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Kenyeres Attila - Szabó József 

A hazai ismeretterjesztő televíziók szerepe a felnőttek 
tanulásában a nézettségi adatok tükrében6 

 
 

Bevezetés 
 
Megszámlálni is nehéz, hány tematikus ismeretterjesztő televíziós csatorna kínálja 
jelenleg műsorait Magyarországon. Ezekben a programokban különféle 
információkat, tudományos ismereteket tálalnak közérthető, könnyen fogyasztható, 
szórakoztató formában. Az időjárás érdekességeitől kezdve a vallási kérdéseken, 
történelmi témákon és a csillagászaton át a mindennapokban használt berendezések 
működéséig szinte bármit meg lehet tudni az általunk ismert világ jelenségeit 
illetően. A tömegkommunikációs intézmények, azon belül is a televízió szerepét 
vizsgáló kutatók egyetértenek abban, hogy a televízió potenciális ismeretterjesztő 
eszközként funkcionál, azonban már komoly vita zajlik arról, hogy a tévé mennyire 
számít kimondottan ismeretterjesztő és oktató eszköznek, vagy csak a szórakoztatást 
szolgálja, amiből tanulni nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet. McQuail a 
tömegmédia négy szerepe között tartja számon az oktatást (a szórakoztatás, a 
politika és a reklám mellett). Szerinte a média a köz felvilágosításában is nagy 
szerepet játszik, amennyiben a közölt ismeretekkel támogatja az általános 
iskoláztatást, a könyvtárakat és a népiskolákat (McQuail, 2003). Thumim kiemelte, 
hogy már az 1950-es években az volt a kereskedelmi televíziók műsorkészítési elve, 
hogy a tévé tanítson, informáljon és reklámozzon, és hangsúlyozta a műsorkészítők 
felelősségét (Thumim, 2006).  Postman szerint a tévé nagyon erős pedagógiai erővel 
bír, amely uralja a figyelmet, az időt, valamint a fiatalok kognitív magatartását. 
(Postman, 1985). A médiának a tanulásban és ismeretterjesztésben betöltött 
funkciójára világított rá az úgynevezett MacBride jelentés is, amelyet még 1980-ban 
készítettek az ENSZ által megbízott szakértők. A dokumentum szerint a 
tömegkommunikáció öt jelentős funkcióval bír, ezek egyike a kultúra és az oktatás, 
tehát a kulturális és művészeti ismeretek terjesztése, a kulturális örökség ápolása, 
valamint az egyén ízlésének, ismereteinek fejlesztése, alakítása (MacBride, 1983). 

