentettek, ők a
szórakoztatást tartották elsődlegesnek. A televízió gondolatokat serkentő szerepe kapcsán azt
találták, minél magasabb az egyén iskolázottsága, annál inkább csökken számára a tévéhez
köthető gondolatok jelentősége. A társas kapcsolatokra gyakorolt hatás nem volt egyértelműen
kimutatható, az viszont igen, hogy a televízióban látottak-hallottak beszédtémát jelentenek a
barátok és munkatársak között. Az egyetemet végzettek körében kisebb, míg az alacsonyabb
végzettségűek között magasabb azok aránya, akik egyetértettek azzal, hogy tévé nélkül nem
tudnának miről beszélgetni a barátaikkal és munkatársaikkal. A televízió művelődésre és olvasásra
való hatását viszonylag csekélynek, vagy közepesnek értékelték a válaszadók. A válaszadók
többsége szerint jobban érdeklődnének az emberek a művészetek iránt, ha megszűnne a tévé, míg
nagyjából fele-fele arányban mondták azt, hogy az emberek többet olvasnának és művelődnének
tévé nélkül. A társadalmi-demográfiai különbségeket nézve megállapítható, hogy az idősebbek és a
magasabb végzettségűek szerint inkább pozitív a televízió hatása a művészetekre és a
művelődésre (Hunyady – Pörzse 1980).

A legutóbbi, áttételesen a televízió ismeretterjesztő szerepét is vizsgáló, hazai országos
tudományos kutatást 2006 és 2009 között végezték 1244 felnőtt lekérdezésével a Debreceni
Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola és a Pécsi Tudományegyetem közreműködésével. A Forray
és Juhász vezetésével zajlott kutatás „Afelnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós
elköteleződés" címet viselte. Ennek során kérdőívek és interjúk segítségével vizsgálták a felnőttek
autonóm módon történő tanulását. A vizsgálatban a televízió ismeretterjesztésben betöltött
szerepét is feltárták (Forray – Juhász 2009). Az eredmények szerint a megkérdezettek 17 százaléka
leginkább a TV segítségével végzett autonóm tanulást, míg 54 százalékuk különböző
gyakorisággal, de szerzett ismereteket tévéműsorokból. A fennmaradó 29 százalék azonban
teljesen elutasította a televíziót, mint tanulási eszközt(Kenyeres 2009). A kutatás azonban nem
vizsgálta konkrétan, hogy a televíziós aktivitáson belül milyen arányt képviselnek a különböző
műsortípusok. Megtette viszont a Nielsen, amely országos adatokat közölt ebben a témában 2016-
ban. Eszerint a mozifilmek és egyéb, nem zenés fikció témájú műsorok voltak a legnézettebbek
(összesen 43,2 százalék). Ezeket követték a nem zenés szórakoztató műsorok (9,2 százalékkal),
majd a hírek (9,1 százalék), a sportműsorok (7,4 százalék), illetve külön az információs műsorok
(4,8 százalék) bizonyultak a legnézettebbnek. Majd a művelődés, tudomány és kultúra témaköre a
hetedik helyen szerepelt 4,3 százalékkal (Nilesen 2016).

A fent említett kutatások többsége tehát bár említést tesz a különböző televíziós műsortípusokról,
azt azonban nem vizsgálta, milyen szerepet játszanak ezek a lakosság televíziós aktivitásaiban az
ismeretterjesztő tartalmak megtekintéséhez viszonyítva. Kivételt az 1965-ös csehszlovák-magyar
kutatás és a Nielsen 2016-os vizsgálata jelentett, amelyek konkrét műsortípusok arányait is
vizsgálták. Mi a saját kutatásunk során ugyancsak feltártuk ezeket a különbségeket, így bizonyos
mértékű összehasonlításra is lehetőségünk nyílik.

Saját kutatási eredmények

Elsőként a dokumentumfilmek nézettségét vizsgáltuk meg, hogy milyen arányban követtek
figyelemmel ilyen filmeket a kulturális közfoglalkoztatottak. Ennek feltárására a kutatásunkban
megkérdeztük, hogy szoktak-e ismeretterjesztő televíziós csatornákon (pl. National Geographic
Channel, Discovery Channel, Spektrum TV) futó dokumentumfilmeket nézni.



A megkérdezettek túlnyomó többsége, 76,7 százaléka igennel válaszolt, és mindössze 23,3
százalék nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem néz ilyen csatornákon bemutatott
dokumentumfilmeket. Az eredmények azt mutatják, hogy a dokumentumfilmek a kulturális
közfoglalkoztatottak túlnyomó többségénél tanulási tényezőnek számítanak, és formálják
tudásukat. A kutatási eredményeink tehát igazolták azon elméleti feltevéseket, amelyek szerint a
televízió, és azon belül a dokumentumfilmek szerepet játszanak a felnőttek tanulásában,
hozzájárulnak a tudásuk gyarapításához és formálásához (v.ö. Geller et al., 2002; Young, 2002;
National Science Board 1998; Lewenstein 2001; Donohue 2014; Dingwall – Aldridge 2006; Van
Dyke 2006; Garrett 2010; Elam 2005; Lafolette 2012; Bates 2005; Dhingra 2003; Murcia 2009).

Korábbi kutatások eredményeihez hasonlítva a saját adatainkat, többféle differenciát is találunk. A
Nielsen Közönségmérés 2014-es, országos kutatási eredményeihez képest azt mondhatjuk, hogy a
kulturális közfoglalkoztatottak az országos átlagnál jóval nagyobb, csaknem háromszoros arányban
néznek ismeretterjesztő televíziós csatornákon futó dokumentumfilmeket, így az ő tanulásukban az
átlagnál fontosabb szerepet játszanak ezen filmek.

