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a pártválasztásra Magyarországon

Bevezetés

A politikában és a politikai közéletben világszerte egyre aktívabb és 
fontosabb szerephez jut a média. Sokan a negyedik hatalmi ágként 

tekintenek rá; ma a politikusok, politikai üzenetek médiareprezentációjá-
nak jelentősége elvitathatatlan, a választók pedig napjainkban is döntően 
a médiában közölt híreken keresztül értesülnek a világ történéseiről. Ezen 
hírek minősége, valamint az, hogy miből lesz, s miből nem lesz hír (lásd 
például napirendelmélet1), hatással lehet a politikai attitűdök formálódá-
sára. Nem véletlen, hogy közel százéves múltra tekint vissza annak vizs-
gálata, hogy vajon milyen hatással van az emberek médiafogyasztása po-
litikai döntéseikre. A média digitalizálódásával és a közösségi média mint 
hírforrás elterjedésével párhuzamosan új félelmek merültek fel a média 
befolyásoló erejével kapcsolatban. Az online visszhangkamrák2 vagy véle-
ménybuborékok3 kialakulása, valamint a keresőmotorok algoritmusainak 
különös logikája ahhoz vezethet, hogy torzul az egyének valóságészlelése. 
Amennyiben sokan ragadnak véleménybuborékokban, az összességében 
a politikai polarizáció erősödését és a konstruktív demokratikus viták el-

1  McCombs–Shaw 1972.
2  Sunstein 2001.
3  Pariser 2011.
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lehetetlenülését jelentheti. A meggyőző médiahatás-elméletek ellenére az 
empirikus bizonyítékok Magyarországon azt mutatják, hogy a médiafo-
gyasztás pártválasztásra gyakorolt hatása ugyanakkor eltörpül az ideoló-
giai törésvonalak mellett.4

Mindazonáltal egy márka, egy politikus vagy egy párt sikere nagyban 
függhet attól, hogy mennyire van jelen a médiában, milyen hatékonyan 
tudja eljuttatni üzeneteit a médián keresztül a célközönségének. Mivel 
a médiafogyasztási mintázatok jelentős különbségeket mutatnak egyes 
demográfiai csoportok között, így különböző társadalmi csoportokat kü-
lönböző médiumokon lehet hatékonyan elérni. Cikkünk középpontjában 
a médiafogyasztás területi különbségei állnak. Ennek fő oka az, hogy az 
elmúlt időszak választásai hazánkban arról tanúskodtak, hogy nőtt a 
területi alapú politikai polarizáció Magyarországon.5 A Fidesz–KDNP je-
lentősen jobban szerepelt a kisebb, kevésbé urbanizált választókerületek-
ben, míg az ellenzék sikeresebb volt Budapesten és a megyeszékhelyeken, 
megyei jogú városokban.6 Hozzátesszük, az urbánus–rurális, illetve a glo-
bális–lokális törésvonalak kidomborodása nem magyar sajátosság.7

A Fidesz–KDNP elmúlt évekbeli politikai sikereit sokan próbálták azzal 
magyarázni, hogy azokon a vidéki, kisebb településeken a legnépszerűbb 
a párt, ahol az emberek nagyrészt kormánypárti médiumokból tájékozód-
nak.8 Ez a magyarázat tehát két dolgot feltételez: a médiafogyasztásnak 
számottevő hatása van a politikai preferenciákra (1); a médiafogyasztás 
komoly különbségeket mutat területileg, illetve a kis, vidéki települése-
ken élők médiafogyasztása egy-két médiumra korlátozódik (2). Tanulmá-
nyunkban egy nagymintás kérdőíves vizsgálat adataira alapozva igyekez-
tünk igazolni vagy cáfolni ezeket a hipotéziseket.

A tanulmány egy elméleti bevezetőt követően a médiafogyasztás te-
rületi különbségeire vonatkozó korábbi kutatási eredmények vázolásával 
folytatódik. A szakirodalmi áttekintést az empirikus adatfelvételünk ada-
tainak elemzése és a hipotézisekre való reflexió követi.

4  Makay–Stefkovics 2021.
5  Vida–Kovalcsik 2018.
6  Stefkovics 2021.
7  Minderről bővebben lásd jelen kötetben Kollár et al.
8  Róna et al. 2020; https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/orszagszakadas_amig_ 

a_fidesz_elkisgazdasodni_a_baloldal_kinyirta_magat_videken/; https://orszagszerte.atlatszo.
hu/a-szegregatumokban-mukodik-a-kormanypropaganda-a-videki-romak-tobbsege-a-
fideszre-fog-szavazni/
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Média és politika

A napirendelmélet9 kínálja az egyik legmeggyőzőbb magyarázatát an-
nak, hogy a média miként befolyásolhatja az egyének politikai attitűdjeit.  
Az elmélet szerint a média implicit módon rangsorolja a közügyeket, és ezt 
a prioritási rendet továbbítja a nézők, olvasók felé, tehát az olvasó azokat a 
közügyeket, politikai híreket fogja fontosnak tartani, amelyeket a média 
is annak tart. Igaz, az elmélet alapján a médiának csak arra van hatása, 
hogy miről gondolkozzunk, arra már nincs, hogy miről mit gondoljunk, 
ugyanakkor amennyiben nem rendelkezünk hiteles alternatív informá-
cióforrásokkal, elképzelhető, hogy bizonyos esetekben átvesszük az ese-
ményeknek a média által közvetített értelmezési kereteit. Olyan kisebb 
településeken, ahol a lakosság zárt közösséget képez, információszerzési 
szokásaik is zárt térben valósulnak meg, ez alapján nem feltétlenül fognak 
tudni a fogyasztott médiumok által sugalmazott témaprioritási rendszer-
től függetlenül vélekedni.10 A médiafogyasztás területi különbségeiből 
adódóan más információk és hírek válnak fontossá az adott településen, 
a fogyasztók rendszerint nagyobb affinitást mutatnak a térben hozzájuk 
közelebb eső hírek iránt. A témák fontossági sorrendje tehát változó, és 
ezt a fajta értékhierarchiát a média – legyen az hagyományos vagy új – 
építi ki, tartja fenn és közvetíti az olvasók, választók felé.

