
Tömeg-
kommunikáció 



Tömeges kommunikáció = egy forrásból a 

tömeg felé irányított információ (egyidejű 

publikum) 

  

 

 

 

 

Fajtái: szórólap, nyomtatvány (napilap, hetilap, 

periodika), rádió, film, TV, video, CD 

  

„a nyílvánosság kreálása” (Habermas) 

az egységes információs rendszer hatása 



A tömegkommunikáció szerepköre: 
-        Informatív funkció: információáramlás 
világszerte – tudok róla, cselekszem...biztonság  
-        Disztraktív-rekreatív-esztétikai funkció: 
emoción alapuló szórakoztató érzéseket 
közvetítő jelek.  
-        Promotív üzenet: reklám - akciót vált ki.  
-        Meggyőzés szerepkör: előnyöket 
hangsúlyoz, döntésre hajlít 
-        Társadalmi kohéziós/összefogó szerep: 
közös üzenetek és szerepvállalás, egységes 
állásfoglalás.  
-        Edukatív funkció: informatív programok, 
nyelvtanulás, komunikológia.  



   ÚJSÁG 
1. 18. század – falragaszok, pamflettek, szórólapok 
2. 19. Század vége – napilapok USA-ban (New 
York Times), Angliában (London Times) – hírek, 
informaciók, reklám, politikai üzenet... 
3. Ma korporációk (több tíz laptulajdonosa pl. 
News Corporation (Rupert Merdok) 130 lapja 
Ausztráliában – az “egek őre”a TV hálózatával 
- szenzációhajhászás 
- cenzúra - média etika 
- Komputeres feldolgozás –  
gyors, racionális, olcsó 



    Rádió 

- 1920-tól Középhullámú rádióadások  

- frekvencia felosztás  

- háborús hírek közlésével fontossá vált 

- 1950-után edukatív funkció - komerciális 

exploatáció (hírek, reklámok) 



   Televízió 
- 60-tól dominál – minden háztartásban van 

- audio-vizuális hatás (han+kép) 

- állami TVállomások vagy magánhálózat 

- program liberalizáció – zsanr (USA kb. 200 

programkanális) 

- szocializáció. imitálás, versengés, erőszak, 

bűnözés – agresszív gyermekek,  

- manipuláció= hírszelekció, kommentár, 

befolyásolás, hamisság   



Médiakommunikáció a fogyasztóval = reklám  

= rövid forma: bevezető, bonyodalom, kulmináció, 

következtetések = fogyasztási döntés kreálás   
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A média fejlődése 

1.70-es évek – vertikális kommunikáció, állami sajtó, 

rádió, TV, hírpiac 

2. 80-as évek – fuzionálás, globális piac  

 (20 multinacionális kompánia) 

3. 1999-ben – David Held: “új média-rendszer” 

 - tulajdon koncentráció- média konglomerátumok 

- komercializáció, médiaházak privatizációja 

- transznacionális kompániák – nemzetközi piac 

- diverzifikáció (zene, hírek, film, sajtó, TV) 

- merdzser = média kompániák egyesülete 

(softver/hardver készítők, szolgáltatások, újságírók...) 

    



  Globalizáció 

“médium imperializmus” – a 

tömegek feletti hatalom, politikai 

nagyhatalom 

 
- lokális identitás vesztése = amerikanizáció 

Médiaházak: USA (AOL /Tajm Vorner, 

Disni/Ej-Bi-Si, VIAKOM), Japán (Sony), 

Németország (Bertelsman), Ausztrália 



   Médiaelméletek: 
1. Korai: Harold Inis és Marshal Mekluan (Kanada):  

“a médium üzenet” fontosak a hieroglífák, ma a sajtó, 
internett – Eredmény: “a világ egy globális falu” 

2. Jürgen Habermas (Ném.): “kultúra ipara” = szervezett 
szórakozás, komercializált művészet, show-programok 

- Nyílvánosság =nyílt aréna, viták  

- a nyilvánosság manipulása, a személyes vélemény helyett 

3. Jan Bodjiar: posztmodernista 

-A TV nem a valós viágot mutatja, artikulálja az 
álláspontokat = “hiperrealitás” = egy új valóság képzése.   

 

pl. 1991-ben mondta: “nem lesz Öbölháború...”  

utána: “Nem volt Öbölháború...”  

mert montázsfilmeket közvetítettek  



Szimulákrum – elmélet 

Az elmélet-alkotás célja: 
A posztmodern, kapitalista társadalom 
képének megrajzolása, működésének 
leleplezése.  

"A szimulákrum-elmélet azt mondja, hogy 
minden csak másolat, a másolat másolata.  

A valódi, a létező világgal nem találkozunk, 
csak másolatok között élünk. Ez az 
elgondolás maradandó, hiszen valóban egy 
ilyen világba megyünk be egyre mélyebbe" – 
magyarázta Almási Miklós filozófus, 
egyetemi tanár.  



