
 

31 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK 



 

32 

Kenyeres Attila – Szabó József 
  

Az ismeretterjesztő műsorok szerepe a felnőttek tanulásában 
 

 
A tematikus ismeretterjesztő műsorokat sugárzó televíziós csatornák kínálata 

Magyarországon mind országos, mind helyi szinten kiemelkedő. A tömegkommunikációs 

intézmények, azon belül is a televízió szerepét vizsgáló kutatók egyetértenek abban, 

hogy a televízió potenciális ismeretterjesztő eszközként funkcionál, azonban komoly vita 

zajlik arról, hogy a tévé mennyire számít kimondottan ismeretterjesztő és oktató 

eszköznek. A továbbiakban azokat a modelleket vizsgáljuk, amelyek a lakosság, a 

hallgatók és a nézők befolyásolását elemzik, elsősorban az információnyújtás, a 

továbbítás és a feldolgozás oldaláról. Ezeknek az elméleti megfogalmazásoknak a 

hátterében rejtetten vagy konkrét formában mindig megtalálhatók az aktuális 

neveléselméleti törekvések.  

Amikor a media hatásáról, annak vizsgálatáról beszélünk nem is gondolnánk, hogy 

ennek fontosságát már milyen régen kiemelték a hozzá értő szakemberek. Már Czirfusz 

Ferenc 1880-ban is fontosnak tekintette a  média segítségével történő tanulást. Művében 

írja, hogy „az újság ingerével” kell felkelteni a fiatalok figyelmét a tudományra. Nem 

járunk messze az igazságtól, ha ezt a felhívást az informális tanulás egyik első jeleként 

értelmezzük. 

Az egykori amerikai elnöktől, Richard Nixontól származik az a mondás, melyet a 

Washington D.C.-ben található Newseum („Hírmúzeum”) egyik emeleti falába vésve 

olvashatunk: Az amerikai emberek semmit sem hisznek el addig, míg nem látják a 

televízióban. Az 1970-es évek elején korát messze megelőzve ismerte fel a media 

szerepét a politikában, az emberek, a polgárok befolyásolásában.  

 
 

Az informális és non-formális tanulás, a televíziós szokások 
 

A televíziózás várható alakulásainak vizsgálata szempontjából fontos a televíziós 

szokások változásainak elemzése, illetve a nézői preferenciák kutatása. 

Tanulmányunkban hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, valamint a legnézettebb 

hazai ismeretterjesztő televíziós csatornák nézettségi adatait elemezve vizsgáltuk meg, 

milyen szerepet játszanak ezen médiumok a felnőttek informális tanulásában.   

 
Ismeretterjesztés a médiában 
 
McQuail a tömegmédia négy szerepe között tartja számon az oktatást (a szórakoztatás, a 

politika és a reklám mellett). [12] Már az 1950-es években az volt a kereskedelmi 

televíziók műsorkészítési elve, hogy a tévé tanítson, informáljon és reklámozzon, de 

ezzel együtt hangsúlyozta a műsorkészítők felelősségét.  Postman szerint a tévé nagyon 
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erős pedagógiai erővel bír, amely uralja a figyelmet, az időt, valamint a fiatalok kognitív 

magatartását. [17] 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 funkciójának egyike a kultúra és az oktatás, tehát a 

kulturális és művészeti ismeretek terjesztése, a kulturális örökség ápolása, valamint az 

egyén ízlésének, ismereteinek fejlesztése, alakítása. [11] Buckingham szerint a média 

lényegénél fogva „oktató jellegű”, amely vonatkozik a híradó műsorokra, az 

ismeretterjesztő adásokra, sőt lényegében minden műsorra, s így a média egyfajta 

informális iskolarendszernek tekinthető. [4] Benedek úgy véli, hogy az info-

kommunikációs eszközök fejlődése révén létrejött egy olyan társadalmi praxis, amely 

bár spontán, mégis jelentős hatást gyakorol a mindennapi tudásra. [3] Ugyanakkor más 

gondolkodók arra jutottak, hogy a televízió szórakoztató, vagy oktató eszközként 

történő kezelése az egyes nézőtől függ. Ennek alapja a használat és kielégülés teóriája, 

amely szerint a nézők a saját igényeik mentén választanak a médiumok és a felkínált 

tartalmak közül. [13] Az eddigi kutatások és a nézettségi adatok alapján megállapítható, 

hogy a televízió továbbra is a legnépszerűbb tömegkommunikációs eszközök közé 

tartozik. [15] Magyarországon 2011-ben a 4 éven felüli lakosság naponta átlagosan 4 óra 

46 percet töltött a képernyő előtt. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a média 

valóban a negyedik hatalmi ággá nőtte ki magát.  