A modern politikai kommunikáció egyik fontos célja a sikeres temati-
záció, így a politikai kommunikátorok a területi ismereteik alapján a párt-
juknak kedvező témákat tűznek napirendre.11 Korábbi magyar kutatások12 
találtak bizonyítékot arra, hogy a média által közölt kegyetlenkedések 
(gyilkosságok, betörések, bűntettek) hozzájárulhatnak a szélsőjobboldali 
pártok előretöréséhez. Az eredmények alapján a vizsgált közügyek közül 
az emberek valóban azokat tartották fontosnak, amelyeket a média is ki-
emelt helyen és módon tárgyalt.

A pártválasztást befolyásoló tényezők feltárására, illetve a politikai 
törésvonalak jellemzésére vonatkozó hazai szakirodalom ugyanakkor a 
média csekély hatásáról ír. A legutóbbi felmérések (is) arról tanúskodnak, 
hogy Magyarországon a pártválasztás továbbra is nagyon erősen ideoló-
giai alapú. A bal–jobboldali tengely meghatározó, és felerősödni látszik 

  9  McCombs–Shaw 1972.
10  Bajomi-Lázár 2006.
11  Bajomi-Lázár 2005.
12  Karácsony–Rónai 2010.
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a globális–lokális, illetve a szuverenista–föderalista tengely mentén tör-
ténő polarizáció.13 Makay és Stefkovics elemzése szerint az információs 
tényezők magyarázó ereje a pártválasztásban négy százalék alatti. Ez nem 
azt jelenti, hogy ne különbözne jelentősen az egyes pártok szavazóinak 
médiafogyasztása, ám a médiafogyasztás inkább következménye a párt-
választásnak, mintsem okozója. A 21 Kutatóközpont elemzésében talált 
bizonyítékot a médiafogyasztás hatására, ugyanakkor úgy látják: „a teljes 
kormánypárti buborék még a legszegényebbek között is ritka”.14 Az idézet 
átvezet minket a következő fejezethez.

Véleménybuborékok, visszhangkamrák

Szociálpszichológusok már az 1940-es évek óta vizsgálják azt a jelen-
séget, ahogy az emberek a hírfogyasztás és tájékozódás során a sa-
ját nézeteiket igazoló tartalmakhoz vonzódnak.15 Az „internetrobba-
nással” és a közösségi média térhódításával párhuzamosan azonban 
különösen nagy figyelem irányult erre a problémára. A kereső- és a 
közösségi oldalakon a felhasználók aktivitásán alapuló algoritmusok 
szabják meg, hogy milyen hírek jelenjenek meg a felhasználók feed-
jeiben. Amennyiben az egyének valóban főként a saját nézeteikkel 
összhangban álló tartalmakat kedvelnek, osztanak meg vagy szólnak 
hozzá ezeken a felületeken, úgy a hírfolyamukban is a saját nézeteikkel 
megegyező tartalmak fognak megjelenni. Ráadásul a közösségi médi-
ában is megfigyelhető az a jelenség, hogy a felhasználók hajlamosak 
magukhoz hasonló felhasználókkal létesíteni kapcsolatokat (homofí-
lia16), ami szintén a fenti mechanizmust erősítheti. Az internet és az 
online médiafogyasztás elterjedésével két népszerű metaforát kezdett 
el használni a tudományos közösség, majd ezek gyorsan el is terjedtek 
a médiában: a véleménybuborék vagy szűrőbuborék (filter bubble) és a 
visszahangkamra (echo chamber).

A visszhangkamrák létrejöttével politikailag homogén környezet ala-
kul ki, ami ahhoz vezet, hogy egy csoporton belül a nézetek, vélemények, 

