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Egy valóságshow elemzése  

„Az élet egy átkozott kiszavazó show!” 

 

„… a média hatalmat képvisel, hiszen helyzete kontrollt biztosít a társada-
lom egyes jelenségei fölött, lehetőséget ad a címzettek befolyásolására, és 

hatalom a média innovatív képessége is, merthogy a média a valóságot 

nemcsak megjeleníti, tükrözi, hanem konstruálja is.”1 

 

A fenti idézet is alátámasztja azt a hipotézist, mely szerint a média hatalmából 

adódóan képes befolyásolni az emberek gondolatait, véleményét és képes létre-

hozni akár egy „új valóságot” is. Észre sem vesszük, hogy hirtelen magába szip-

pant minket egy érzés és mire észbe kapnánk már függők lettünk. Az, hogy ilyen 

valóban létezik, egy kutatással igyekszünk bebizonyítani. Jó alapnak bizonyult 

az ebben az évben hatalmas nézettségre szert tevő ValóVilág4 (a továbbiakban 

VV4). Az RTL Klub valóságshow-ját és a szereplők mindennapjait fél évig kö-

vethették nyomon a tévénézők. Ez a széria is, mint az ezt megelőző három, nagy 

sikert mondhat magáénak. De vajon miben rejlik a titka? Mi a kulcs, a titkos 

recept, amivel emberek millióit volt képes lekötni esténként?  

Kutatásunk a valóságshow-k manipulatív hatását adta meg válaszként. Úgy 

véljük, ez a műsor, ahogy általában a valóságshow-k, tudatosan befolyásolják, 

irányítják a nézőket. Azért, hogy ezt alátámasszuk vagy megcáfoljuk, előzetes 

médiaelemzést, majd egy kérdőíves kutatást készítettünk. A következőkben be-

mutatjuk, milyen eredményekre jutottunk.2 

Úgy véljük, ez a műsortípus rendelkezik egyfajta világkép-közvetítő szerep-

pel, sajátos társadalomképpel és emberképpel.3 Sugall egy bizonyos képet az 

emberi viszonyokról és közben beveti a manipuláció eszközeit. A valóságshow 

jó példa arra, mennyire megváltozott a média funkciója az elmúlt években. A 

televíziózás ma már nem kultúrát közvetít, azt a funkcióját sajnálatos módon 

                                                        
1 McQuail. 
2 Kutatásunkat a szociológia szeminárium keretében, Koller Inez Zsófia tanárnő vezetésével 

végeztük. A kutatásban a következők vettek részt: Arany Enikő, Becker Boglárka, Bujdosó 

Anett, Darazsacz Dominika, Daszkalov-Hrisztov Gordana, Dobszai Barbara, Domonkos Kitti, 

Forner Alexandra, Hajmann Éva, Járfás Eszter, Jelasics Mirjana, Keszthelyi Adrienn, Kis 

László, Kovács Zsuzsanna, Lépold András, Marczi Bettina, Mátai Anna, Mázsa Mónika, 

Schattmann Bianka, Schmieder Réka, Szórádi Regina, Tamás Dóra, Vadász Ferenc, Veszp-

rémi Alexandra. 
3 Szretykó. 
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elvesztette. A média manapság egyre jobban beleavatkozik az emberek magán-

életébe. 

Magyarországon kiemelten fontos foglakozni a valóságshow-k népszerűsé-

gével, mivel szinte egyetlen más országban sem jelent meg ez a műsortípus 

olyan töménységgel, mint hazánkban. Míg a nyugati országokban csak egy-két 

csatorna műsorában szerepel a valóságshow, addig nálunk a két legnépszerűbb 

csatorna a nézők közel nyolcvan százalékát ülteti le a képernyők elé. Szinte egy-

szerre kezdte meg a két csatorna a műsortípus sugározását és azóta folyamatosan 

jelen vannak a képernyőn.  