 

3. táblázat: Televíziós ismeretterjesztő csatornákon futó dokumentumfilmek nézettsége a kulturális
közfoglalkoztatottak körében, összehasonlítva más kutatások adataival

(Forrás: Harangi – Vitár 1967; Kenyeres 2009; Nielsen 2015; Kenyeres 2016; saját adatok)

Dokumentumfilmeket
néző kulturális
közfoglalkoztatottak
aránya (saját
kutatás)

Televízióból
több-
kevésbé
tanuló
felnőttek
aránya
(Kenyeres
2009)

Ismeretterjesztő
csatornákat
legalább 1
percig nézők
napi aránya a
hazai lakosság
körében 2014-
ben (Nielsen
2015)

Televíziós
ismeretterjesztő
csatornákból
tanuló
egyetemisták
aránya (Murcia
2009)

Tudományos
ismeretterjesztő-
oktató műsorok
nézettsége
(Harangi – Vitár
1967)

76,7% 71% 24,7% 20,3% 3,5%

 

A kapott adatinkat korábbi kutatások eredményeivel összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a pozitív
válaszok 76,7 százalékos aránya csaknem megegyezik a 2006-os autonóm tanulás –szintén
országos- kutatás 71 százalékos eredményével. Akkor a válaszadók 54 százaléka többé-kevésbé,
17 százaléka pedig gyakran tanult televíziós műsorokból (Kenyeres 2009). Ugyanakkor a kapott
adataink jóval felülmúlják egyéb kutatások eredményeit. A Nielsen Közönségmérés 2014-ben
végzett reprezentatív kutatása szerint a 4 éven felüli hazai lakosság 24,7 százaléka nézett naponta
legalább 1 percet valamely ismeretterjesztő csatornán futó filmet (Nielsen 2015). Ennek alapján azt
mondhatjuk, hogy az általunk vizsgált kulturális közfoglalkoztatottak az országos átlagnál jóval
nagyobb arányban néztek ilyen dokumentumfilmeket. Murcia 2009-es, ausztráliai egyetemisták
körében végzett kutatása arra jutott, hogy a megkérdezettek 20,3 százaléka esetén töltöttek be
tudományos tanulási szerepet a televíziós ismeretterjesztő csatornák (Murcia, 2009).



Eredményeink jóval felülmúlták Harangi és Vitár 1965-ös kutatása során kapott eredményeket,
amelyek szerint a vizsgált csehszlovákiai és magyarországi határ menti lakosság 3,5 százaléka
nézett tudományos ismeretterjesztő-oktató műsorokat (Harangi – Vitár 1967). Itt azonban meg kell
jegyezni, hogy akkoriban a televízió jóval kevésbé elterjedtebb tömegkommunikációs eszköz volt,
mint napjainkban, illetve az állami TV-k kínálatán kívül nem volt más legálisan elérhető TV
csatorna, így ismeretterjesztő adások sem. (3. táblázat).

 

A kutatásunk során megvizsgáltuk, milyen szerepet tölt be a dokumentumfilmek megtekintése
összehasonlítva más műsortípusokkal a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban. A
kapott válaszokból gyakorisági átlagot képeztünk, ezek alapján meghatározva a
dokumentumfilmek szerepét. Az eredményeink azt mutatják, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak
televíziózási aktivitásaiban előkelő szerepet tölt be a dokumentumfilmekből történő tanulás, amely
a harmadik leggyakoribb tevékenységnek számít a filmek, hírműsorok és politikai elemzések
megtekintése után.

 

4. táblázat: A különböző televíziós műsortípusok fogyasztási gyakorisága
(Forrás: saját adatok)

Műsorfajta Sosem
nézi

Havonta
párszor

Hetente
párszor Naponta Gyakorisági

átlag

Filmek 12,2% 29,5% 37,3% 21% 1,67

Hírműsorok, politikai elemzések 25,2% 24,4% 24,4% 26% 1,51

Dokumentumfilmek 15,1% 43,5% 31,4% 10% 1,36

Sorozatok 32,7% 22,1% 25,8% 19,3% 1,32

Műveltségi vetélkedők 27% 41,9% 25,5% 5,6% 1,1

Zenei műsorok (videoklipek, zenei
hírek)

35,2% 37,5% 19,5% 7,8% 1

Tematikus magazinműsorok (pl.
autós-motoros, főzős, baba-mama,
sport, mese stb.)

35,9% 40,6% 17,7% 5,7% 0,93

Bulvármagazinok (pl. Aktív, Fókusz) 44,9% 31,5% 18,1% 5,5% 0,84



 

A megkérdezett kulturális közfoglalkoztatottak legnagyobb napi gyakorisággal (1,67-es index)
filmeket néznek a televízióban. Ezen belül a legnagyobb csoportot a hetente többször filmezők
tették ki. A filmnézést követi a hírműsorok és politikai elemzések megtekintése (1,51-es
gyakorisági indexszel), amely aktivitás a megkérdezettek legnagyobb részére napi
rendszerességgel volt jellemző, 26 százalékuk válaszolt úgy, hogy naponta követ figyelemmel ilyen
műsorokat. A harmadik leggyakrabban nézett tévéműsor típust a dokumentumfilmek jelentették
(1,36-os gyakorisági átlaggal). A válaszadók legnagyobb csoportja havonta néhányszor nézett ilyen
filmet, ugyanakkor több mint 30 százalékuk heti gyakorisággal, és minden tízedik válaszoló
naponta. A dokumentumfilmek után a sorozatnézés bizonyult a leggyakoribb televíziós aktivitásnak
(1,32-es gyakorisági indexszel). Ez a tevékenység azonban a válaszadók legnagyobb csoportjára
egyáltalán nem volt jellemző. A sorozatokat követően a műveltségi vetélkedők (1,1-es gyakorisági
átlaggal), a különféle zenei műsorok (1-es átlaggal), majd a tematikus műsorok (0,93-as átlaggal),
végül pedig a bulvármagazinok következtek (0,84-es átlaggal). Ha a napi gyakorisági átlagot
vizsgáljuk, akkor a dokumentumfilmeket megelőzik még a sorozatok (4. táblázat).

A kapott eredményeink részben összhangban vannak az 1965-ös csehszlovák-magyar kutatás
megállapításaival, amely szintén a filmnézést (együtt a színházi közvetítésekkel és TV-játékokkal)
találta a leggyakoribb televíziós aktivitásnak, a többi eredmény azonban nagy különbségeket
mutatott. A korábbi kutatásban – ellentétben a mi eredményeinkkel – mind a hírműsorok, mind az
ismeretterjesztő televíziós tartalmak szerepe csekélynek bizonyult (Harangi – Vitár 1967). Az
eredményeink ugyancsak részlegesen vannak összhangban a Nielsen már említett kutatási
megállapításaival, amelyek szerint a mozifilmek és egyéb, nem zenés fikció témájú műsorok voltak
a legnézettebbek, ezeket követték a nem zenés szórakoztató műsorok, majd a hírek, a
sportműsorok, az információs műsorok, utolsók között pedig a művelődés, tudomány és kultúra
témaköre a hetedik helyen 4,3 százalékkal (Nilesen 2016). A Nielsen kutatása jóval kisebb
nézettségi hányadot jelzett az ismeretterjesztő műsorok esetében, mint a mi kutatásunk adatai, ez
alapján azt mondhatjuk, hogy az általunk elemzett kulturális közfoglalkoztatottak az országos
átlagnál nagyobb arányban tanulnak ismeretterjesztő dokumentumfilmekből.