13  Enyedi–Tardos 2018; Makay–Stefkovics 2021.
14  Róna et al. 2020, 22.
15  McQuail–Deuze 2020.
16  McPherson et al. 2001.
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témák egyoldalúak lesznek.17 Annak eredményeként pedig, hogy a cso-
port tagjai nem szembesülnek ellenvéleménnyel, egyre erősebbé válik a 
meggyőződésük saját mondanivalójuk érvényességéről és koherenciájá-
ról. A visszhangkamrák káros hatásaként sérülhet a politikai közösségek 
közti bizalmi viszony, meggyengülhet az intézményekbe vetett bizalom, 
és kiéleződhet a különböző táborok közötti érzelmi ellentét.18 Bár a vissz-
hangkamra jelenségét az előbb bemutatottak alapján sokan vizsgálták 
és bizonyították, érdemes azonban kritikával szemlélni, hiszen cáfolatai 
is képviseltetik magukat a tudományos kutatások között. Egyes méré-
sek arra világítottak rá, hogy a hírek iránt élénken érdeklődő fogyasz-
tók mindkét oldalról igyekeznek tájékozódni, tehát a hírfogyasztók ki-
fejezetten keresik azon tartalmakat, amelyekkel nem értenek egyet.19  
Az egyoldalú médiafogyasztás létező jelenség, ugyanakkor a legelfogul-
tabb hírfogyasztók is hajlandóak más forrásokból tájékozódni.20 Egy friss, 
2020-as magyarországi kutatás alapján a lemaradó társadalmi rétegek – 
előzetes feltételezés alapján ők azok, akik többnyire a kormánymédiából 
tájékozódnak – között meglepően alacsony azoknak az aránya (11 szá-
zalék), akik kizárólag a kormányhoz közeli médiumokból tájékozódnak, 
a személyes politikai irányultsággal ellentétes média fogyasztása tehát 
különböző társadalmi rétegekben is jellemző.21 Ezt erősítik Janky Béla és 
munkatársai eredményei. Bár a kutatók találtak bizonyítékot a szelektív 
médiafogyasztásra, azonban azt is megállapították, hogy nem az egyolda-
lú médiafogyasztók alkotják a választók többségét.22

A véleménybuborék (filter bubble) fogalmának első használata Eli Pariser 
nevéhez kötődik,23 lényege, hogy a keresőmotorok és közösségimédia- 
platformok algoritmusai egyre pontosabban megszabják, hogy milyen 
hírek jönnek szembe az egyénekkel, egyre kevésbé találkozunk a saját 
világnézetünkkel szembemenő tartalmakkal, aminek következtében egy 
homogén információs környezetben ragadunk. Fontos, hogy Pariser ere-
deti elképzelése szerint a véleménybuborékok kialakulásában az egyén 
passzív, a buborékok kialakulása a technológiai mechanizmus eredménye.

17  Sunstein 2001.
18  Janky–Kmetty–Szabó 2019.
19  Garrett 2009.
20  Levendusky 2013.
21  Róna et al. 2020.
22  Janky–Kmetty–Szabó 2019.
23  Pariser 2011.
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Feltételezhetjük, hogy kisebb közösségekben (úgymint kisebb vidé-
ki települések) erős a kohézió, kevésbé diverz a véleményklíma, kisebb 
eséllyel kerülnek be új nézetek a diskurzusokba, s ezek nyomán köny-
nyebben alakulhatnak mind online, mind offline véleménybuborékok.  
A véleménybuborékok kialakulása ellen az egyének úgy küzdhetnek, 
hogy tudatosan fogyasztanak a véleményükkel szembe menő híreket is, 
ilyen médiumokat is követnek, illetve több különböző forrásból is tájéko-
zódnak. Amennyiben igaz az, hogy a kis településeken kevésbé tudatosak 
a médiafogyasztók, úgy akár az ilyen településeken élők kisebb eséllyel 
tudnak ellenállni az elszigetelődésnek. Mindezt ugyanakkor nem igazolja 
tudományos eredmény. A 2010-es években rendkívül népszerűek voltak 
a fenti érvelések, nagyon sokan kezdték el a véleménybuborékok nyomán 
képződő polarizációval magyarázni a 2016-os Brexit-népszavazás, a 2016-
os amerikai választás eredményeit és a szélsőjobboldali pártok népszerű-
södését. Pariser és Sunstein borús jóslatait mindazonáltal kevés empirikus 
bizonyíték támasztotta alá ezidáig. A véleménybuborékokkal és a vissz-
hangkamrákkal kapcsolatos korábbi eredmények rendkívül vegyesek; a 
tudományos közösség többségi véleménye az, hogy ezek a jelenségek nem 
jelentenek különösebb befolyást a politikai véleményformálásra.24

Tényadatok a médiafogyasztás területi különbségeiről

A médiafogyasztás területi különbségeiről Magyarországon nagyon ke-
vés adat áll rendelkezésre. A legtöbb adatot a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság (NMHH) szolgáltatja. A friss 2020-as NMHH-statisztikák25 
alapján a közszolgálati televíziók közönségaránya26 településtípusonkénti 
bontásban nem mutat jelentős különbséget. A budapestieknek átlagosan 
11,3 százaléka néz közszolgálati csatornákat, ez az arány a megyeszékhe-

24  Zuiderveen Borgesius et al. 2016; Bruns 2017; Dubois–Blank 2018.
25  http://ehmmsa.nmhh.hu/mediafigyeles/11-1#11-1
26  Közönségarány (Share, SHR%): a nézett idő csatornák (illetve egyéb tévéhasználat) közötti 

megoszlása, vagyis az esemény ideje alatt az összes tévénézéssel töltött időnek mekkora 
részét fordították a nézők a vizsgált esemény nézésére. Például: SHR=35% jelentése: a műsor 
ideje alatt televíziót nézők 35%-a a vizsgált programot nézte. A share magas értéke a műsorra 
nézve kedvező (értéke max. 100%: ez azt jelenti, hogy minden tévénéző ezt a programot 
nézte).
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lyek tekintetében 9, az egyéb városokban 11,6, a községek lakói körében 
pedig 10,7 százalék. Statisztikailag ezek nem szignifikáns különbségek. 
Ami az intenzitást, tehát a televízió előtt töltött időt illeti, láthatóak ki-
sebb eltérések. Ezek főként a főváros és a vidéki városok kontrasztjában 
látványosak: Budapest esetében az első három negyedév alatt mért tele-
víziózási idő napi átlag 252 perc, míg ugyanezen időszak alatt, a megye-
székhelyeken, megyei jogú városokban mért napi átlag 275 perc, a közsé-
gekben napi átlag 277, az egyéb városokban pedig 290 percet mérhetünk.

