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„Ha tőlem függne, a 

sajtótörvénynek csak egy 

paragrafusa volna:  

hazudni nem szabad.” 

 

Deák Ferenc 



    Forrás: 

  - kérdőíves adatfeldolgozás 

 1. Magyarságkutató Tudományos Társaság és a 

Vajdasági Ifjúsági Fórum empirikus kutatásainak 

eredménye - 2002 márciusa  
- 1561 lekérdezett felnőtt polgár 

- 8 magyarlakta önkormányzat 

 

2. A Magyar Szó olvasottságának lekérdezése 

2002 novembere 

-2681 önkéntes válaszadó/olvasó  



Kérdésfeltevés: 

-  Lehet-e a felnőtt lakosságot manipulálni a 

médián keresztül? 

-  Mely tömegtájékoztatási eszközök a 

népszerűek? 

-  Mitől függ a tájékozódás módja? 

-  Milyen médiára lenne szükségünk? 

-  Olvassuk-e a Magyar Szót? 

 



Médiafogyasztás a kortól függően: 

1.)    A fiatalok tájékozódása 30 évig főleg a társalgás, nyilvános 

helyek, munkahely, gyülekezetek, majd ezt követik a napilapok és a 

televízió. A fiataloknak röplapok, falragaszok, gyülekezetek kellenek, 

mert ott informálódnak az aktuális társadalmi folyamatokról. 

2.)    A 31-40 évesek (feltételezhetően a családosok) a hetilapokat 

tartják fontosnak, a 41-50 évesek pedig a tájékozódás egyéb módját 

(valószínűleg a munkahelyen) részesítik előnybe. A 31-40 és a 41-50 

évesek egyaránt figyelik a napilapokat, majd a televíziót utána a 

rádiót.  

3.)    Az 51-60 évesek főleg a rádiót hallgatják, hetilapokat olvasnak 

és a televíziót nézik. 

4.)    A legidősebb (nyugdíjas) korosztály nem törekszik friss napi 

információkhoz jutni; hetilapot olvas, televíziót néz. 



Tájékozódás nemek 

szerint: 

-        A tájékozódás módja és a nemek közötti összefüggést 

meghatározza a nők házhoz/családhoz kötöttsége és a 

férfiak nagyobb hajlamossága, hogy részt vesznek a 

nyilvános- és közéletben.  

 

    A férfiak tájékozódása főleg az egyéb formák 

(munkahely, barátok, kocsma, nagygyűlések), majd a 

napilapok, esetleg a televízió. 

    A nők informálódása: a hetilapok (nincs mindennap 

ideje elolvasni az újságot), majd a rádió (főzés és 

házimunka közben), végül pedig a televízió. 



Tájékozódás élethely 

szerint: 

A falusi lakosság:  

majdnem kizárólag a tv-ből tájékozódik, esetleg a 

napilapból. 

 

A kisvárosban:  

televíziózás folyik és a napilapok, esetleg a hetilapok 

olvasása. 

 

A nagyvárosban (pl. Szabadka, van lokális rádió, TV):  

a televízió, majd a rádió és harmadsorban a napilapok. 



Iskolavégzettség és a médiafogyasztás: 

-         A                      Az alsó fokú iskolavégzettek nagyjából csak televíziót 

néznek. Nekik audio-vizuálisan szervírozott információ 

szükséges. 

        A középiskolát végzettek főleg hetilapot olvasnak, 

utána rádiót hallgatnak (főleg a nők) és napilapot 

vesznek. 

-      A felsőfokú végzettek között (sok a férfi, aki) a 

munkahelyen és baráti körben informálódik, és csak 

harmadsorban a napilapokból. 

 

 Tehát: az iskolavégzettség növekedésével nő a sajtóból 

való tájékozódás igénye és csökken a tv nézés. 