                                                        
6 A tanulmány az OTKA (K-101867) által támogatott Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a 

valóságig című kutatás keretében készült. (Kutatásvezető: Prof. Dr. Kozma Tamás) 
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Buckingham szerint a média lényegénél fogva „oktató jellegű”, amely vonatkozik a 
híradó műsorokra, a Discovery Channel adásaira, vagy akár a Jerry Springer Show-ra 
és a Pokémonra is. A médiát egyfajta informális iskolarendszernek tartja 
(Buckingham, 2005). Szintén a média tanító funkcióját hangsúlyozza Share, aki úgy 
vélte, hogy a 21-ik században, a média és a technológia világában nyomtatott 
információk helyett az emberek egyre inkább a média formátumokból tájékozódnak, 
amely különféle „leckéket” tanít meg. (Share, 2009). Jacke és Winkel arra mutatnak 
rá, hogy a tömegkommunikációs eszközök által közvetített filmek lehetőséget 
kínálnak az iskolán túl is az észlelési lehetőségek kibővítésére, a testbeszéd 
felismerésére, illetve a koncentrációs képesség fejlesztésére (Jacke – Winkel, 2008). 
Zrinszky a médiát az úgynevezett nevelési tartományok közé sorolja. Nevelési 
tartománynak a nevelés köréből az oktatást kivonva megmaradt területet tartja, a 
„szűkebb értelemben vett nevelést”, amelyben az oktatástól eltérően kevésbé 
jelennek meg új tartalmak (Zrinszky, 2006). Benedek pedig úgy véli, hogy az info-
kommunikációs eszközök fejlődése révén létrejött egy olyan társadalmi praxis, amely 
bár spontán, mégis jelentős hatást gyakorol a mindennapi tudásra (Benedek, 2006). 
Ugyanakkor más gondolkodók arra jutottak, nem lehet egyértelműen kijelenteni, 
hogy a tévé szórakoztató, vagy oktató eszköz-e, mert az egyes nézőktől függ, hogy azt 
mire használják. Ennek alapja a használat és kielégülés teóriája, amely szerint a 
nézők a saját igényeik mentén választanak a médiumok és a felkínált tartalmak közül. 
Azt választják, amely az aktuális igényeiket kielégíti (Rubin et. al, 1988). Ez alapján 
tehát az, hogy a televízió tanuló, vagy szórakoztató eszközként funkcionál, nem 
önmagában a televíziótól és annak tartalmától függ, hanem inkább attól, hogyan 
tekint a néző a tartalomra. Akármire is jutottak a kutatók, az mindenképp 
megállapítható, hogy a televízió manapság a legnépszerűbb tömegkommunikációs 
eszközök közé tartozik (Szabó –Széles, 2011). Ezt a nézettségi adatok is 
alátámasztják. Magyarországon 2011-ben a 4 éven felüli lakosság naponta átlagosan 
4 óra 46 percet töltött a képernyő előtt (1. ábra). Ez mutatja, hogy továbbra is a 
televízió a meghatározó médium a lakosság informálódásában. A 12 éves kor alatt, a 
gyerekeknél a napi több mint 3 órás időtartam azt jelenti, hogy az iskolán kívüli 
szabadidejük nagy részét a televízió előtt töltik. Az is látható, hogy a felnőttek 
szabadidős tevékenységében az életkor és a televíziózás között egyenes arányosság 
áll fenn. Az 50 év felettiek esetén ez a tevékenység meghaladja a napi 6 órát, ami arra 
utal, hogy nagyon kevés egyéb szabadidős tevékenységben vesznek részt. Ezek az 
adatok azt is jelzik, hogy az Internet előretörése ellenére még a fiatalabb korosztály 
esetében is a televízió az informális tanulás leghatékonyabb eszköze.  
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1. ábra:  A televíziózásra fordított idő napi átlaga 2011. (h:min) 
(Forrás: AGB Nielsen) 

 

 

Tanulmányunkban hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, valamint a 
legnézettebb hazai ismeretterjesztő televíziós csatornák nézettségi adatait elemezve 
vizsgáljuk meg, milyen szerepet játszanak ezen médiumok a felnőttek informális 
tanulásában. 
 
 