Ami a friss európai adatokat illeti, az Eurostat 2019-es mérései alapján 
az EU országaiban átlagosan 10 százalékpontos különbség mutatkozik a 
napi internetfelhasználók arányát tekintve a rurális és a nagyvárosi terü-
letek között az utóbbiak javára. E téren a legnagyobb leszakadás Görögor-
szág és Bulgária esetében mutatkozik, előbbi esetében a nagyvárosi lako-
sok 25, utóbbi esetében 23 százalékponttal magasabb arányban nyúlnak 
az internet után napi szinten, mint az adott ország vidéki lakosai. Magyar-
ország vonatkozásában az adatok 14 százalékpontos eltérést mutatnak: 
míg a magyar nagyvárosokban élők 82 százaléka, addig a vidéki városok-
ban élők háromnegyede, a rurális területen élőknek pedig 68 százaléka 
használja az internetet napi rendszerességgel. Hasonló kép mutatkozik a 
digitális készségek esetén: a rurális területek lakosai alacsonyabb arány-
ban (48 százalék) rendelkeznek alapvető vagy ezt meghaladó digitális 
készségekkel, mint a városokban élők (55 százalék), illetve a nagyvárosok 
lakói (62 százalék). E téren átlagosan 14 százalékpontos különbségről be-
szélhetünk EU-szinten, míg Magyarországon 22 százalékpontos a különb-
ség az alapvető vagy magasabb digitális jártassággal rendelkező városi és 
vidéki lakosok aránya között.27

Adat és módszer

Elemzésünk során a Századvég Konzorcium 2020-ban készült média-
fogyasztás-témájú, 20 005 fős telefonos kvantitatív kutatásának, és 
néhány kiegészítő kérdés esetében egy 2021 júliusában végzett 1004 
fős, szintén telefonos módszerű lakossági felmérésének eredményeire 
támaszkodunk. Mindkét adatfelvétel a magyar felnőtt lakosság körében 
készült, a minta a legfontosabb szociodemográfiai tényezők (nem, élet-

27  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
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kor, iskolai végzettség, településtípus, régió) mentén reprezentatív a ma-
gyar felnőtt korú lakosságra nézve. Az adatbázist iteratív technikával 
utólag súlyoztuk, annak érdekében, hogy még pontosabban közelítse a 
populációs arányokat.

Elemzésünk első felében arra a kérdésre kerestük a választ, hogy kü-
lönbözik-e a médiafogyasztás településtípusonként, illetve településméret 
szerint. Egy klaszteranalízist végeztünk a főbb médiafogyasztói csopor-
tok azonosítására. K-means módszert használtunk. A klaszteranalízis-
be bevont változók azt mérték, hogy a válaszadók milyen gyakorisággal 
használják közéleti, politikai témájú tájékozódásra az egyes főbb médiu-
mokat (televízió, nyomtatott sajtó, rádió, internetes hírportálok, közössé-
gi média és személyes beszélgetések). Az elemzés alapján nyolc főbb cso-
portot találtunk. A klaszteranalízis részletes eredményeit és a felhasznált 
változókat lásd az 1. számú mellékletben. Elemzésünket tehát azzal kezd-
jük, hogy az egyes klaszterek megoszlásait hasonlítjuk össze településtí-
pusonként. Ezt követően bemutatjuk, hogy milyen területi különbségek 
érzékelhetők a konkrét televíziós híradások és az online hírportálok né-
zettségét/olvasottságát illetően. Elemzésünk első felét azzal zárjuk, hogy 
a lakóhely szerepet játszik-e az információs elszigetelődésben (vélemény-
buborék). Szintén klaszteranalízis segítségével rajzolódott ki egy markáns 
csoport, amelynek tagjai limitált médiumból tájékozódnak, nem szoktak 
utánanézni más forrásból a híreknek, nem olvasnak olyan politikai/köz-
életi portált, melynek politikai nézetével nem feltétlenül értenek egyet, és 
politikai tekintetben családjuk, baráti körük és a munkahelyi társaságuk 
tagjai hozzájuk hasonló véleménnyel rendelkeznek. Ez a csoport a magyar 
társadalom 24 százalékát képezi. A pontos klaszterelemzési módszertan 
a 2. számú mellékletben található. A véleménybuborékban élők arányát 
hasonlítjuk össze területi szinten.

Elemzésünk második felében logisztikus regressziómodellt illesztet-
tünk a Fidesz–KDNP támogatottságára. Ezzel a médiafogyasztást mérő 
változók szerepének azonosítását céloztuk a pártválasztásban úgy, hogy 
kontroll alatt tartjuk a válaszadók szociodemográfiai jellemzőit és ideo-
lógiai hovatartozását. A modelleket hierarchikusan építettük fel, annak 
érdekében, hogy elkülöníthessük az egyes változócsoportok magyarázó 
erejét. Az első modellben csak a demográfiai változók szerepeltek, a má-
sodikban ezekhez hozzáadtuk a médiafogyasztási változókat, a végső mo-
dellben pedig az ideológiai változókat is beemeltük.

