
Rémhírterjesztők

Tájékoztatáspolitika járvány idején

A rémhírekről
(Allport – Postman 1947; Shibutani 1966; Hann 1976; Hankiss 1982)

- a rémhírek kiélezett társadalmi viszonyok között keletkeznek, háborús

helyzetben, szociális és etnikai feszültségek, válságok idején, de akár

járványidőszakban is

- az érzelmek és a személyes hiedelmek nagyobb szerepet játszanak a

világról alkotott képünkben, mint maguk a tények

- a nyilvánosság fórumain terjesztett információ, amelyet a szándékos

megtévesztés céljából hoznak létre

- a rémhírteljesztés kriminalizálása
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A kutatás a Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal

Media and Communications during the COVID-19 Pandemic tematikus számának 

felkérésére és támogatásával készült

Módszertan
– netnográfia,

– kvantitatív tartalomelemzés

– kvalitatív diskurzuselemzés

Szoftveres támogatás

– MAXQDA

– Speech to Text API

– Export comments to Excel

Hipotézisek

– H1 – a közszolgálati média tájékoztatási monopóliuma és az iránta

megnyilvánuló bizalmatlanság miatt más platformokon folyt a

járványhelyzettel kapcsolatos társadalmi diskurzus;

– H2 – az Operatív törzs és a miniszterelnök más-más értelmezési és retorikai

kereteket jelöltek ki a maguk számára;

– H3 – az online platformokon folyó felhasználói diskurzusok kvalitatív

elemzésével nyomon követhető az események és tájékoztatáspolitika iránti

bizalom, ill. bizalmatlanság, az információhiányból adódó

bizonytalanságérzet feloldási kísérletei.
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TÁMOGATÓI LOGÓK

Rákosi Mátyás beszéde (1947)Kónya Sándor (1919)

Document System # 

Documents 908 

  Orbán 78 

    Orbán-interjúk 41 

    Orbán - helyzetjelentés 37 

  Kommentek 830 

    1. Operatív törzs. Helyzetjelentés 204 

    5. Boldog nőnapot! 50 

    9. Egy nehéz nap végén 91 

    16. Koronavírus. Rendkívüli 97 

    25. Tizennegyedik nap. Az akciócsoportok késő esti megbeszélése 28 

    31. Huszadik nap. A védekezés folytatódik 71 

    37. Huszonötödik nap. Aláírtam a kormányrendeletet. Hétfőtől dí 89 

    41. Huszonkilencedik nap. Kijárási korlátozás meghosszabbítva 102 

    56. Negyvenkilencedik nap. A védekezés új szakaszba lép fokozat 71 

    71. Hajrá, Budapest 27 

 

Code System Frequency 

Code System 908 

  Orbán 0 

    Personal 5 

    Defense 16 

      Opposition 3 

      Soros plan 1 

      Migrants, foreigners 7 

      Elders 8 

      Economic protection, jobs 3 

      Virus 8 

    Militant 27 

  Comments 0 

    Media, publicity 23 

    Irony, sarcasm 70 

    Untruth 68 

    Conspiracy theories, rumors 46 

      Opposition, council, Karácsony 44 

      Hoax - economic recovery 2 

      Migrants, foreigners 53 

      Denial 15 

      Deliberate infection 2 

      Soros plan 32 

    Strategies 0 

      Test 14 

      Border lock, quarantine, curfew 82 

      Medical and defense equipment 14 

      Education 4 

      Elders 25 

      Mask 31 

    Attitude 0 

      Fan 144 

      Hater 161 

 

Következtetések

– az egyes kultúrákban nagy különbségek lehetnek az igazán nagy hatású 

rémhírek között

– a közszolgálati média tájékoztatási monopóliuma és az iránta megnyilvánuló 

bizalmatlanság más csatornákra terelte át a járványhelyzettel kapcsolatos 

társadalmi diskurzust, de az a tény, hogy nemcsak a polgárok fordultak el a 

mainstream médiumoktól, hanem a kormányzat és a miniszterelnök is 

birtokba vette a közösségi oldalakat, arra utal, hogy a hagyományos 

nyomtatott és elektronikus sajtó után az online térben is befolyást kívánnak 

szerezni.

– az online platformokon folyó felhasználói diskurzusokban – mint a kvalitatív 

és kvantitatív elemzéssel ezt igazoltam – a helyzet iránti fokozott érdeklődés 

és a bizalmatlanság az információk valóságtartalmát illetően egyszerre 

jelentkezik, ezért annak tudatában, hogy a miniszterelnök (és stábja) soha, 

semmilyen módon nem reagál a hozzászólásokra, a kommentek szerzői 

egymásnak teszik fel a kérdéseiket. Ebből sok esetben az következik, hogy 

„vak vezet világtalant”, fél- és álinformációk kerülnek szembe egymással, 

amelyeket ki-ki vérmérséklete, intellektusa és világképe szerint interpretál. A 

hazai tömegtájékoztatás és politikai propaganda egybefonódása, a 

médiahasználati szokások egyoldalúsága miatt a keletkező ál- és rémhírek –

ellentétben a világ más részén tapasztalhatókkal –, jellemzően a „mieink”, 

azt szeretjük és azt gyűlöljük, akiket kijelölnek nekünk erre.

Irodalom

Allport G.W. – Postman L. 1947b. The psychology of rumor. New York, 1947.

Allport, G. W. – Postman, Leo 1947a. An Analysis of Rumor. The Public Opinion

Quarterly, Winter, 1946-1947, Vol. 10, No. 4, pp. 501–517.

Dessewffy Tibor 2019. Digitális szociológia – szociológiai képzelet a digitális

korban. Typotex Kiadó, Budapest.

Hankiss Elemér 1982. Az információhiányról. In uő. Diagnózisok, Magvető

Kiadó Bp. pp. 153–205.

Hann Endre 1976. Egy rémhír nyomában. Esettanulmány.

Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Tanulmányok, 1976, 8/12.

Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

Hann Endre 1981. Egy „földrengés” hatásai – A tájékoztatási rendszer

paradoxonairól egy rémhír kapcsán. Tanulmányok, beszámolók, jelentések

(belső kiadvány) XIII. évf. 7. sz. Tömegkommunikációs Kutatóközpont,

Budapest

Shibutani T. 1966. Improvised news: A sociological study of rumor. Bobbs-

Merrill Indianapolis..