A kérdőíves kutatás 

Kutatást végeztünk a Karon hallgató egyetemisták körében arról, hogy ez a ma-

nipulatív hatás mennyiben érhető tetten a mai értelmiségi pályára készülő fiata-

lok körében. A kérdőív elkésztése során a kérdéseket igyekeztünk úgy feltenni, 

hogy azok lefedjék a vizsgált témát, ezért a kérdezett személy véleményére he-

lyeztük a hangsúlyt. A kérdések megalkotásánál az explicit és az implicit rákér-

dezés lehetőségét egyaránt alkalmaztuk. Zárt kérdéseket tettünk fel a válasz-

adóknak. Az ilyen típusú kérdésfeltevéseinkkel az adatfeldolgozás is könnyebb-

séget okozott. A lekérdezést megelőzte egy médiaelemzés, melynek során az 

interneten, a könyvekben, és az újságokban megjelent cikkeket valamint a te le-

víziós adásokat vizsgáltuk, amelyek kapcsolódtak az általunk felállított hipoté-

zishez. E források népszerűsége bebizonyította számunkra, hogy mennyire gyor-

san és milyen széles körben terjed ez a műsortípus.   

A kérdőíves kutatás a PTE FEEK-en hallgató moderátor, közösségi civil 

szervező és informatikus-könyvtáros szakos első évfolyamos hallgatókat kérdez-

tük meg, közülük 41-en adtak értékelhető válaszokat. Kutatásunk alapját pedig a 

VV4 című műsor képezte. A nemek közötti eloszlás egyben igazodik az egyete-

mi oktatásban résztvevő hallgatók nemi megoszlásához is. A három csoport, 

amelyek a felmérés mintájául szolgáltak, különböző létszámban vesznek részt a 

felsőoktatásban. Így nem meglepő az informatikus könyvtárosok fölénye.  

 
Szak Összesen Férfi Nő 

Informatikus - könyvtáros I. évf. 21 4 17 

Moderátor I. évf. 10 1 9 

Közösségi civil szervező I. évf. 10 5 5 

 

A kutatás e részének elvégzése előtt hipotéziseink alapján megállapítottuk, 

hogy a magyar tévénézők általában figyelemmel követik az aktuális valóságs-

how-k kimenetelét. Ugyanakkor, számunkra is meglepő módon, nem ezt az 

eredményt kaptuk a kérdőívek elemzése során. Kétféle orientációhoz alkalmaz-

kodtunk kérdéseink megfogalmazásánál. Az első azokra vonatkozott, akik nem 

nézték a műsort, a másik fele pedig a VV4 nézőközönségének viselkedésére, 

befolyásoltságára keresett okokat.  

A megkérdezettek 54%-a (22 fő) nem nézte a műsort vagy nem vallotta be 

érdeklődését. A második és harmadik kérdés az előzőleg „nem”-mel válaszolók 
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számára volt csak kitöltendő. Több választási lehetőségük volt arra, hogy miért 

nem nézik ezeket a műsorokat. Próbáltuk a leggyakrabban előforduló lehetséges 

válaszokat megadni a zárt kérdésben, mint például ’Nincs rá időm.’; ‘Nem érde-

kel.’; ’Nincs tévém.’; ’Kiesett a kedvencem.’; ’Unom.’ ’A korábbi valóságshow-

k csalódást okoztak.’. A válaszok közötti eloszlás alapján a megkérdezett hallga-

tót nem érdekelte a reality, a többi lehetőség igen csekély számban jelent  meg. A 

következő kérdéssel még közelebb szerettünk volna kerülni ahhoz, hogy miért 

alakult ki az emberekben ellenszenv a valóságshow-val szemben. A legtöbben 

más, korábban vetített műsorokat sem néztek. Más emberek élete iránti érdeklő-

dés sokuk számára nem jelent örömet, szórakozást, így nem látták értelmét  a 

valóságshow-k nézésének. 