Elemzésünkben elsősorban a település típusára, méretére fókuszálunk, 
jelen tanulmányban nem térünk ki részletesen regionális vagy megyei 
mintázatok feltárására.
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Eredmények

A településtípus és a médiafogyasztói klaszterek kereszttáblája négy 
csoportra irányítja rá a figyelmet (1. táblázat): a klasszikus médiafo-
gyasztók (jellemzően rádióból és televíziós híradóból tájékozódók) ará-
nya a községekben a legmagasabb (14,5 százalék az átlagos 11,6 száza-
lékhoz képest), és a megyeszékhelyeken a legalacsonyabb (9,4 százalék, 
a budapestiek körében 10,7 százalék). Szintén érdemi eltérések figyel-
hetők meg a másik médiafogyasztási véglet esetében, a digitális média-
fogyasztók28 kapcsán: országos viszonylatban a lakosság 15,8 százalé-
ka sorolható ebbe a csoportba, azonban arányuk magasabb a nagyobb 
városokban (Budapesten 19, a megyeszékhelyeken 21,4 százalék), míg 
a községi lakosoknak csupán 11,8 százaléka sorolható ebbe a klaszter-
be. A tévénézők csoportja ezzel ellentétben inkább a községekben szá-
mottevő, arányuk a községekben 13,6, Budapesten azonban csupán 9,8 
százalék. A médiafogyasztásukat tekintve lemaradók (alacsony inten-
zitás és alacsony differenciáltság jellemzi őket) aránya szintén a köz-
ségekben magasabb (18,2 százalék), míg a fővárosban arányuk csupán 
13,3 százalék, ami 4,9 százalékponttal alacsonyabb a községben élőkre 
jellemző aránynál. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a lakóhely számít 
a médiafogyasztás szempontjából, igaz, a különbségek egy csoportnál 
sem lépik át a 3-4 százalékot, azaz nincsenek „szakadékok” a telepü-
léstípusok között.

Akkor is kimutathatók különbségek, ha a politikai, közéleti témában 
történő fő tájékozódási forrást hasonlítjuk össze (3. számú melléklet). 

Mindene vő
Mainstream 

média
fogyasztó

Mainstream 
közös ségi 

média tagadó

Klasszikus 
média

fogyasztó

Digitális 
média

fogyasztó

Digitális mé
dia fo gyasz tó, 
rádióhallgató

Tévé
néző

Lema
radó

Átlag 11,8% 9,7% 11,1% 11,6% 15,8% 11,8% 11,7% 16,6%

Község 11,5% 9,6% 9,3% 14,5% 11,8% 11,4% 13,6% 18,2%

Város 11,8% 10,3% 11,1% 10,8% 14,6% 12,0% 12,6% 16,9%

Megyeszékhely 10,5% 10,3% 11,6% 9,4% 21,4% 11,8% 8,5% 16,5%

Budapest 13,4% 7,9% 13,8% 10,7% 19,0% 12,1% 9,8% 13,3%

1. táblázat: A médiafogyasztási klaszterek megoszlása 
településtípus szerinti bontásban

28  Internetes hírportálokról, valamint a közösségi médián keresztül tájékozódnak, s ezen 
információkat személyes beszélgetésekkel egészítik ki.
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Elsősorban televízióból a megkérdezettek 38,3 százaléka tájékozódik, 
a településtípusok közül a községekben élőkre (45,3 százalék) jellem-
ző leginkább ez a forrás, legkevésbé pedig a megyeszékhelyeken élők-
re (30,9 százalék). Bár az internetes tájékozódás a nagyobb városokban 
és a fővárosban bizonyult jellemzőbbnek (községekben 31,7, Budapes-
ten 45,4 százalék), a közösségi médiából való tájékozódás azonban nem 
mutat jelentős eltéréseket az egyes településtípusok közt (községekben 
4,5, Budapesten 3,6 százalék). A nyomtatott sajtó, a rádió és a személy-
közi kommunikáció esetében nem mutatható ki szignifikáns eltérés az 
egyes településtípusok között. Bár maga a közösségi médiából való tájé-
kozódás nem mutat eltérést, viszont ha a Facebookon végzett politikai 
témájú tevékenységeket vesszük górcső alá, már jelentős különbsége-
ket fedezhetünk fel. Érdekes módon mind a politikai témájú posztok 
megosztása, mind ezek kommentelése, illetve a politikai/közszereplői 
oldalak követése is a községekben és a Budapesten élők körében mutat 
átlagon felüli aktivitást.

A kiegészítő (1004 fős) minta adatai a televíziós híradások kap-
csán fontos tanulsággal szolgáltak. Kiderült, hogy a tájékozódásra 
legtöbbet használt csatornák közül az M1 műsora kapcsán nincsenek 
szignifikáns eltérések településtípus szerinti bontásban (lakóhelytől 
függetlenül 13,5–16,3 százalék számára elsődleges forrás az M1 hír-
adója). Szintén nem szignifikáns a lakóhely hatása az RTL-híradó vá-
lasztására, igaz, a TV2 esetében jelentős különbségek mutatkoznak: 
a budapestiek csupán 6,7 százaléka tájékozódik erről a csatornáról 
a leggyakrabban, míg a községben élők közel negyede (24,2 száza-
léka). Az első és a harmadik legnépszerűbb hírportál, a 24.hu és az 
Origo népszerűsége esetében nincs szignifikáns különbség lakóhely 
szerint, tehát ugyanakkora arányban olvassák ezeket a portálokat a 
kisebb településeken, mint a nagyvárosokban. Nem úgy az Indexet, 
amit kétszer akkora arányban (12,2 százalék) olvasnak a fővárosi vá-
laszadók, mint a községiek (6,1 százalék), igaz, összességében a telepü-
léstípus hatása itt sem szignifikáns.29 Végül, jellemzően közszolgálati 
csatornákból a magyar felnőtt lakosság 30,1 százaléka tájékozódik, a 
községben élők körében ez az arány 29,3 százalék, a városiak 31,6, a 
megyeszékhelyen élők 34,3, a fővárosiaknak pedig 24,4 százalékára 
jellemző ez.