Az alábbiakban megvizsgáljuk az egyes műsortípusok nézettségét háttérváltozók dimenziója
mentén, így kirajzolódik az azokat nézők karakterisztikája. Minden műsortípus esetén a teljes
csoportban mért átlagot vetettük össze az egyes háttérváltozói csoportokban mért átlaggal, így
megkaptuk, milyen háttérváltozók befolyásolták az egyes műsortípusok nézettségét, illetve melyek
az alul- illetve felülreprezentált háttérváltozói csoportok a különböző televízió műsorok
tekintetében.

A filmnézést elsősorban a házi könyvtár nagysága, az iskolai végzettség, a nyelvvizsga szintje, az
életkor, a vallásosság mértéke és a település típusa befolyásolta. A csoportátlagnál gyakrabban
néztek filmeket a kis házi könyvtárral rendelkezők, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a
nyelvvizsgával nem rendelkezők, a kistelepülések lakói és az 50 év felettiek a vizsgált kulturális
közfoglalkoztatottak között. Ugyanakkor az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a
filmnézők között a magasabb szintű nyelvvizsgával rendelkezők, a nagycsaládosok, a nagyobb
városokban élők, a nagy házi könyvtárral rendelkezők és a magasabb iskolai végzettségűek. A
többi háttérváltozó esetében nem tudtunk kimutatni egyértelmű (mindkét irányban megjelenő)
korrelanciát.

 



5. táblázat: a filmnézők között leginkább felül- és alulreprezentált háttérváltozói csoportok
(N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

0-50 darab könyv +0,23 Felsőfokú nyelvvizsga -0,32

Érettségi +0,12 Háromnál több gyerek -0,28

51-100 darab könyv +0,12 Középfokú nyelvvizsga -0,25

Nincs nyelvvizsga +0,12 Fővárosban/megyeszékhelyen
él -0,24

Párkapcsolatban,
együtt lakva +0,09 Egyetem, főiskola -0,22

50-59 éves +0,07 Egyedül lakik -0,20

Individuális
vallásosságú +0,07 500 darabnál több könyv -0,19

Községben él +0,06 Férfi -0,17

Négyen laknak +0,06 301-500 darab könyv -0,10

60 év felett +0,05 Nem vallásos -0,08

 

Amint a táblázatból kiderül, a filmek nézői között jelentősen felülreprezentáltnak bizonyultak a
legkisebb házi könyvtárral rendelkezők (+0,23-as anomália), valamint a csak érettségit szerzettek
és a nyelvvizsgát nem letettek (egyaránt +0,12-es diszkrepanciával) Korcsoport szerint az 50 év
felettiek körében mutattunk ki jelentősebb felülreprezentáltságot, a település típusát tekintve
pedig a községekben élők körében (+0,06-os eltérés). Az együtt élő párok tagjai ugyancsak
felülreprezentáltnak bizonyultak, vallásosság tekintetében pedig az individuálisan vallásosak. Az
alulreprezentált háttérváltozói csoportok között legszignifikánsabb mértékben a felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkezők (-0,32-es diszkrepancia) és a nagycsaládosok (háromnál több



gyermekes szülők) jelentek meg (-0,28-as eltéréssel). A nagyobb településeken lakók (-0,24-es
anomália), a legmagasabb iskolai végzettségűek (-0,22-es diszkrepancia) és a legnagyobb házi
könyvtárat birtoklók (-0,19-es differencia) is alulreprezentáltnak bizonyultak a filmet nézők
körében. A nem vallásosak és a férfiak ugyancsak jelentősebb mértékben bizonyultak
alulreprezentáltnak a filmeket nézők körében (5. táblázat).

 

A hírműsorok és politikai elemzések megtekintését elsősorban az életkor, a vallásosság mértéke, a
gyermekek száma, a nyelvvizsga szintje, a párkapcsolati státusz, a házi könyvtár nagysága és a
jövedelem befolyásolta. A csoportátlagnál gyakrabban néztek hírműsorokat és politikai
elemzéseket az idősebb korosztályok (40 év felett) tagjai, az egy-és kétgyermekes szülők, a
házaspárok tagjai, a kis házi könyvtárral rendelkezők, a nyelvvizsgát nem letettek, az alacsonyabb
jövedelműek, illetve a vallásosak. Ugyanakkor az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak
bizonyultak a hírműsorok és politikai elemzések nézői körében a középfokú nyelvvizsgával
rendelkezők, a 30 év alattiak, a nem vallásosak, az egyedülállók, valamint a külön élő párok tagjai,
a gyermektelenek, a legmagasabb jövedelműek és a legnagyobb házi könyvtárat birtoklók. A többi
háttérváltozó esetében nem tudtunk kimutatni egyértelmű (mindkét irányban megjelenő)
korrelanciát.

 

6. táblázat: a hírműsorok és politikai elemzések nézői között leginkább felül- és alulreprezentált
háttérváltozói csoportok (N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia 
a csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia 
a csoportátlaghoz
képest

60 év felett +0,42 Középfokú nyelvvizsga -0,27

50-59 éves +0,40 19-29 éves -0,24

Két gyermek +0,20 Nem vallásos -0,18

Aktív, közösségi-
egyházias +0,19 Nincs gyermeke -0,14

Érettségi +0,16 Fővárosban/megyeszékhelyen
él -0,13

Egy gyermek +0,16 Egyedül lakik -0,13



Házas +0,13 500 darabnál több könyv -0,12

Nincs nyelvvizsga +0,10 300 ezer forint felett -0,10

40-49 éves +0,09 Egyedülálló -0,09

151-200 ezer forint
között +0,07 Párkapcsolatban, de külön

lakva -0,09

Individuális
vallásosságú +0,07 Ötnél többen -0,09

0-50 darab könyv +0,07 Férfi -0,08

 