 

A felnőttoktatási tevékenység a médiában  

 

A média és a közönség viszonya, egymásra gyakorolt hatása olyan összetett, hogy 

mindeddig nem sikerült egyetlen modellel sem meggyőzően leírni, bár a szakemberek a 

média jelentős társadalomformáló hatásában egyetértenek. A televízió életünk szerves 

része, hiszen ez az a médium, mely szinte minden háztartásban megtalálható, könnyen 

elérhető, kezelhető, hozzásegít a naprakész tájékozottsághoz, nagytömegű információt 

juttat el hozzánk, és ezekből a legtöbbet tanulhatunk. Bár az internet és a közösségi 

média terjed, ám mégis a televízió ma is a meghatározó médium. A médiafogyasztást 

vizsgáló cégek adatai szerint ugyanis a televízió nézettsége az utóbbi években nem 

változott jelentősen.  

 

Az informális tanulás fogalma, annak formái 

 

Elsőként meg kell határoznunk, milyen tanulási formákat vizsgálunk a televízió kapcsán. 

Kutatásunkban kifejezetten a felnőttek otthoni, vagy egyéb, iskolán kívüli televíziózási 

szokásaira koncentráltunk, amely a formális helyett az informális tanulás területéhez 

köthető. [2] Az informális tanulás különböző formái és eszközei ebben a folyamatban 

jutnak kiemelt szerephez, mert az információk átadása mellett viselkedési mintákat 

közvetítenek. [15] Coombs és társai úgy vélték, hogy az informális nevelés spontán 

érintkezések révén, a mindennapi tapasztalatok felhalmozása és értelmezése során 
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megvalósuló tanulási folyamat, amely nem törekszik a megszerzett tudás 

formalizálására. [5] 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”. [6] 

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. [3] 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. Az egyik új forma az autonóm tanulás. 

Forray és Juhász autonóm tanulásnak azt tekintik, amikor: „a tanulást saját maga 

kezdeményezi a tanuló, és önálló, irányított tanulási programot valósít meg.” [8]   

A közeli jövőben fontos szerep jut az informális tanulásnak, részben a viselkedési 

minták, 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. A felmérésben részt vettek döntő 

többsége, 71 százaléka a TV segítségével is tanult. 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. Az 

eredmények azt igazolják, hogy a nézők nincsenek tisztában az informális tanulás 

lényegi vonásaival.  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. 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. 
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Hipotézisek 

 

A helyi és kisközösségi médiumok fontos közösség- és identitásépítő szerepet játszanak, 

ám ez elsősorban a média felvállalt és elfogadott szerepétől függ. A helyi média a helyi 

társadalom szolgálatában áll, elsősorban közszolgálati feladatokat lát el. Érdemes tehát 

megvizsgálni, hogy hazánkban hogyan működnek a helyi és kisközösségi audiovizuális 

médiumok, milyen felnőttnevelési feladatokat láthatnak el.  

Hipotézisünk az volt, hogy a helyi televíziók közösségi értéket képviselnek, műsoraik a 

helyi eseményeket és értékeket mutatják be, helyi szinten keresettek, versenyeznek a 

kereskedelmi csatornák műsoraival.  

A következő hipotézis csoportunk szerint az ezredfordulón hangoztatott változás a 

tartalomszolgáltatásban nem lett olyan átütő, mint gondolták a szakemberek. 

Feltételezésünk szerint a televízió nézettsége nem csökken jelentősen, és továbbra is a 

piac legmeghatározóbb tényezője marad. 