29  Hasonló különbséget még a hvg.hu-nál láttunk.
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1. ábra: A klaszteranalízis alapján véleménybuborékban élők  
(információsan elszigeteltek) aránya megyénként,  

illetve településtípusonként (%)

Az 1. ábra a fentebb vázolt módszerrel meghatározott véleménybubo-
rékban élők arányát mutatja megyénként, illetve településtípus és tele-
pülésméret szerint. Bár megyei szinten érezhetőek kisebb különbségek 
(Kelet-Magyarországon többen élnek véleménybuborékban), a település-
méretnek, úgy tűnik, nincs hatása arra, hogy az egyén milyen eséllyel 
szigetelődik el az információs térben.

Áttérve a regressziómodellekre, az első modellben a demográfiai válto-
zók (nem,30 életkor,31 iskolai végzettség32 és településtípus33) mindegyike 
szignifikáns hatással van a Fidesz-szimpátiára: nagyobb valószínűséggel 
szavaznának a Fideszre a férfiak, az idősebbek, az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek és a kisebb településen élők, azonban összességében a de-
mográfiai háttérváltozók hatása nem kifejezetten jelentős, a modell ma-
gyarázó ereje csupán 9,5 százalék (Nagelkerke R2). A második modellbe a 

30  1=férfi, 2=nő.
31  Folytonos, magas mérési szintű változó.
32  1=legfeljebb nyolc általános, 2=szakmunkás, 3=érettségi, 4=diploma.
33  1=község, 2=város, 3=megyeszékhely, 4=Budapest.
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korábbi demográfiai változók mellé bekerültek a médiafogyasztási muta-
tók is. Ezeket szintén dichotóm formában (1 = gyakran vagy rendszeresen 
tájékozódik közéleti, politikai témákban az adott médiumból, 0 = ritkán, 
soha vagy nem tudja, nem válaszol) vontuk be az elemzésbe. A médiafo-
gyasztási változók bevonásával a modell magyarázó ereje 13,9 százalékra 
nőtt, ami szignifikáns emelkedés, noha nem túl jelentős. Mindegyik vál-
tozó hatása szignifikáns, a legerősebb hatást a televíziózás gyakorisága 

* p=0,05  
** p=0,01

B S.E. Wald B S.E. Wald B S.E. Wald

Konstans −0,605** 0,085 50,185 −0,366** 0,092 15,872 −2,988** 0,139 460,337

Nem −0,130** 0,032 16,370 −0,090** 0,033 7,384 0,072 0,040 3,257

Életkor 0,018** 0,001 350,406 0,003** 0,001 7,933 0,003* 0,001* 4,805

Iskolai végzettség – 8 
általános – referencia

         

Iskolai végzettség – 
szakmunkás

−0,515** 0,044 134,390 −0,531** 0,046 135,028 −0,490**
0,058 71,417

Iskolai végzettség – 
érettségizett

−0,739** 0,043 298,309 −0,708** 0,045 251,627 −0,677** 0,055 148,862

Iskolai végzettség – 
diplomás

−0,846** 0,050 281,499 −0,754** 0,053 200,099 −0,760** 0,064 139,975

Lakóhely – község – 
referencia

         

Lakóhely – város −0,117** 0,038 9,734 −0,098* 0,038 6,542 −0,108* 0,047 5,299

Lakóhely – megye
szék hely

−0,270** 0,048 32,107 −0,248** 0,049 26,086 −0,227** 0,058 15,147

Lakóhely – Budapest −0,514** 0,048 114,628 −0,460** 0,049 88,446 −0,414** 0,059 49,362

Televízió   0,775** 0,036 462,481 0,664** 0,044 232,748

Nyomtatott sajtó   0,179** 0,040 20,108 0,101* 0,049 4,257

Rádió   0,332** 0,033 100,589 0,301** 0,040 56,491

Internet   −0,198** 0,039 25,323 −0,221** 0,047 22,050

Közösségi média   −0,142** 0,039 13,448 −0,144** 0,046 9,957

Bal–jobb   1,002** 0,026 1449,293

Liberális–
konzervatív

  
0,333** 0,024 194,517

Mérsékelt–radikális   −0,211** 0,024 77,101

Nagelkerke R2

1. modell 2. modell 3. modell

9,5% 13,9% 31,2%

2. táblázat: Bináris logisztikus regressziós modell a Fidesz-szimpátiára
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fejti ki: azok a válaszadók, akik gyakran vagy rendszeresen tájékozódnak 
a televízióból, nagyobb valószínűséggel szavaznának a Fideszre. Szintén 
ebbe az irányba hat a rádiózás is, míg az internetezés és a közösségi mé-
diából való tájékozódás hatása ellentétes: az innen tájékozódók kevésbé 
valószínű, hogy a Fideszre tennék le voksukat. Végül az eddig bemuta-
tott változószettet az ideológiai hovatartozással egészítettük ki, ami már 
jelentős mértékben megnövelte a modell teljes magyarázó erejét (Nagel-
kerke R2: 31,2 százalék). Azaz a legerősebb törésvonalak az ideológiai ho-
vatartozás mentén alakulnak. A végső modellben a legerősebb hatás a 
bal–jobboldali beállítottsághoz tartozik, ezt követi az iskolai végzettség, 
majd a liberális–konzervatív skála. A médiafogyasztási változók hatása 
nagyjából felére csökkent az ideológiai változók bevonásával, de a televí-
ziópreferencia hatása továbbra is erősnek tűnik.