Ahogyan az a táblázat adataiból kiolvasható, a hírműsorok és politikai elemzések nézői között
szignifikánsan felülreprezentáltak az 50 év feletti korosztály tagjai (+0,42 és +0,40-es
anomáliával), ugyanakkor a 40 és 50 év közöttiek is (+0,09-es eltérés), valamint az egy- és
kétgyermekes szülők (+0,20-as és 0,16-os diszkrepancia) is. A vallásosak (mind az individuálisan,
mind az aktívan, az egyház tanításai szerint vallásosak) ugyancsak felülreprezentáltnak bizonyultak
(+0,19-es és +0,07-es eltéréssel). A nyelvvizsgával nem rendelkezők körében szintén pozitív
anomália volt detektálható, párkapcsolati státuszt tekintve a házaspárok tagjai (+0,13-as eltérés)
néztek az átlagosnál gyakrabban ilyen műsorokat, a házi könyvtár alapján pedig a legkevesebb
könyvet birtoklók körében mértünk még jelentősebb pozitív anomáliát (+0,07-es értékkel).
Jövedelmi viszonyokat tekintve az alacsonyabb (havi 151-200 ezer forint közötti) bevétellel bírók
voltak felülreprezentálva. Ennek megfelelően az alulreprezentált háttérváltozói csoportok között
pont ellentétes tendenciák rajzolódtak ki. Leghangsúlyosabban a középfokú nyelvvizsgával
rendelkezők (-0,27-es diszkrepancia), illetve a legfiatalabb korosztály (esetükben a 19 és 29 év
közöttiek) bizonyultak alulreprezentáltnak (-0,24-es értékkel). A nem vallásosak (-0,18-as
diszkrepancia) és a gyermektelenek (-0,14-es anomália) körében ugyancsak negatív eltérést
detektáltunk az átlagoshoz képest a hírműsorok és politikai elemzések megtekintése kapcsán. Az
egyedülállók és a külön élő párok tagjai szintén alulreprezentáltnak bizonyultak (egyaránt -0,09-es
eltéréssel). A jövedelmet tekintve a legmagasabb (havi 300 ezer forint feletti) bevétellel
rendelkezők néztek az átlagosnál kevésbé gyakran hírműsorokat és politikai elemzéseket (6.
táblázat).

A dokumentumfilmek megtekintését elsősorban az életkor, az iskolai végzettség, a nyelvvizsga
szintje, a gyermekek és az egy háztartásban élők száma, a jövedelmi szint, valamint a vallásosság
mértéke befolyásolta. A csoportátlagnál gyakrabban néztek dokumentumfilmeket az 50 év
felettiek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával nem rendelkezők, az alacsonyabb
jövedelműek, a kétgyermekes szülők, a kisebb háztartásokban élők és az individuális módon
vallásosak. Ugyanakkor az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a
dokumentumfilmeket nézők között a közép- és felsőfokú nyelvvizsgát birtoklók, a magasabb iskolai



végzettségűek, a magasabb jövedelműek, a fiatalabbak (40 éves kor alatt), nagyobb városokban
élők, a nagycsaládosok és az aktívan, az egyház tanításai szerint vallásosak. A többi háttérváltozó
esetében nem tudtunk kimutatni egyértelmű (mindkét irányban megjelenő) korrelanciát.

 

7. táblázat: a dokumentumfilmek nézői között leginkább felül- és alulreprezentált háttérváltozói
csoportok

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

60 felett +0,26 Felsőfokú nyelvvizsga -0,23

50-59 éves +0,21 Középfokú nyelvvizsga -0,19

Érettségi +0,10 Háromnál több gyerek -0,17

Ketten laknak +0,09 Egyetem, főiskola -0,13

Nincs nyelvvizsga +0,09 Fővárosban/megyeszékhelyen
lakik -0,12

Két gyermek +0,07 300 ezer forint felett -0,12

Párkapcsolatban,
együtt lakva +0,06 Ötnél többen élnek -0,12

Férfi +0,05 Egyedül -0,11

101-150 ezer forint
között +0,05 30-39 éves -0,05

Individuális
vallásosságú +0,04 Aktív, közösségi-egyházias -0,05

151-200 darab könyv +0,04 19-29 éves -0,04

 



Amint a táblázat adataiból kiolvasható, a dokumentumfilmek nézői között is szignifikáns mértékben
felülreprezentáltnak bizonyultak az 50 év felettiek (+0,26-os és +0,24-es diszkrepanciával). Az
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében ugyancsak felülreprezentáltságot
detektáltunk (+0,10-es anomáliával), valamint a nyelvvizsgát le nem tettek között is (+0,09-es
differencia). A kisebb (kétfős) háztartásokban élők és a kétgyermekes szülők szintén az átlagosnál
gyakrabban néznek dokumentumfilmeket (+0,09-es és +0,07-es eltérés). Az alacsonyabb
jövedelműek (havi 101 és 151 ezer forint közti bevétellel rendelkezők) ugyancsak
felülreprezentáltak, ahogyan az individuális módon vallásosak is. Érdekesség, hogy ez az egyetlen
olyan műsortípus, amely esetén a férfiak körében felülrepezentációt mutattunk ki (+0,05-ös
értékkel). A filmekhez hasonlóan a dokumentumfilmek esetében is a nagycsaládosok (háromnál
több gyermekes szülők) bizonyultak leginkább alulreprezentáltnak (-0,17-es eltéréssel). A közép- és
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők bizonyultak leginkább alulreprezentáltnak a
dokumentumfilmeket nézők körében (-0,23-as és -0,19-es diszkrepanciával). A háromnál több
gyermekes szülők, a magas iskolai végzettségűek, illetve a nagyobb településeken élők szintén az
átlagosnál kevésbé néznek dokumentumfilmeket (-0,13-as és -0,12-es diszkrepanciával). A
legmagasabb jövedelműek (havi 300 ezer forint felett) ugyancsak alulreprezentáltak (0,12-es
értékkel). A fiatalabb korosztály tagjaira (40 év alatt) is a csoport átlagához képest kevésbé volt
jellemző a dokumentumfilmek megtekintése, ahogyan az aktívan, az egyház tanításai szerit
vallásosakra sem (7. táblázat).