Médiafogyasztás, a foglalkozás 

szerint 

-         A háztartásbeli, munkanélküli, nyugdíjas TV-t néz 

 

-  Rádiót a munkások és nyugdíjasok hallgatnak 

 

-   Napilapból a vállalkozók,  

 

-   Hetilapból a nyugdíjasok informálódnak 

 

-   Felsőfokú szakembereink az egyéb információs 

forrásokat jelölik meg (munkahely, nyilvános helyek, 

barátok) 



A vajdasági magyarok egyetlen 

napilapja,  

a Magyar Szó olvasóinak véleménye  

2002 őszén  

A Szabad Vajdaság,  

60 éve - 1944. dec. 24-én indult.  

 

A Magyar Szó hétköznapi példányszáma 5000 

körül van, a csütörtöki szám 22 000, a vasárnapi 

28 000.  



Magyar Szó a vajdasági családokban 

Mely napokon vásárolja?

Mely napokon vásárolja?

rendszertelenülcsütör tökön és vasármindennap
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Mi tetszik a lapban?

Missing

más

sokoldalú

tájékoztat a helyi e

pártatlan

tárgyilagos



   

 

Mi nem tetszik a Magyar Szóban? 

 

Válaszok 

száma 

 

% 

 

Összesen 

 

2415 

 

100,0 

 
Egyéb válaszok 

 

759 

 

31,4 

 

régimódi a nyomtatása 

 

567 

 

23,5 

 
nem tájékoztat kellően a helyi 

eseményekről 

 

524 

 

21,7 

 

késik a hírekkel 

 

371 

 

15,4 

 
szürke, unalmas 

 

112 

 

4,6 

 
egyoldalú, elfogult 

 

82 

 

3,4 

 
Hibás válasz 

 

266 

 

-  

 



Mely rovatokat bővítené az 

újságban? 
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Mely rovatokban talál olvasni 

valót?
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Következtetések: 

A felnőtt polgárok befolyásolhatók a média által 

 

A vajdasági lakosság tájékozódását befolyásoló tényezők: 
  

-   -   milyen anyagi körülmények között él, hiszen ettől is függ a 

rendszeres sajtótermék vásárlás, vagy minőséges televíziókészülék 

használata, 

-   -   a személy (család) foglalkozása, iskolavégzettsége, amely 

jelentősen alakítja érdeklődési körét; 

-   -    politikai, sőt ideológiai beállítottsága határozza meg melyik 

újságot, vagy TV csatornát fogja előnybe részesíteni; 

-   -   tájékozódásunkat az utolsó évtizedben a média cenzúra és a 

mindenkori hatalom befolyása is meghatározta - ettől függően 

maradtunk egyes lap pártfogói vagy leszoktunk az olvasásáról 



Konklúzió: 

1.  A vajdasági magyar kisebbség igényli a mindennapi és 

sokoldalú tájékoztatást közösségének életéről, az országról és a 

világról is, méghozzá anyanyelvén és az európai igényeknek 

megfelelően. 

 

2.  Az írott és az elektronikus sajtó helyzetét nehezíti, hogy a 

kilencvenes évektől sok munkatársa elvándorolt. Hiányzik az 

utánpótlás, fiatalítás. 

 

3. A polgárok legtöbben TV-t néznek (70%) és csak kevesen 

tájékozódnak napilapokból (13%), esetleg rádióból (10%). A 

hetilapokat mindössze 4,5%-uk olvassa.  

 

 



Konklúzió/2 

4. A vajdasági magyarságnak nagy szüksége van az állami 

támogatottságú minőséges és pártatlan napilapra (Magyar 

Szó) 

5. A magyar kisebbségnek joga van az egész Vajdaság 

területén jól hallható, 24 órás anyanyelvű rádiózásra.  

6. A magyarok igénylik a Vajdaság területén jól látható napi 

többórás, minden réteg és korosztály igényét figyelembe vevő 

és kielégítő televíziózásra. Jelenleg a magyarok anyaországi 

televízió csatornákat néznek szívesebben.  

7. Fontos, hogy a kisebbségi nemzetek (Nemzeti Tanácsaik 

képviseletén keresztül) maguk határozzák meg, mely 

tájékoztatási eszköz elégíti ki igényeiket, melyiket kell állami 

támogatásban részesíteni   