A modellt végül interakciós kapcsolatok tesztelésével futtattuk újra. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy vannak-e olyan társadalmi csoportok, ahol 
a médiának nagyobb a hatása az átlagnál. Nem találtunk szignifikáns ösz-
szefüggéseket. Más szóval a média hatása relatíve csekély például a kü-
lönböző településtípusokon, vagy a fiatalabb és az idősebb korosztályok 
körében.

Konklúzió

Tanulmányunk fő célja annak a hipotézisnek a vizsgálata volt, amely sze-
rint a kormánypártok elmúlt évekbeli sikereiben nagy szerepet játszott 
az, hogy a vidéki, főként kisebb településeken élők médiafogyasztása 
kormánypárti médiumokra korlátozódik, így a kormányzati üzenetek 
nagy hatékonysággal jutnak el ezekhez a választókhoz. Megvizsgáltuk a 
médiafogyasztás területi különbségeit, valamint azt a feltevést is, amely 
szerint a médiának nagy szerepe lenne a pártválasztásban. Elemzésünk-
ben összességében csekély bizonyítékot találtunk ezekre a feltevésekre. 
Leszögezhető ugyan, hogy a fővárosiak/nagyvárosiak tájékozódásában 
nagyobb szerepet töltenek be az internetes oldalak, míg a községi lakosok 
médiafogyasztásában még mindig hangsúlyosabbak a klasszikus médiu-
mok, melyek közül főként a televíziónak van nagy szerepe, ám az ered-
mények egyrészt azt mutatják, hogy a különbségek elhanyagolhatók (pár 
százalékosak). Másrészt, amikor a konkrét médiumok nézettségét/olva-
sottságát vizsgáltuk, kiderült, hogy például az M1, a 24.hu vagy az Origo 
nézettség-olvasottság aránya független a településmérettől. Harmadrészt 
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a véleménybuborékban, információs elszigetelődésben élők aránya nem 
különbözik a településtípusok szerint. Negyedrészt a médiafogyasztás 
hatása a kormánypártok választására más – például ideológiai – ténye-
zőkhöz képest csekély. Ráadásul erősen kérdéses, hogy a médiafogyasz-
tás oka vagy okozója-e a politikai affinitásnak.

A rurális települések lakóinak médiafogyasztása valójában nagyon is 
diverz. Több különböző médiumból tájékozódnak, és gyakran találkoznak 
olyan hírekkel, amelyek ellentétesek a véleményükkel. A kutatás adata-
iból az sem egyértelmű, hogy a nagyobb településeken élő választókra 
tudatosabb médiafogyasztás lenne jellemző. Mindez a korábbi magyar és 
nemzetközi kutatások fényében egyáltalán nem meglepő. Róna és mun-
katársai34 is azt találták, hogy ritka a véleménybuborék a kistelepülése-
ken; Janky és munkatársai is hasonló eredményekre jutottak országos 
szinten, és az NMHH adatai sem árulkodnak érdemi lakóhelyhatásról.

Ma mind az online, mind az offline média fejlődésével óriási válasz-
ték áll rendelkezésre a hírfogyasztók számára. A zavarba ejtő választék 
a kevésbé tudatos hírfogyasztót az algoritmusok által kínált médiumok 
és tartalmak felé sodorhatja, ami végül információs elszigetelődéshez, 
véleménybuborékba, visszhangkamrába vezethet. Amennyiben tömegek 
kerülnek ilyen helyzetbe, az egy demokratikus berendezkedésű politikai 
rendszerben aggodalomra ad okot. Kutatásunk eredményei azonban biz-
tatóak. Nemzetközi kutatásokkal35 összehangban az elszigetelődés he-
lyett a fogyasztók döntő többségét nem algoritmusok vezetik, tipikusan 
nem egy politikai csoportosulás által gyártott tartalmakból, hanem sok-
színű, különböző világnézeteket ütköztető médiaportfólióból tájékozód-
nak a világ eseményeiről.

34  Róna et al. 2020.
35  Dubois–Blank 2018.
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Melléklet

1. számú melléklet: A teljes mintára elkészített  
médiafogyasztás-klaszteranalízis végső klaszterközéppontjai

Magyarázat: A „mindenevők” klaszterét azon válaszadók alkotják, akik egyaránt 
néznek televíziós híradásokat, olvasnak nyomtatott sajtót, hallgatnak rádióműsorokat, 
továbbá tájékozódnak az internetről, a közösségi médián keresztül, és személyes beszél-
getések által is informálódnak, tehát mind a klasszikus média, mind az új média irá-
nyába nyitottak. Ezen csoport tagjai az átlaghoz képest nem képviseltetik magukat ma-
gasabb arányban az egyes településtípusok alapján. A „mainstream médiafogyasztók” 
csoportjába azok a megkérdezettek tartoznak, akik többnyire a televíziós híradásokból, 
az internetes hírportálokról, illetve a közösségi médiából tájékozódnak közéleti vagy 
politikai témákról. E csoport esetében is az átlaghoz hasonló arányban szerepelnek a 
megkérdezettek a településtípusok tekintetében. A „mainstream közösségi média taga-
dók” klaszterét alkotók tájékozódásra az internetes portálokat és a televíziós híradásokat 
használják, azonban körükben kifejezetten alacsony a közösségi oldalakról tájékozódók 
aránya. Ez esetben sem érzékelhető eltérés a települések nagysága mentén. A „klasszikus 
médiafogyasztók” klaszterének tagjait az idősebb generációba tartoznak, médiafogyasz-
tásukra a televíziós híradások figyelemmel követése, a nyomtatott sajtó olvasása és a 
rádióműsorok jellemzőek. Az átlaghoz mérten ebben a klaszterben magasabb arányban 
szerepelnek a községekben élők. A „digitális médiafogyasztók” klaszterébe a lakosság 
azon része tartozik, akik internetes hírportálokról, valamint a közösségi médián ke-