Az informális nevelés-tanulás fogalma, annak formái 
 
Elsőként meg kell határoznunk, milyen tanulási formákat vizsgálunk a televízió 
kapcsán. A tévé formális, tehát az iskolai keretek között történő felhasználását nem 
érintjük, hanem kifejezetten a felnőttek otthoni, vagy egyéb, iskolán kívüli 
televíziózási szokásaira koncentrálunk, amely a formális helyett az informális tanulás 
területéhez köthető. Ennek során a tantermi, kötött keretek helyett a mindennapi 
tevékenységek során történik a tanulás, amely szerteágazó funkciókkal bír, ilyen 
lehet a társadalmi normák átvétele, a szocializáció, az identitást kialakító funkció, 
vagy a közösségteremtő szerep. Ballantine a következő tanulási funkciókat különíti 
el: kultúraátadás, társadalmi kontroll és személyes fejlesztés, szelekció és allokáció, 
változás és innováció (Ballantine, 1997). A kultúraátadási funkcióban a tanulásnak 
kiemelt szerep jut, mivel a társadalmi reprodukcióban egyre nagyobb jelentősége 
van a tudás, az információk létrehozásának, továbbításának és feldolgozásának. A 
kulturális újratermelés döntő része szabályozott keretek között zajlik, de vannak 
olyan területek, ahol a szabályozáson kívüli tényezők a meghatározók.  Az informális 
tanulás különböző formái és eszközei ebben a folyamatban jutnak kiemelt szerephez, 
mert az információk átadása mellett viselkedési mintákat közvetítenek (Szabó, 
2012). A társadalmi kontroll és személyes fejlesztés funkció vizsgálatánál figyelembe 
kell venni azokat az elgondolásokat, amelyek az egész életen át tartó tanulást tekintik 
ezen funkció alapjának. Az egész életen át tartó tanulás, azon belül is az informális 
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tanulás mindegyik funkcióhoz szorosan kapcsolódik, mégis talán a személyes 
fejlesztés során érdemes ennek elméleti hátterével bővebben is foglalkozni. Az 
Európai Bizottság 2001-es „Memorandum az egész életen át tartó tanulásról” című 
munkaanyaga az egész életen át tartó tanulást olyan, minden célra kiterjedő tanulási 
tevékenységként határozta meg, „amelyet a polgárok folyamatosan végeznek a tudás, 
a készségek és a kompetenciák fejlesztése céljából” (Európai Bizottság 2001:114). 
Coombs és társai úgy vélték, hogy az informális nevelés spontán érintkezések révén, 
a mindennapi tapasztalatok felhalmozása és értelmezése során megvalósuló tanulási 
folyamat, amely nem törekszik a megszerzett tudás formalizálására. (Coombs – 
Ahmed 1973). Durkó Mátyás az informális nevelés helyett már a tanulásra helyezte a 
hangsúlyt, és ezen belül is a spontán formálódás fogalmára koncentrált, amely 
szerinte „a személyi formálódás legobjektívebb és legelsődlegesebb területe, és az 
emberi életfeltételeket, életkörülményeket megteremtő tevékenységhez 
kapcsolódik” (Durkó, 1981: 48). Fenstermacher és Cuthbert az informális nevelés 
helyett az informális tanulás fogalmát használják, és ennek területéhez sorolják a 
médiát, kiemelten a televíziót. Úgy vélik, hogy az informális tanulás során az ember a 
legkülönbözőbb élethelyzetekben: például munkahelyen, utazás és szórakozás 
közben, sajtótermékek olvasása, rádióhallgatás, vagy tévénézés során jegyez meg 
információkat, adatokat, összefüggéseket. Ez a mindennapi tanulás (Fenstermacher-
Cuthbert, 1989). Benedek András szerint a ma informális tanulásnak nevezett forma 
valójában a tanulás eredeti, ősi módozata, amely mindig is létezett, a társadalom 
működése alapvetően ezen alapszik (Benedek, 2007). Kraiciné szerint az életen át 
tartó tanulás része az informális tanulás, amelynek egyik színtere a média (Kraiciné, 
2006). Ugyanezt mondja Csoma Gyula is, aki az egész életen át tartó tanulás 
intézményrendszerei közé sorolja a médiát, az ezen keresztüli tanulást elektronikus 
tanulásnak nevezi, melynek platformjai a rádió, a televízió, a számítógép, az Internet 