A sorozatok megtekintését elsősorban az életkor, a házi könyvtár nagysága, az iskolai végzettség,
a nyelvvizsga szintje, a gyermekek száma és a párkapcsolati státusz befolyásolta. Az átlagosnál
gyakrabban néztek sorozatokat a fiatalok, a kis házi könyvtárral rendelkezők, a nem házasok, a
gyermektelenek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával nem rendelkezők és az
egyedülállók. Ugyanakkor az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a sorozatokat
nézők között a nagycsaládosok (legalább két gyermek), a magasabb iskolai végzettségűek, a
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők, az idősebb korosztály tagjai, a nagy házi könyvtárat birtoklók
és a házaspárok tagjai.

 

8. táblázat: a sorozatok nézői között leginkább felül- és alulreprezentált háttérváltozói csoportok
(N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

19-29 éves +0,27 Háromnál több
gyermek -0,46

0-50 darab könyv +0,27 Három gyermek -0,30



51-100 darab könyv +0,25 Felsőfokú
nyelvvizsga -0,29

Párkapcsolatban, de külön lakva +0,20 Egyetem, főiskola -0,25

Nincs gyermeke +0,16 500 darabnál több
könyv -0,25

Érettségi +0,09 40-49 éves -0,24

Nincs nyelvvizsga +0,08 60 év felett -0,22

Párkapcsolatban, együtt lakva +0,07 Házas -0,20

Négyen laknak +0,07 Egyedül él -0,20

OKJ, felsőfokú
szakképzés/abszolutórium +0,06 Két gyermek -0,15

Egyedülálló +0,05 301-500 darab
könyv -0,14

 

A sorozatok esetében egyértelműen kirajzolódnak a háttérváltozók mentén megjelenő
karakterisztikák. Amint a táblázat adataiból látszik, egyértelmű és szignifikáns felülreprezentáció
volt detektálható a legfiatalabb korosztály tagjai és a legkisebb házi könyvtárat birtoklók körében
(egyaránt (+0,27-es anomália). A nem házasok szintén felülreprezentáltnak bizonyultak
(egyedülállók, külön-és együtt élő párok tagjai), valamint a gyermektelenek is. Az alacsonyabb
iskolai végzettségűekre szintén az átlagosnál jobban jellemző a sorozatok megtekintése, ugyanis
mind az érettségivel, mind a felső- és középfokú közötti végzettséggel rendelkezők
felülreprezentáltnak bizonyultak, ahogyan a nyelvvizsgával nem rendelkezők is. A gyermekek
számát tekintve a gyermektelenek körében volt az átlagosnál jobban jellemző a sorozatok
megtekintése (+0,16-os anomália). Ezzel szemben a két-, a három- és az annál több gyermekes
szülők esetében jelentős alulreprezentáltságot detektáltunk. Leginkább szignifikáns mértékben a
háromnál több és a háromgyermekes szülők esetében (-0,46-os és -0,30-as diszkrepanciával). A
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők (-0,29-es érték), a legmagasabb iskolai végzettségűek és a
legnagyobb házi könyvtárral rendelkezők is jelentős mértékben alulreprezentáltak a sorozatok
megtekintése kapcsán (egyaránt -0,25-ös anomália), hasonlóképp az idősebb korosztály tagjai (a
40-49 éves és 60 év felettiek). Párkapcsolati státuszt tekintve egyedül a házaspárok tagjaira volt az
átlagosnál kevésbé jellemző, hogy sorozatokat néznek (-0,20-as diszkrepancia) (8. táblázat).



A műveltségi vetélkedők megtekintését elsősorban az életkor, a vallásosság mértéke, az iskolai
végzettség, a nyelvvizsga szintje, a házi könyvtár nagysága, valamint a gyermekek száma
befolyásolta. Az átlagosnál gyakrabban néztek műveltségi vetélkedőket az idősebbek (50 év
felettiek), az aktívan vallásosak, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával nem
rendelkezők, a legfeljebb három gyermekes szülők és a kisebb házi könyvtárat birtoklók.
Ugyanakkor az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a műveltségi vetélkedőket nézők
között a közép- és felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők, a nagycsaládosok (háromnál több
gyermek), a nem vallásosak, a magasabb iskolai végzettségűek, a legfiatalabb korosztály tagjai,
valamint a legnagyobb házi könyvtárat birtoklók.

 

9. táblázat: a műveltségi vetélkedők nézői között leginkább felül- és alulreprezentált háttérváltozói
csoportok (N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

60 év felett +0,26 Felsőfokú nyelvvizsga -0,27

50-59 éves +0,24 Középfokú nyelvvizsga -0,21

Aktív, közösségi-
egyházias +0,12 Háromnál több gyermek -0,17

Érettségi +0,10 Nem vallásos -0,17

Két gyermek +0,10 500 darabnál több
könyv -0,15

0-50 darab könyv +0,09 Egyedül él -0,14

Nincs nyelvvizsga +0,08 Férfi -0,13

Egy gyermek +0,07 Főváros/megyeszékhely -0,13

Három gyermek +0,06 Egyetem, főiskola -0,13

Házas +0,06 19-29 éves -0,08



 

A táblázat adataiból jól látható, hogy az 50 év felettiekre volt leginkább jellemző a műveltségi
vetélkedők figyelemmel követése. Ugyancsak felülreprezentáltnak bizonyultak az aktívan, az
egyház tanítása szerint vallásosak (+0,12-es anomália), valamint a csak érettségivel rendelkezők
és a kétgyermekes szülők (egyaránt +0,10-es eltéréssel). A kis házi könyvtárat birtoklók, a
nyelvvizsgát nem letettek, valamint az egy- és háromgyermekes szülők is az átlagosnál
gyakrabban néznek műveltségi vetélkedőket. Ugyanakkor a közép- és felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkezők szignifikánsan alulreprezentáltnak bizonyultak a műveltségi vetélkedők megtekintése
esetén (-0,27-es és -0,21-es anomália). Hasonlóképpen a háromnál több gyermekes szülők és a
nem vallásosak (egyaránt -0,17-es diszkrepanciával). A legnagyobb házi könyvtárat birtoklók, a
férfiak és a nagyobb városokban (főváros és megyeszékhelyek) élők szintén az átlagosnál kevésbé
néznek műveltségi vetélkedőket, ahogyan a legmagasabb iskolai végzettségűek és a magas
jövedelműek is. A legfiatalabb korosztály ugyancsak jelentősebb mértékben alulreprezentáltnak
bizonyult (-0,08-as eltéréssel) (9. táblázat).