Minden
evő

Mainstream 
média

fogyasztó

Mainstream 
közösségi 

mé dia tagadó

Klasszikus 
média

fogyasztó

Digitális 
média

fogyasztó

Digitális média
fogyasztó, 

rádióhallgató

Tévé
néző

Lema
radó

Néz televíziós 
híradásokat

3,66 3,50 2,72 3,57 1,55 1,76 3,73 1,55

Olvas nyomtatott 
sajtót

2,77 1,60 1,67 3,00 1,61 1,69 1,48 1,41

Hallgat rádió mű
sorokat

3,46 1,74 1,94 3,37 1,53 3,64 1,71 1,64

Olvas internetes hír
portálokat, blo gokat, 
egyéb ol dalakat

3,71 3,38 3,69 1,42 3,43 3,39 1,28 1,57

Használ közösségi 
médiát

3,39 3,64 1,35 1,22 3,49 3,35 1,14 1,47

Támaszkodik sze mé
lyes be szél ge té sekre

3,28 2,02 2,03 2,37 2,94 2,83 1,57 1,55

Mintabeli aránya 11,80 9,70 11,10 11,60 15,80 11,80 11,70 16,60



54

resztül tájékozódnak, s ezen információkat a személyes beszélgetésekkel egészítik ki.  
A „digitális médiafogyasztó, rádióhallgatók” csoportjába pedig azok tartoznak, akik az 
újmédia-csatornákon túl tájékozódásukat rádióhallgatással is kiegészítik, míg a televí-
ziós híradó és a nyomtatott sajtó fogyasztása kevéssé jellemzi tájékozódási szokásaikat.  
A „tévénézők” klaszterébe azok tartoznak, akik szinte kizárólag a televíziós híradásokból 
tájékozódnak, a televízió mellett a többi klasszikus médiatermék használata alacsony 
szinten áll esetükben. A „lemaradók” a „mindenevők” klaszterének ellenpontjaként jött 
létre, azon megkérdezettek alkotják, akik körében a tájékozódás intenzitása/aktivitása és 
az igénybe vett médiumok differenciáltsága alacsony.

2. számú melléklet: Ezek közül honnan tájékozódik elsősorban, amikor 
a leghitelesebb hírekre kíváncsi a politikával, közélettel kapcsolatban? – 

Településtípus szerinti bontásban

3. számú melléklet: A teljes mintára elkészített  
véleménybuborék-klaszteranalízis végső klaszterközéppontjai  

(az 1. számú klaszter a véleménybuborék-klaszter)

Televíziós 
híradások

Nyomta
tott sajtó

Rádió
műsorok

Internetes 
hírpor tá lok, 

blo gok, egyéb 
ol da lak

Közösségi 
média

Szemé lyes 
beszél
getések

Egyéb
Nem 

válaszol
Nem 
tudja

Átlag 38,3% 1,7% 5,3% 39,5% 4,3% 4,0% 3,2% 0,9% 2,7%

Község 45,3% 1,8% 5,6% 31,7% 4,5% 3,9% 3,6% 1,1% 2,5%

Város 39,3% 1,5% 5,1% 39,1% 4,1% 4,1% 3,1% 1,0% 2,8%

Megyeszékhely 30,9% 1,6% 3,8% 47,9% 5,1% 4,4% 3,4% 0,7% 2,3%

Budapest 32,2% 2,0% 6,6% 45,4% 3,6% 3,8% 2,4% 0,7% 3,3%

1. 2. 3. 4.

n=961, 24%

Mennyire diverz a médiafogyasztása? (képzett változó, 0=egyáltalán nem, 1=teljes 
mértékben)

0,69 0,84 0,74 0,91

Milyen gyakran szokott utánanézni egy konkrét hírnek máshol, mint ahol a hírrel 
találkozott? (1=soha, 4=rendszeresen)

1,69 3,25 2,3 3,12

Olvase olyan politikai/közéleti portált, melynek politikai nézetével nem feltétlenül ért 
egyet? (1=soha, 4=rendszeresen)

1,44 1,63 1,66 3,36

Mit gondol, általában hasonló a politikai véleménye, vagy vannak fontos különbségek 
… – a családban? (1=hasonló, 3=különböző)

1,49 1,48 2,43 1,63

Mit gondol, általában hasonló a politikai véleménye, vagy vannak fontos különbségek 
… – a barátaival? (1=hasonló, 3=különböző)

1,52 1,51 2,77 1,77

Mit gondol, általában hasonló a politikai véleménye, vagy vannak fontos különbségek 
… – a munkatársaival? (1=hasonló, 3=különböző)

1,72 1,75 2,81 1,88

n=3041,76%
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