és a mobiltelefon (Csoma, 2006). Benedek is az informális tanulásban és a tudás 
bővítésében látja az info-kommunikációs eszközök szerepét. Szerinte az új 
technológiák révén a tanulás és ismeretszerzés mediatizálódott, ennek fő terepévé az 
elektronikus (televíziós, internetes és mobiltelefonos) média vált (Benedek, 2006). 
Pordány azt emeli ki, hogy a nem tervezett, véletlenszerű tanulásra az angol nyelvű 
szakirodalom az accidental learning (véletlenül végbemenő tanulás), vagy az 
unexpected learning (váratlan tanulás) szakkifejezéseket használja (Pordány, 2008).  
Összességében tehát informális tanulásnak tekinthetjük azt, amikor az egyén nem a 
szabályozott, formális, iskolai keretek között tesz szert az ismeretek elsajátítására, 
hanem a mindennapos tevékenységei közben. Ez lehet szándékos, lehet véletlenszerű 
és történhet önirányított módon is. A helyzetet bonyolítja, hogy informális tanulás 
végbe mehet formális keretek között is, annak mintegy „perifériáján”. Hiszen ha egy 
iskolai órán a diákok a tanár magyarázata helyett a pad alatt az okos telefonjukon 
keresnek rá egy, az óra anyagától eltérő, de őket érdeklő témára, és tanulnak meg 
abból valamit, az már informális tanulás. Vagy ha egymástól tanulnak meg valamit a 
szünetben a folyosón. Nem szándékos informális tanulás lehet például az, amikor az 
ember megtanulja, hogy nem érdemes az egyetemen a pad ülése alá benyúlnia, mert 
nagy eséllyel egy odaragasztott rágógumiba fog nyúlni. Az informális tanulásnak 
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létezik egy olyan formája is, amely közelebb áll a formális keretekhez, csakhogy 
ebben az esetben a tanuló lesz saját maga tanára, tehát mégsem a formális, iskolai 
keretek között történik a tanulás. Ez az úgynevezett autonóm tanulás. Forray és 
Juhász autonóm tanulásnak azt tekintik, amikor: „a tanulást saját maga 
kezdeményezi a tanuló, és önálló, irányított tanulási programot valósít meg.” (Forray 
- Juhász, 2009:16).  Ugyanakkor érdemes arra is kitérnünk, hogy a tanulási 
folyamatok, ezzel együtt az oktatási rendszer is szorosan kapcsolódik a gazdasági és 
pénzügyi rendszerekhez a szelekció és allokáció funkcióján belül. A kapcsolat 
részben közvetlen, részben pedig közvetett a munkaerőpiacon és magán az oktatási 
tevékenység áru jellegén keresztül. A szolgáltatások gazdasági súlyának a 
növekedésével, a piac felé nyitottabb felnőttoktatási formák terjedésével, a tudás 
piaci felértékelődésével párhuzamosan az oktatási szolgáltatásokba való befektetés 
egyre jövedelmezőbbé válik.  Az informális tanulás ebben a folyamatban különleges 
és különös szereppel bír. Egyrészt ennek a funkciónak az érvényesüléséhez egyre 
szélesebb eszköztárral áll rendelkezésre, másrészt azonban ezeknek a tartalmaknak 
a finanszírozása legtöbb esetben nem megoldott, vagy valamilyen áttétele 
allokációval biztosított. A közeli jövő egyik nagy kérdése az informális tanulás 
tartalmainak finanszírozása, illetve ezzel együtt az elérhető tartalmak szélesítése. A 
változás és innováció funkcióval kapcsolatosan ki kell emelnünk, hogy a társadalmi 
változásnak sokféle formája létezik. Beszélhetünk olyan alkalmazkodási folyamatról, 
ami egy-egy társadalomnak a megváltozott külső körülmények között való 
fennmaradását szolgálja, vagy csupán a különböző társadalmi csoportok közötti 
erőviszonyok átrendeződését jelenti. Az oktatási rendszerek hozzájárulhatnak a 
technológiai változások, új munkaformák, értékek, szerepek, magatartásformák és 
felfogások elterjesztéséhez és ezek társadalmi elfogadtatásához, vagy éppen 
ellenkezőleg, gátolhatják ezt. Ebben a folyamatban fontos szerep jut az informális 
tanulásnak, részben a már említett viselkedési minták közvetítésével, részben pedig 
az új ismeretek közvetítésével.  
 