A zenei műsorok és videoklipek megtekintését elsősorban a házi könyvtár nagysága, az életkor, az
iskolai végzettség, a párkapcsolati státusz, a nyelvvizsga szintje, a gyermekek száma és a
település típusa befolyásolta. Az átlagosnál gyakrabban néztek zenei műsorokat és videoklipeket a
kis házi könyvtárat birtoklók, a fiatalok, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával
nem rendelkezők, a külön élő párok tagjai, a kistelepüléseken lakók és a gyermektelenek.
Ugyanakkor az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a zenei műsorokat és
videoklipeket nézők között a nagy házi könyvtárat birtoklók, a magas iskolai végzettségűek, a
nagycsaládosok (legalább három gyermek), a közép- és felsőfokú nyelvvizsgát birtoklók, a nagyobb
városokban élők, a házaspárok tagjai, valamint a 40-50 éves korosztály képviselői. A többi
háttérváltozó esetében nem tudtunk kimutatni egyértelmű (mindkét irányban megjelenő)
korrelanciát.

 

10. táblázat: a zenei műsorok és videoklipek nézői között leginkább felül- és alulreprezentált
háttérváltozói csoportok (N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

0-50 darab könyv +0,34 500 darabnál több
könyv -0,30

51-100 darab könyv +0,20 Egyetem, főiskola -0,26

19-29 éves +0,17 Háromnál több gyermek -0,25



Érettségi +0,15 Felsőfokú nyelvvizsga -0,25

Párkapcsolatban, de külön
lakva +0,15 Főváros/megyeszékhely -0,21

101-150 ezer forint között +0,08 Egyedül él -0,19

Nincs nyelvvizsga +0,08 Három gyermek -0,18

Nincs gyermeke +0,07 Középfokú nyelvvizsga -0,17

Négyen laknak +0,06 40-49 éves -0,16

Községben él +0,05 301-500 darab könyv -0,15

Individuális vallásosságú +0,05 Házas -0,12

 

Ahogyan az a táblázat adataiból látszik, egyértelműen a legkisebb házi könyvtárral rendelkezők
bizonyultak szignifikánsan felülreprezentáltnak a zenei műsorok és videoklipek megtekintői között
(+0,34-es diszkrepancia). A legfiatalabb korosztály tagjai és a csak érettségivel rendelkezők
ugyancsak az átlagosnál gyakrabban néznek ilyen műsorokat (+0,17-es és +0,15-ös anomália). A
külön élő párok tagjai, a nyelvvizsgával nem rendelkezők, a gyermektelenek és a kistelepüléseken
élők is felülreprezentáltak a zenei műsorokat nézők körében. Ezzel szemben a legnagyobb házi
könyvtárat birtoklók szignifikáns mértékben alulreprezentáltnak bizonyultak (-0,30-as eltérés),
ahogyan a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők is (-0,26-os diszkrepancia), a közép- és
felsőfokú nyelvvizsgát letettek szintén. A legalább háromgyermekes szülők ugyancsak az
átlagosnál kevésbé néznek ilyen műsorokat, illetve ugyanez igaz a fővárosban és a
megyeszékhelyeken élőkre is (-0,21-es diszkrepancia). A házaspárok tagjaira és a 40, valamint az
50 éves korosztály képviselőire is kevésbé volt jellemző a zenei műsorok és videoklipek
megtekintése (10. táblázat).

A tematikus magazinműsorok megtekintését is elsősorban a házi könyvtár nagysága, az iskolai
végzettség, a nyelvvizsga szintje, a gyermekek száma és a település típusa befolyásolta. Az
átlagosnál gyakrabban néztek tematikus magazinműsorokat a kis házi könyvtárat birtoklók, az
alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával nem rendelkezők, a kistelepüléseken lakók, az
egy- és kétgyermekes szülők, valamint a 30-as és 50-es korosztály tagjai. Ugyanakkor az
átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a tematikus magazinműsorokat nézők között a
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők, a nagy házi könyvtárat birtoklók, a magas iskolai
végzettségűek, a nagyvárosokban élők, valamint a nagycsaládosok (háromnál több gyermek). A
többi háttérváltozó esetében nem tudtunk kimutatni egyértelmű (mindkét irányban megjelenő)
korrelanciát.



 

11. táblázat: a tematikus magazinműsorok nézői között leginkább felül- és alulreprezentált
háttérváltozói csoportok (N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

0-50 darab könyv +0,20 Felsőfokú nyelvvizsga -0,26

Érettségi +0,15 500 darabnál több
könyv -0,22

Nincs nyelvvizsga +0,09 Középfokú nyelvvizsga -0,20

Községben él +0,08 Egyetem, főiskola -0,19

51-100 darab
könyv +0,07 Főváros/megyeszékhely -0,17

Egy gyermek +0,06 Háromnál több gyermek -0,16

Két gyermek +0,06 301-500 darab könyv -0,06

 

A tematikus magazinműsorok esetében, ahogyan az a táblázat adataiból látszik, egyértelműen a
legkisebb házi könyvtárral rendelkezők bizonyultak szignifikánsan felülreprezentáltnak (+0,20-as
diszkrepancia). A csak érettségivel rendelkezők ugyancsak az átlagosnál gyakrabban néznek ilyen
műsorokat (+0,15-ös anomália), ahogyan a nyelvvizsgát nem birtoklók is (+0,09-es eltérés). A
kistelepüléseken élők, illetve az egy- és kétgyermekes szülők szintén felülreprezentáltak a
tematikus magazinműsorokat nézők körében. Ezzel szemben a felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkezők (-0,26-os diszkrepancia), illetve a legnagyobb házi könyvtárat birtoklók szignifikáns
mértékben alulreprezentáltnak bizonyultak (-0,22-es eltérés), ahogyan a legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők is (-0,20-as diszkrepancia), illetve a nagyobb települések lakói (-0,17-es
differencia). A legalább háromgyermekes szülők ugyancsak az átlagosnál kevésbé néznek ilyen
műsorokat (11. táblázat).