 

Módszertan 

 

Kutatásunk alapvetően két fő területet érint. Először azt néztük meg, hogy a tematikus 
csatornák általában milyen nézettségűek, illetve milyen tanulást segítő műsorokat 
adnak. Elsősorban a Discovery Channel, a National Geographic Channel és a Spektrum 
TV nézettségének változását vizsgáltuk 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. 
Másrészt azt vizsgáltuk meg, hogy a helyi médiát, illetve ezen belül a helyi televíziót 

hogyan ítélik meg a nézők, és hogyan látják saját helyzetüket maguk a televíziók. Ezt 

egyrészt felmértük egy az ország televízióinak többségét érintő, a Helyi Televíziók 

Országos Egyesületébe tartozó televíziókkal felvett kérdőívvel, másrészt pedig a három 

fő televízió típus kiválasztásával készített részletes kérdőívvel. Az országos szintű 

vizsgálatot 2008-ban és 2011-ben végeztük, míg a három televízióra vonatkozó mérések 

2011-ben és 2012-ben készültek. A reprezentatív mintavételezéssel felvett kérdőívek 

kiértékelése közvélemény-kutató szakemberek bevonásával, SPSS program 

használatával történt.   

 

A tematikus csatornák vizsgálatának eredményei 

 

A csomag alapú tematikus csatornák előfizetői köre ma még nem mérhető. 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. 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 
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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 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.  

A kutatás során azt is megvizsgáltuk, hogy az ismeretterjesztő televízió csatornákon 

kínált tudományterületek köréből melyeket milyen gyakorisággal tanultak a felnőttek 

autonóm módon. 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 iránt, ezeket a megkérdezetteknek 

csupán csak 23 százaléka tanulta napi szinten, önállóan. [9]  

 
A helyi televíziózás új lehetőségei a felnőttoktatás területén 

 

A helyi televíziózás a hagyományos televíziós feladatok ellátásával nem tudná hosszú 

távon fenntartani magát. A konvergencia modell is azt hangsúlyozza, hogy az egyes 

médiumoknak szorosan együtt kell működniük, ezzel lényegesen nagyobb hatást 

gyakorolhatnak a társadalomra, és ezzel együtt a gazdasági működésük is biztosabb 

alapokra kerülhet. Kutatásaink és a működés tapasztalatai azt mutatják, hogy az 

együttműködést ki kell terjeszteni minden olyan szervezetre és tevékenységre, ami 

kapcsolatba kerülhet a célpiac elérésének érdekében a médiával. Különösen igaz ez a 

helyi média esetén, ahol a célpiac pontosabban behatárolható, és a 

kapcsolatrendszerben a helyi informális kapcsolatoknak kiemelt szerep jut.  

Bár a helyi televíziók műsorainak döntő többsége közszolgálati jellegű, a valódi 

közszolgálati feladatellátásban többségük máig nem találta meg a helyét, vagy 

egyszerűen nem képes ellátni teljes mértékben eredeti tervezett feladatát. Közszolgálati 

feladatokat vállal, amit tükröznek a műsorok, ám ezek megvalósítási színvonala, illetve 

nézettsége nagyon különböző lehet. 
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Amennyiben a helyi televíziók nézettségét vizsgáljuk, a helyi hírekről való tájékozódási 

gyakoriságnak megfelelő eredményeket látunk, miszerint az 50 év felettiek sokkal 

nagyobb arányban nézik a helyi televíziókat, mint a fiatalabbak. Az 50 év alattiak 

körében a helyi televíziók napi nézőközönségének aránya csak 30% körüli, míg a két 

idősebb szegmensben 50%-ot messze meghaladó, 56-61%. A rendszeres nézők száma 

már a két fiatalabb korcsoportban is 50% feletti (57%), az 50 évnél idősebbeknél 

azonban ez az arány ugyancsak határozottan nagyobb, meghaladja a 80%-őt. A 

fiatalabbak körében sokan jelölik magukat inkább alkalmi nézőnek, ami az idősebbeknél 

10%-os értéket jelent. Az összesített nézőszámokban ennek megfelelően már kisebb 

különbségekkel találkozunk, a fiatalabbaknál megközelíti, az idősebbeknél kissé 

meghaladja a 90%-ot a helyi televíziókat legalább alkalmanként nézők száma. Az 

iskolázottság szerinti különbségek is visszaigazolják a korábbi megállapításainkat. Az 

érettségivel nem rendelkezők nagyobb érdeklődést mutatnak a helyi televíziók iránt. 