 

Kutatási eredmények 
 
A televíziós műsorok kifejezetten a felnőttek informális tanulásában betöltött 
szerepét eddig nem sok kutatás vizsgálta hazánkban. Elméletek vannak a témában, 
de ezek közül csak kevés az, amelyet empirikus kutatási eredményekkel is alá tudnak 
támasztani a szerzők. Az egyik ilyen hiánypótló kutatást 2006-ban végezték, amely 
során a televíziónak a magyar felnőtt lakosság informális tanulásában betöltött 
szerepét vizsgálták Forray R. Katalin és Juhász Erika vezetésével. A munkában egy 
Internetre épülő országos kérdőíves felmérés során gyűjtötték össze 1200 hazai 
felnőtt (25-64 évesek) önálló tanulással kapcsolatos tapasztalatait. Az OTKA által 
finanszírozott kutatás „A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós 
elköteleződés” címet viselte. A felmérésben a televízió autonóm ismeretszerzésben 
betöltött szerepét is vizsgálták, összehasonlítva más elektronikus médiumokkal, így a 
DVD-vel, az Internettel, valamint a rádióval. A megkérdezetteknek 1-től 5-ig terjedő 
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skálán kellett osztályozniuk, milyen gyakran használják ezeket az eszközöket önálló 
tanulásra. Az eredmények azt mutatták, hogy leggyakrabban a televízióból, illetve az 
Internetről jutnak új információhoz az érdeklődők. A rádió és a DVD jelentősége az 
informális tanulás esetén kevésbé jelentős. Többek között ennek a kutatásnak az 
eredményeként foglalkozunk a továbbiakban a televízió felnőttek tanulásában 
betöltött szerepével (2. ábra). 
 

2. ábra: A televíziót tanulási eszközként használók 
(Forrás: Kenyeres, 2009) 

 

 

 
A felmérésben részt vettek döntő többsége, 71 százaléka a TV segítségével is tanult. A 
fennmaradó 29 százalék a vizsgálat szerint teljesen elutasította a TV-t, mint tanulási 
eszközt. Ha abból indulunk ki, hogy mindössze 17 százalékos volt a tévéből 
rendszeresen tanulók aránya, akkor az olvasható ki az adatokból, hogy a felnőttek 
elsősorban nem tanulási, ismeretszerzési, hanem kifejezetten szórakozási céllal nézik 
a tévét, igazolva ezzel azon elméleteket, amelyek alapján a televízió elsősorban 
szórakozási és nem ismeretszerzési eszköz. A televízió nézési szokások, a napi 
átlagosan 4 órát meghaladó televízió nézés alapján ezt az adatot újabb vizsgálattal 
pontosítani kell majd a későbbiekben. Véleményünk szerint a tanulási folyamattal, az 
informális tanulás jellemzőivel nem voltak teljesen tisztában a megkérdezettek. Első 
közelítésben ugyanis minden néző részt vesz egy informális tanulási folyamatban, 
hiszen még egy film nézése közben is viselkedési mintákat sajátít el, illetve új 
ismereteket szerez. Az eredmények inkább azt igazolják, hogy mennyire nincsenek 
tisztában a nézők az informális tanulással.  A vizsgálat következő része éppen azt 
mutatja be nemek szerinti bontásban, hogy mennyien ismerték fel a televízió 
szerepét a tanulásban.  (3. ábra). 
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3. ábra: Mennyire tekinti tanulási eszköznek a televíziót? 
(Forrás: Kenyeres, 2009) 
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Az is megállapítható volt, hogy férfiak közül többen tekintettek elsődleges 
ismeretszerző forrásként a tévére, hiszen a megkérdezettek 24 százaléka elsősorban 
a tévéből szerzett önállóan ismereteket, addig a hölgyeknek csak 16 százaléka 
válaszolt így. Ez tehát azt jelenti, hogy nézők jelentős csoportja már tudatosan, 
tanulási, ismeret bővítési céllal választja ki a műsorokat. Ugyanakkor hiába tekinti 
több férfi elsődleges tanulási eszköznek a televíziót, összességében mégis a nők 
körében népszerűbb ismeretszerzési forrás. A vizsgált minta többsége elfogadja a 
tanulásnak ezt a módját, de ezt spontán módon éli meg. Ezen adatok tehát azt 
mutatják, hogy a nézők többsége –bár kétségtelenül szerez ismereteket a 
televízióból–, ezt mégsem ismeri fel, nem tudatosul a befogadókban, hogy tanulási 
processzió részesei is, hanem vélhetően elsősorban a szórakozás élménye a 
maradandó. Ez kiaknázható előny is lehet a televíziós ismeretterjesztés számára, 
amennyiben a szórakoztatás révén képes a befogadók elméjére hatni, ugyanakkor 
veszélyes is lehet, hiszen ugyanezen elv mentén manipulációs eszközként is 
felhasználhatók a szórakoztatónak „álcázott” tartalmak. 
Egyéb elektronikus médiumokkal összehasonlítva a kutatás megállapította, hogy bár 
a televízióból szerzik a legtöbb információt, de a tanulás során segédeszközként nem 
a televízió, hanem az Internet a leggyakrabban használt eszköz (4. ábra). 
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4. ábra: Milyen eszközök segítségével tanul leginkább? 
(Forrás: Kenyeres, 2009) 