A bulvár magazinműsorok megtekintését is elsősorban a házi könyvtár nagysága, az iskolai
végzettség, a nyelvvizsga szintje, a gyermekek száma, a vallásosság és a település típusa
befolyásolta. Az átlagosnál gyakrabban néztek tematikus magazinműsorokat a kis házi könyvtárat
birtoklók, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával nem rendelkezők, a



kistelepüléseken lakók, a kétgyermekes szülők, valamint az individuálisan vallásosak. Ugyanakkor
az átlagoshoz képest alulreprezentáltnak bizonyultak a bulvár magazinműsorokat nézők között a
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők, a nagy házi könyvtárat birtoklók, a magas iskolai
végzettségűek, a nagyvárosokban élők, a nem vallásosak, valamint a nagycsaládosok (háromnál
több gyermek). A többi háttérváltozó esetében nem tudtunk kimutatni egyértelmű (mindkét
irányban megjelenő) korrelanciát.

 

12. táblázat: a bulvár magazinműsorok nézői között leginkább felül- és alulreprezentált
háttérváltozói csoportok (N=3932)

(Forrás: saját készítés)

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

Háttérváltozók
Diszkrepancia a 
csoportátlaghoz
képest

0-50 darab könyv +0,39 Felsőfokú nyelvvizsga -0,37

Érettségi +0,20 500 darabnál több
könyv -0,34

51-100 darab könyv +0,18 Egyetem, főiskola -0,29

Nincs nyelvvizsga +0,13 Középfokú nyelvvizsga -0,26

Két gyermek +0,09 Férfi -0,25

50-59 éves +0,08 Egyedül él -0,19

Individuális
vallásosságú +0,08 Főváros/megyeszékhely -0,18

Négyen laknak +0,08 Háromnál több gyermek -0,18

Község +0,07 Nem vallásos -0,15

 

Amint a táblázatból kiderül, a bulvár magazinműsorok esetében is a legkisebb házi könyvtárral
rendelkezők bizonyultak szignifikánsan felülreprezentáltnak (+0,39-es diszkrepancia). A csak
érettségivel rendelkezők szintén az átlagosnál gyakrabban néznek ilyen műsorokat (+0,20-as
anomália), ahogyan a nyelvvizsgát nem birtoklók is (+0,13-as eltérés). A kétgyermekes szülők, az



individuálisan vallásosak és a kistelepüléseken élők, ugyancsak felülreprezentáltak a bulvár
magazinműsorokat nézők körében. Ezzel szemben a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők (-0,37-es
diszkrepancia), illetve a legnagyobb házi könyvtárat birtoklók szignifikáns mértékben
alulreprezentáltnak bizonyultak (-0,34-es eltérés), ahogyan a legmagasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők is (-0,29-es diszkrepancia), illetve a nagyobb települések lakói (-0,18-as differencia). A
legalább háromgyermekes szülők és a nem vallásosak ugyancsak az átlagosnál kevésbé néznek
ilyen műsorokat (12. táblázat).

Az alábbiakban összegezzük, mely háttérváltozói típusok voltak azok, amelyek leginkább
befolyásolták az egyes műsortípusok nézettségét. Az eredmények alapján leginkább az egyén
kulturális tőkéje (nyelvvizsga szintje, iskolázottság és a házi könyvtár nagysága), majd a
gyermekek száma, az életkor és a vallásosság bizonyultak döntőnek. A település típusa és a
párkapcsolati státusz már kevésbé, az egy háztartásban élők száma, illetve a háztartás havi
jövedelme pedig elhanyagolható mértékben bizonyult magyarázó tényezőnek.

 

13. táblázat: a különböző műsortípusok nézettségét leginkább befolyásoló háttérváltozók (N=3932)
(Forrás: saját készítés)

Ahogyan a táblázat adataiból kiolvasható, a nyelvvizsga szintje minden műsortípus esetén
szignifikánsan magyarázó tényezőnek bizonyult, meghaladva az iskolai végzettség fontosságát,
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amely egyedül a hírműsorok és politikai elemzések esetében nem volt befolyással a nézettségre. A
házi könyvtár nagysága ugyancsak szignifikáns magyarázó tényező volt, azonban a
dokumentumfilmekből való tanulást ez nem magyarázta. Érdekesség, hogy a gyermekek száma is
erőteljes hatással volt az egyes műsorfajták nézettségére, egyedül a filmek esetében nem
bizonyult magyarázó tényezőnek. Az életkor szerepe is jelentős volt, azonban a tematikus
magazinműsorok és a bulvárműsorok relációjában már nem bizonyult magyarázó tényezőnek.

A vallásosság már kevésbé, de még mindig jelentősebb hatást gyakorolt a műsorfajták
nézettségére, kivéve a sorozatok, a zenei műsorok és a tematikus magazinok esetén. A
településtípus csak a filmek, a zenei műsorok, a tematikus- és a bulvármagazinok tekintetében
játszott szerepet, míg a párkapcsolati státusz a hírműsorok és politikai elemzések, a sorozatok,
valamint a zenei műsorok relációjában gyakorolt befolyást. Az egy háztartásban élők száma és a
jövedelem minimális mértékben bizonyult befolyásoló tényezőnek, mindkét háttérváltozó a
dokumentumfilmek nézettségére volt hatással. Az általunk vizsgált háttérváltozók összességében
legnagyobb arányban a dokumentumfilmek és a zenei műsorok, legkevésbé pedig a tematikus
magazinműsorok megtekintését befolyásolták (13. táblázat).

Az alábbiakban háttérváltozók mentén összesítettük mindegyik műsortípus esetében azt, mely
csoportok bizonyultak leginkább felülreprezentáltnak. Minden műsortípus esetén leginkább az
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, nyelvvizsgát le nem tett, és kisebb házi könyvtárt
birtokló csoportok bizonyultak felülreprezentáltnak.

 

14. táblázat: a különböző műsortípusok esetében leginkább felülreprezentált háttérváltozói
csoportok (N=3932)