Ennek a szegmensnek a fele, míg a magasabb végzettségűeknek csak 28%-a nézi napi 

rendszerességgel a helyi televízió műsorát. A műsort hetente többször nézők száma az 

utóbbi csoportokban közel 60%, a legalacsonyabb végzettségűek körében viszont eléri a 

75%-ot. Az adatok nem meglepőek, hiszen valószínűsíthető volt már a mérés kezdetén, 

hogy a magasabb iskolai végzettségűek többféle információs lehetőséggel tudnak élni, 

így a helyi televíziót inkább kiegészítő információk miatt, vagy a helyi hírek 

pontosításáért keresik meg televízió készülékükön. Akiknek viszont szűkösebbek a 

lehetőségei, kevesebb tudással és technikai eszközzel rendelkezik, sokkal inkább fog a 

díjmentesen elérhető helyi televízióból információkat szerezni. 

Az egyes műsortípusok vizsgálatánáé megállapíthatjuk, hogy a hírműsorokat az 50 év 

felettieknél határozottan nagyobb nézettség jellemzi, mint a fiatalabbaknál. Az 

idősebbek háromnegyede, a fiatalok fele szokta rendszeresen nézni a helyi televízió 

híradóját. A sportműsorok nézettsége stabilnak, kiegyensúlyozottnak mondható, mind a 

négy korcsoportban 20% körüli, amivel a két fiatalabb szegmensben egyértelműen a 

második legnézettebb műsortípusnak számítanak. A közéleti, politikai vitaműsorok és az 

önkormányzati ülések nézettsége határozottan nő az életkor emelkedésével, a 

legfiatalabbak körében elhanyagolható adatokat mértünk, míg a legidősebbek 30%-a 

néz gyakran közéleti vitaműsort, 23%-uk pedig önkormányzati ülés közvetítését. A 

műsorokhoz kapcsolt reklámok nézettsége stabilan 12-15% a négy korcsoportban. Ez az 

átlagos nézettség szintjén egyértelműen versenyképes adat az országos kereskedelmi 

csatornákhoz viszonyítva, tehát az üzenet a kereskedelmi ügynökségek felé 

megfogalmazható: a helyi televíziók legalább ugyanolyan, bizonyos műsorok 

tekintetében pedig nagyobb nézőközönséget érnek el, mint az országos csatornák. 

Ráadásul a műsorok segítségével a közönség jobban kiválasztható, eredményesebb a 

pozicionálás, kisebb a meddőszórás, és emellett kevesebb költséget is jelent. Érdekes 

színfolt a helyi televíziózásban a tematikus műsorok köre. Ide tartoznak azok az 

elsősorban helyi műsorok, amelyek a helyi társadalom különböző részterületeinek 

működését mutatják be, illetve minden a nézők érdeklődésére számot tartó témát 

feldolgoz. Így többek között olyan ismeretterjesztő alkotások születnek, melyeket 
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egymásnak felajánlhatnak a helyi televíziók, így hozzájárulnak az ország kultúrájának, 

történelmének és látnivalóinak bemutatásához, a mind szélesebb körű tájékoztatáshoz. 

Ezt akár egy speciális közszolgálati funkcióként is értelmezhetjük. A tematikus 

műsorokat illetően csak a legidősebbek körében mért 14%-os adatot lehet kiemelni a 

többiek 5-6%-os eredményeihez képest. Nem véletlen az alacsonyabb nézettség, hiszen 

ezek a műsorok általában olyan műsorsávban kerülnek adásba, amikor csak az 

egyébként is otthon lévők tudják nézni, akik zömmel nyugdíjasok, tehát 60 év felettiek.  

Iskolázottság szerint is a korábbi megállapításoknak megfelelő adatokkal 

találkozhatunk. A tematikus műsorok esetén az érettségivel nem rendelkezőknél 

mértünk másoktól nagyobb nézettségi adatot, míg ez az érték a magasabb 

végzettségűeknél csökken. A változás azonban éámyegesen kisebb, mint azt a 

hírműsorok esetén tapasztaltuk. 

 

 

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. A televízió 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.  

A helyi televízióknak összegyűjtöttük a legjellemzőbb műsortípusait, és megvizsgáltuk 

ezek nézettségi adatait. Ez a felmérés tovább segítheti a reklámozókat, de a helyi 

televíziók menedzsmentjének is fontos információkat ad arról, hogy mit keresnek, mit 

tartanak fontosnak az egyes nézői csoportok a helyi televíziók műsorában. 
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