 

 

Az internetről a válaszadók 58 százaléka tanult autonóm módon, 29 százalékuk pedig 
többé-kevésbé használta erre a célra. A felmérés alapján az egyértelműen 
megállapítható, hogy az elektronikus médiumok között az autonóm tanulásra 
legkevésbé felhasznált eszköz a rádió. A sorrend megfelel a várakozásoknak, mert a 
tanulás során célirányosan alapvetően az internetről lehet új információkat szerezni. 
A televízió inkább csak a programkínálat szerinti kiegészítő információkat nyújt, ami 
csak ritkábban esik egybe a tanult témával.  Ugyanakkor a kutatás nem ad választ 
arra kérdésre, hogy mennyiben használták fel az egyes médiumokat a formális és az 
informális tanulás céljaira. Vélelmezhető, hogy az Internet vezető szerepéhez az is 
hozzájárult, hogy a formális, iskolai tanuláshoz szükséges információkat nagyobb 
arányban keresik fel a világhálón a felnőttek, míg a televízió inkább az informális 
tanulás, a formális ismereteken kívüli egyéni érdeklődés kielégítésének eszköze.  
A kutatás során azt is megvizsgálták, hogy az ismeretterjesztő televízió csatornákon 
kínált tudományterületek köréből melyeket milyen gyakorisággal tanultak a 
felnőttek autonóm módon. Három, ezen adókon mindenképp főszerepet kapó témát 
emeltek ki: a vallási-spirituális, a természettudománnyal kapcsolatos, valamint a 
politikai-történelmi ismereteket (5. ábra). A tematikus csatornákon döntő 
többségében olyan műsorok láthatók, amelyek a három csoport valamelyikébe 
besorolhatók. 
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5. ábra: Milyen ismereteket tanulnak napi gyakorisággal autonóm módon? 
(Forrás: Kenyeres, 2009) 

 

 