A Korábban nézted?-kérdésre adott válaszok: 1 fő nézte a VV4-et, 4-en néz-

ték az előző VV-ket, más valóságshow-t néztek 2-en, s 15-en azt válaszolták, 

hogy korábban sem néztek ilyen műsorokat. 

A csatorna igyekezett minél több lehetőséget megragadni a nézők csábításá-

ra. A ValóVilág negyedik szériájához több műsort is kapcsoltak. Délutánonként 

a NekedValó című műsort vetítették, ahol egy beszélgető műsor keretében latol-

gattál az esélyeket, beszélgettek a már nem játékban lévőkkel  vagy éppen a villa-

lakók családtagjaival, barátaival, illetve a rajongóknak is esélyt adtak kedvence-

ik védelmezésére. Este az összefoglalók szolgáltattak információt a villalét moz-

zanatairól. Heti rendszerességgel ismétlődtek a párbajok, a kihívások, kiválasz-

tások, melyek magasabb nézettségi mutatókat eredményeztek. Végül a késő esti 

órákban a BeleValó című műsort lehetett megtekinteni, mely a korhatárra és 

időkeretre való tekintettel kimaradt a napi összefoglalókból. A negyedik kérdés-

től már a műsor iránt érdeklődők vizsgálata volt a célunk. Elsőként a nézettséget 

igyekeztünk felmérni. Kevesebben voltak, akik napi rendszerességgel leültek a 

képernyő elé, mint akik heti néhány adás megtekintése mellett döntöttek. 

 

Mely műsorokat nézed? 

Napi összefoglalók 19 

Párbajok 14 

Neked Való 2 

Bele Való 2 

 

Az internet lehetővé teszi, hogy ne csak a tévé képernyőjén keresztül jussunk 

el a számunkra szükséges információkhoz mindabból, ami a tévéműsorokhoz 

kötődik. A valóságshow iránti érdeklődés sem merült ki a tévénézés egyszerűsé-

gében.  

Más információs hálózatokon keresztül is informálódhattunk a VV4-ről. Kí-

váncsiak voltunk, vajon az a 19 fő, aki nézte a műsort, milyen fórumokon érdek-

lődött a műsor után. A legjellemzőbb válasznak az RTL Klub által létrehozott 

Valóvilág című honlap bizonyult. 
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Hol érdeklődsz még a VV4 után? 

www.valovilag.hu 13 

www.rtlmost.hu  5 

facebook 7 

youtube 6 

egyéb internetes forrás 3 

bulvár lapok 2 

baráti kör 8 

egyéb 0 

 

A következő három kérdésben a manipuláltságot próbáltuk megvizsgálni, 

azt, hogy mennyiben befolyásolja a nézőket egy-egy szereplő, vagy éppen annak 

viselkedése. Elsőként a szóhasználatra való befolyást vizsgáltuk. A válaszokból 

kiderült, hogy az egyes szereplők által használt szavak, kifejezések közül több is 

beépült a köztudatba és sokan használták azokat a műsor elején. 

 

Használod-e a VV 4 szereplői által bevezetett kifejezéseket? 

„Mindig minden körülmények között” 9 

„Jó/Zavaró hatással vagy a bioritmusomra” 7 

„Kompatibilis vagyok vele…” 1 

„Jól vagyok”(megfelelő hangsúllyal) 8 

„Kultúrbarbár” 5 

„Vígszínház” 2 

Egyéb 0 

Nem, nem használom ezeket a kifejezéseket. 7 

 

A ValóVilág újbóli műsorra kerülésével a nézettség is átcsoportosult. A fő 

műsoridőben leadott összefoglalók ennek ellenére nem befolyásolták a tévénézé-

si szokásokat a megkérdezettek nagy többségénél. Tízen állították, hogy egyálta-

lán nem néznek több tévét, amióta műsoron van a VV4, hét megkérdezett szoká-

sait mérsékelten befolyásolta a műsor és csak ketten vallották be, hogy sokkal 

többet nézik a televíziót a valóságshow-nak köszönhetően. 