(Forrás: saját készítés)
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A nyelvvizsga szintjét tekintve egyértelműen minden műsortípus esetében a nyelvvizsgával nem
rendelkezők bizonyultak felülreprezentáltnak, ahogyan az a táblázatból kiolvasható. Ugyanez a
helyzet az iskolai végzettség relációjában, ahol ugyancsak az alacsonyabb végzettségűek
domináltak minden műsortípus tekintetében. Szinte teljesen hasonló a helyzet a házi könyvtár
esetében is. Itt – a dokumentumfilmeket kivéve, ahol ez a háttérváltozó egyáltalán nem bizonyult
magyarázó tényezőnek – szintén a kisebb házi könyvtárat birtoklók bizonyultak
felülreprezentáltnak. Ugyanez a helyzet a településtípust tekintve, amely relációjában minden
műsortípust tekintve a kistelepülések lakói körében mutattunk ki felülreprezentáltságot. Mindez
vélhetően azzal magyarázható, hogy általában is a nyelvvizsgával nem rendelkezők, az
alacsonyabb iskolai végzettségűek, a kisebb házi könyvtárat birtoklók és a kistelepüléseken élők
néznek gyakrabban televíziót. A gyermekek száma tekintetében általában az 1-2 gyermekes szülők
bizonyultak felülreprezentáltnak, kivéve a műveltségi vetélkedőket, ahol a legfeljebb három
gyermekesek, illetve a zenei műsorokat, amely esetében pedig a gyermekkel nem rendelkezők
körében mértünk felülreprezentáltságot. Az életkor esetében ugyancsak változatosabb volt a kép,
a filmek, hírműsorok, dokumentumfilmek és a műveltségi vetélkedők esetében inkább az idősebb,
míg a sorozatok és zenei műsorok relációjában inkább a fiatalabb korosztályok bizonyultak
felülreprezentáltnak. A többi műsorfajta esetében nem lehetett egyértelmű megállapítást tenni az
életkor relációjában. A párkapcsolati státuszt tekintve minden műsortípusnál a párok, vagy
házaspárok esetén mutatunk ki felülreprezentáltságot. Az együtt élő párok tagjai a filmek és a
dokumentumfilmek relációjában, a házaspárok a hírműsorok, politikai elemzések és a műveltségi
vetélkedők nézettségében bizonyultak felülreprezentáltnak. Azon párok, akik nem házasok,
leginkább a zenei műsorokat, a párok pedig általában (függetlenül attól, hogy együtt élnek-e, vagy
házasok-e) tematikus- és bulvármagazinokat néznek. Az egyedülállók egyik műsortípus esetén sem
jelentek meg felülreprezentáltként, így ők vélhetően eleve kevesebbet tévéznek. Az egy
háztartásban élők száma, mint háttérváltozó a filmek, a műveltségi vetélkedők, a zenei műsorok,
valamint a bulvármagazinok esetében bizonyult magyarázó tényezőnek, és minden érintett
műsortípust inkább a népesebb háztartásokban élők követtek. A háztartások jövedelmi viszonyait
elemezve azt állapíthatjuk meg a táblázatból, hogy elsősorban az alacsonyabb bevétellel
rendelkezők tévéznek, így a sorozatokat és a tematikus magazinokat kivéve – ahol nem volt
egyértelmű korreláció kimutatható – mindenütt az alacsonyabb jövedelműek bizonyultak
felülreprezentáltnak (14. táblázat).

Összefoglalás

A kutatásunk során megállapítottuk, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak túlnyomó többsége,
76,7 százaléka néz ismeretterjesztő csatornákon bemutatott dokumentumfilmeket, így
elmondható, hogy ezen filmek szignifikáns tanulási/ismeretszerzési tényezőnek számítanak
körükben. A 76, 7 százalékos nézettségi arány jóval meghaladja az összes, általunk feltárt hazai és
nemzetközi hasonló kutatásban mért eredményt. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy az első
hipotézisünk, amely szerint a kulturális közfoglalkoztatottak az országos átlagnál nagyobb
arányban néznek dokumentumfilmeket, beigazolódott.

Az elemzésünk eredményei azt is kimutatták, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak televíziózási
aktivitásaiban harmadik helyen szerepel a dokumentumfilmek megtekintése, összehasonlítva azt
más műsortípusokkal. Csak a filmek, illetve a hírműsorok és politikai elemzések figyelemmel
követése bizonyult gyakoribbnak körükben. Ebből az is következik, hogy a dokumentumfilmekből
történő ismeretszerzés és tanulás előkelő szerepet tölt be a képernyő előtt töltött időn belül a



kulturális közfoglalkoztatottak között. Ennek aktivitási szintje jóval gyakoribb volt körükben, mint a
teljes hazai lakosság relációjában, ahol az ismeretterjesztő tartalmak figyelemmel kísérése kevésbé
jellemző. Ezzel a második hipotézisünk is beigazolódott, amely alapján a kulturális
közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban a többi műsortípushoz viszonyítva előkelőbb helyen
szerepel a dokumentumfilmek megtekintése, mint a teljes lakosság körében.

Elemzésünk során az is megállapítást nyert, hogy dokumentumfilmeket az átlagosnál gyakrabban
kísértek figyelemmel az 50 év felettiek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nyelvvizsgával
nem rendelkezők, az alacsonyabb jövedelműek, a kétgyermekes szülők, a kisebb háztartásokban
élők, valamint az individuális módon vallásosak. Ez azt jelenti, hogy a harmadik hipotézisünk,
amelyben azt feltételeztük, hogy a televíziós dokumentumfilmeket inkább a kevésbé iskolázottak
nézik, részben beigazolódott. Azért csak részben, mert az összes műsortípus esetében
felülreprezentáltnak bizonyultak az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, így az
eredményeket nem vonatkoztathatjuk csak a dokumentumfilmekre, hanem azt mondhatjuk, hogy
rájuk általában is jellemzőbb tevékenység a televíziózás.

Kutatásunkban háttérváltozók mentén is felvázoltuk az egyes műsortípusok nézőinek
karakterisztikáját.   Ezzel kapcsolatban megállapítottuk, hogy elsősorban a nyelvvizsga szintje, az
iskolai végzettség, a házi könyvtár nagysága, a település típusa, a gyermekek száma, a vallásosság
mértéke és az életkor befolyásolták a különböző műsortípusok nézettségét a kulturális
közfoglalkoztatottak körében. Azonban az egyes háttérváltozói csoportok meglehetősen homogén
képet mutattak a legtöbb műsort relációjában, tehát szinte minden műsortípus közönsége hasonló
háttérváltozók mentén volt leírható, minimális differenciákkal. Szinte minden műsortípus esetén az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a nyelvvizsgát nem letettek, a kis házi könyvtárat
birtoklók, a kistelepüléseken élők, a vallásosak, a kevesebb gyermekkel rendelkezők, az idősebb
korosztály tagjai és az alacsonyabb jövedelműek bizonyultak felülreprezentáltnak. Mindebből azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy általában is ezen háttérváltozói csoportokra jellemző a
televíziózás, hiszen – bár eltérő mértékben, de – a legtöbb műsortípus esetén ők bizonyultak
felülreprezentáltnak a teljes csoport átlagához képest.
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