Az adatokat azt mutatják, hogy a vallási és spirituális témák (hittan, vallással 
kapcsolatos ismeretek, más vallásokkal, spirituális, megmagyarázhatatlan 
jelenségekkel és ezoteriával kapcsolatos ismeretek), voltak a legnépszerűbbek a 
felnőttek számára. A tematikus televíziós csatornák esetében a 
természettudományos témák szintén kiemelkedőek. Ezzel kapcsolatos ismereteket 
(matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, környezetvédelem, csillagászat, 
ásványtan, informatika, stb.) a felmérésben részt vettek 37 százaléka szerzett a 
televízióból. Kevésbé érdeklődtek a politikával és a történelemmel kapcsolatos 
témák (magyar- és világtörténelem, helyi, országos és nemzetközi politika, 
állampolgári jogok, kisebbségek) iránt, melyeket a megkérdezetteknek csupán csak 
23 százaléka tanulta napi szinten, önállóan (Kenyeres, 2009). A vizsgálat ugyan 
tartalmaz jelentős egyszerűsítéseket, de ezzel együtt is jelzi a nézők érdeklődését. 
Egy részletesebb felmérésben tovább finomítható a mérés, mert jelenleg nincs adat 
arra, hogy az egyes csatornák kínálatában milyen mértékben szerepelnek ezek a 
műsortípusok. Az alapfeltevés ebben a mérésben az egyenletes eloszlással számol.  
Az OTKA kutatás nem tért ki arra sem, milyen televíziós csatornákból szereznek 
leginkább ismereteket a felnőttek. Mivel az 1990-es évektől egyre több ilyen műsor 
elérhető hazánkban, ezért érdemes azt is megvizsgálni, ezek közül melyek játszanak 
szerepet a felnőttek ismeretszerzésében, és kik azok, akik leggyakrabban figyelik 
ezen tematikus adók műsorkínálatát. A kifejezetten ismeretterjesztésre szakosodott 
televíziós csatornák nézettségét az AGB Nielsen közvélemény kutató vizsgálta 
Magyarországon. 
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A cég a Discovery Channel, a National Geographic Channel és a Spektrum TV 
nézettségének változását mérte fel 2005 és 2012 között. Ezen csatornák országos 
lefedettsége 2009-ben a következőképpen alakult: 
 

- Discovery Channel: 62 százalék 
- National Geographic: 64 százalék 
- Spektrum TV: 65 százalék (Aracsi-Varga, 2009) volt. 

 

Az adatokból kitűnik, hogy mindegyik csatorna 60 százalékot meghaladó 
lefedettséggel rendelkezik, vagyis a magyar lakosság nagyjából kétharmada hozzáfér 
ezen adók kínálatához, ami nem jelenti azt, hogy valóban nézi is a műsort, hiszen 
hiába elérhető az számára, ha nem fizet arra elő. A tematikus csatornák előfizetői 
köre ma még nem mérhető, mivel csomag alapú a szolgáltatás. Azt viszont lehet 
mérni, hogy a lakosságból hányan választják az egyes tematikus programokat. A fent 
említett három televíziós csatornák nézettsége a teljes magyar népesség körében 1 
százalék körüli érték mentén szóródik, tehát nagyjából 100 ezer rendszeres nézője 
van hazánkban ezeknek a programoknak az AGB felmérése szerint (6. ábra). 
 

6. ábra: Az ismeretterjesztő csatornák közönségaránya 
(Forrás: AGB Nielesen) 
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Az adatok alapján elmondható, hogy a Discovery Channel nézettsége a teljes hazai 
népesség körében a 2005-ös 0,7 százalékról 2012-re 1,2 százalékra nőtt. A National 
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Geographic Channel nézettsége a teljes hazai népesség körében a 2005-ös 0,7 
százalékhoz képest 2012-re alig változott, míg a Spektrum TV nézettsége 0,8 
százalékról 0,7 százalékra csökkent. Azt láthatjuk, hogy összességében a tematikus 
csatornák nézettsége nem változott lényegesen, ám azt is figyelembe kell venni, hogy 
az AGB Nielsen mérési módszere ilyen kis nézettség esetén jelentős hibával dolgozik. 
Nincsenek részletes adatok a minta összetételéről, ami akár jelentős mértékben 
torzíthatja a tényleges adatokat. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy főleg 
2010 óta több új tematikus csatorna is indult, illetve az MTV műsorában is nagyobb 
szerep jutott a tematikus csatornák kínálatához hasonló műsoroknak. 
A 18 és 49 évesek körében viszont emelkedett ezeknek a csatornáknak a nézettsége 
(7. ábra). 
 