A műsorok gyakran a tudatalatti befolyásolásával késztetnek minket a kü-

lönböző termékek vásárlására, fogyasztására. Ugyanakkor a hallgatók nem észle-

lik ezt befolyásolást. A korai időszakban ez nem is mutatkozik, és csak tenden-

ciaszerűen lehet mérni a vásárlási kedv növekedését. Kíváncsiak voltunk, hogy 

milyen mértékben fogyasztják megkérdezetteink a műsorban látott termékeket. 

A válaszolók közül 17 személy nyilatkozta azt, hogy nem változott a fogyasztási 

szokása, amiből arra következtettünk, hogy csak kis mértékben volt befolyásoló 

hatással a nézőkre a termékek megjelenítése. 

Az utolsó kérdésünkben arra vonatkozott, hogy a nézők miként látják, érzé-

kelik a valóságshow befolyásoló hatását. Annak ellenére, hogy a korábbi kérdé-

sek esetében a befolyásolás mérték alacsony szinten volt kimutatható, ennél a 

kérdésnél a megkérdezettek többségében azt válaszolták, erősen manipulatívnak 

http://www.rtlmost.hu/
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tartják a valóságshow-t. Ahol ez elsősorban utolérhető, az a szókincsünk válto-

zása, valamint a hétköznapi beszélgetéseink témaválasztása. 

Annak ellenére, hogy sokan nem nézték a műsort, a különböző információk 

áradatát nem tudták elkerülni, hiszen a média manipuláló hatása mindannyiunkra 

kihat. Az informatikai forradalom hatására a televíziós műsorszolgáltatás domi-

nanciára tett szert, amely nagyban hozzájárult a tájékoztatás és a szórakoztatás 

tömeges elterjedéséhez. Sokan nem gondoltak arra, hogy ezeken a funkciókon 

kívül „irányít, befolyásol, terel, ösztönöz, formál bennünket”. Ezt legjobban a 

szórakoztatóiparban figyelhetjük meg. A szórakoztatóipari manipuláció kiemelt 

területe a tömegfilm, amelynek egyik fő filmtípusát a „kifejezetten tévés fel-

használásra szánt kommersz műfajok alkotják”. Ebbe a kategóriába sorolhatók a 

valóságshow-k. A valóságshow nem korlátozódik „a tévé képernyőjére, hanem 

kiterjed szinte minden tömegkommunikációs csatornára”. Foglyul ejti az embert 

„egyrészt mint nézőt, másrészt mint a show résztvevőjét” . Mivel ezek a show-k 

éjjel nappal műsoron vannak, „a néző képzeletben tovább szőheti a szálakat és 

gondolatban mindig együtt élhet a szereplőkkel”4. Ezzel még jobban el tudja érni 

a média a befolyásoló hatását. Meg kell tanulnunk, hogy ne legyünk befolyásol-

hatók, miközben továbbra is nyitottak maradunk mások iránt.5 

Feltevésünk arra irányult, hogy a valóságshow-k befolyásolják az embereket. 

Ezt kutattuk a VV4 2010 novemberétől 2011 májusáig tartó műsor keretében. 

Kérdőíves vizsgálatunk során azonban kiderült, hogy a manipuláció mértéke 

nem olyan jelentős az egyetemisták körében, mint amilyennek azt korábban hit-

tük, illetve hogy az egyetemisták saját magukra nézve nem ismerték el a média 

befolyásoló hatását, hanem általánosságban az ellenkezőjéről vallottak. Ez az 

ellentmondás megfigyelhető az adatok és a tapasztalatok összevetésénél is, mivel 

tapasztalataink azt mutatták, hogy az emberek az ilyen műsorokban hallott sza-

vakat, mondatokat használják, és napi szinten beszélnek a műsorról.  
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