7. ábra: Az ismeretterjesztő csatornák közönségaránya a 18-49 évesek körében 
(Forrás: AGB Nielesen) 
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Amennyiben a klasszikus fogyasztói réteget, a 18 és 49 év közöttieket vizsgáljuk, a 
Discovery Channel nézettsége a 2005-ös 1 százalékról 2012-re 1,9 százalékra nőtt. A 
National Geographic Channel-é a 2005-ös 0,9 százalékról 1,1 százalékra nőtt, míg a 
Spektrum TV nézettsége maradt 0,9 százalék.  
Az eredmény azért is érdekes, mert ha a 18-49 korosztály esetén nőtt a nézettség, 
akkor a többi korosztálynál csökkennie kellett, hiszen az átlag nem változott. Ennek 
oka egyrészt az, hogy a lakosság e rétegéből sokan elfordultak a hagyományos 
kereskedelmi és közszolgálati csatornák műsoraitól, és a tematikus csatornák 
műsorait keresik. Ezt az igényt észrevették a kereskedelmi csatornák is, és 
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mindegyik megnyitotta a maga tematikus csatornáját. Az 50 év feletti korosztály a 
hagyományos tematikus csatornák helyett inkább ezeket választotta, miközben a 
kereskedelmi szempontokhoz is igazodva a hagyományos tematikus csatornák 
jobban koncentráltak a fogyasztás szempontjából mérvadó közönségre. Különösen 
igaz ez a Discovery csatornára, ahol a nézők zöme a 30-39 éves korosztályból kerül 
ki. Amennyiben összehasonlítjuk ezeket az adatokat a 2006-os OTKA kutatás 
eredményeivel, arra vonatkozóan is levonhatunk következtetéseket, hogy milyen 
arányban tanulnak a felnőttek egyéb televíziós csatornákból. Hiszen a 2006-os OTKA 
kutatás szerint a hazai felnőttek 17 százaléka tanul televízióból, az AGB nézettségi 
adatai szerint pedig ugyanekkor a felnőttek nagyjából 1 százaléka nézte a tematikus 
ismeretterjesztő csatornákat. Ebből tehát azt a következtetést is levonhatjuk, hogy 
nem ezen tematikus televíziók, és nem a rajtuk sugárzott ismeretterjesztő műsorok 
képezik a felnőttek elsődleges televíziós tanulási forrásait. Ezért az egyéb televíziós 
csatornák ismeretterjesztésben betöltött szerepét is érdemes megvizsgálni. 
 
 

Összegzés 
 
A kutatási eredményekből megállapítható, hogy Magyarországon továbbra is a 
televízió a legnépszerűbb tömegkommunikációs eszköz, de a tanulási folyamatban 
résztvevők segédeszközként elsősorban az internetet használják.  Vizsgálataink a 
televízióra irányultak, mivel a technikai lehetőségek változása ellenére továbbra is ez 
az eszköz a legfontosabb a szabadidő eltöltésében. Szorosan kapcsolódik a tanulási 
folyamat mindegyik funkciójához, de ezek közül is kiemelkedik a kultúra átadási és a 
személyes fejlesztési funkció. Ezek érvényesülése elsősorban a tematikus 
csatornáknál figyelhető meg, így további vizsgálatainkat ebben az irányban 
folytattuk. Megállapítottuk, hogy a tematikus csatornák nézettsége összességében 
nem változott jelentősen, ám a korösszetétel alapján azt láttuk, hogy a kereskedelmi 
szempontból fontos korosztályok esetén a nézettség jelentősen nőtt. Mindeközben 
egyre több szolgáltató ismerte fel a tematikus műsorok jelentőségét, így az országos 
kereskedelmi csatornák is önálló tematikus csatornákat indítottak. Mindez a 
kulturális sokszínűség megismerésén túl a nézők ismereteit is bővíti, segíti a tudatos 
információszerzést. Többek között ezzel kapcsolódik a változások követését jelző és 
a gazdasági folyamatokat támogató funkciókhoz. 
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