Baudrillard és a Mátrix 

"Minden értékünk színlelt"- mondta Baudrillard a 

New York Timesnak 2005-ben. "Mi a szabadság? 

Megvan a választási lehetőségünk, hogy az egyik 

vagy a másik autót vásároljuk meg? Ez a szabadság 

színlelése". 



  4. John Thompson: 

90-es évek a média és a  

posztindusztriális társadalom 

Az interakció 3 formája: 

1. Interakció szemtól szembe – hanyagoljuk 

2. Közvetett interakció – még gyakori (levél 

helyett telefon, e-mail) 

3. Kvazi-interakció – ugyanazon műsorokat és 

programot nézi mindenki, közös a véleményük, 

egyformán manipulálhatók, véleményegysíkúság 

 

Médium=ideológia (“hamis tömeg tudat”) 

=hatalom 



 

 a közlemények áramlása egyirányú, a közlő és a befogadó a 
közlés során sohasem cserél szerepet (ha van is visszajelzés, az a 
rendszeren kívül megy végbe); 

 a közlemények továbbítása a modern hírközlő eszközök útján 
történik; 

 közlő és befogadó között térbeli és vagy időbeli távolság van; 

 valamely adott információ sugárzása viszonylag egységesen 
történik (ellentétben a személyközi kommunikációval, amelynek 
során a hírek gyakran eltorzulnak, szóbeszéddé, rémhírré 
fajulnak); 

 a szétsugárzott közlemények elsősorban társadalmi jelentőségű 
eseményeket tartalmaznak (a személyközi kommunikációban 
túlsúlyban vannak a személyes érdekű hírek); 

 jellemző a tömegesség 

A tömegközlés sajátos jegyei: 



     A piacgazdálkodást folytató országokban nagy 
helyet foglalnak el a műsorokban, a lapok 

hasábjain a reklámok (a nem társadalmi 
tulajdonban levő médiumoknak ez a legfontosabb 
jövedelmi forrása).    

Kisebb vagy nagyobb 
mértékben nyíltan vagy 
burkoltan, bevallottan vagy 
titokban minden műsor részt 
vesz a befogadó világképének 
formálásában, a társadalmi 
tudat, a közvélemény 
alakításában. 



  Minden kommunikációs médium egyben üzleti-gazdasági 
vállalkozás is, mégpedig igen jelentős álló- és forgóeszközöket 
igénylő vállalkozás. Csak akkor tud fennmaradni, ha termékeit 
el tudja adni.  

 

 A politikusok igen hamar felismerték a médiumokban rejlő 
lehetőségeket. Roosewelt elnök vezette be azt a szokást, hogy 
hetente egy este a kandalló mellől kötetlenül szólt az amerikai 
néphez. Szokatlan népszerűségét annak is köszönhette, hogy 
nagyon kellemes rádióhangja volt. Reagen elnöknek nagy előnyt 
biztosított vetélytársaival szemben színészmúltjából adódó 
fesztelen viselkedése a kamerák előtt. 

 

  A tömegkommunikációs eszközök hatékonysága 
nagymértékben függ attól, mennyire ismeri az adó a befogadót. 
A közvetlen visszajelzés hiánya arra kényszeríti a tömegközlés 
irányítóit, hogy állandó felmérésekkel, közvélemény-kutatással 
kövessék nyomon műsoraik fogadtatását. 

 



A gyermekek manipulációja… 



Média etika: 

- Informáltság szabadsága, nincs cenzúra 

- magánélet, üzleti titkok védelme... 

Szakszerűtlen magatartás: szándékosan vagy 

véletlen összeállított hamis információk által, 

igazságtalan előnyök, nagy üzletek, haszon, 

vagy hatalmas kár kitermelője  

 

Pl: a politikai líder televíziós vagy valós arculata 

nem egyezik = választók manipulálása 



Internett = világháló  
= globális számítógép rendszer  
 
- 1969. - ARPA hálózatban 500 komputer 
Pentagon laboratóriumok 
 
- 1992. – elektronikus posta, csettelés, online 
szolgáltatások és softverek, World Wide Web 
 
-  tömegoktatás lehetősége 



Az internet hatása az egyénre és a közösségre: 
 
1. Negatív effektus: 
- újabb társadalmi izoláltság, anti-szociális  
kvázi interakció 
- személytelen elektronikus interakció 
- végtelen “munkaidő”  
- felelőtlen üzletkötések, igéretek 
 
2. Pozitív effektus: 
- gyorsaság 
- állandó kpcsolatban levő partnerek, világ 
- ügyviteli dinamizmus  
- racionális idő- és pénzbeosztás 

http://images.google.co.hu/imgres?imgurl=http://www.calderon.hu/pc.inf.hu/kepek/hirek/agax1177.jpg&imgrefurl=http://www.calderon.hu/pc.inf.hu/index.php%3Fwptag%3Dhirek%26sort%3D1290&h=60&w=60&sz=2&tbnid=6CtUvhVwGeWzAM:&tbnh=60&tbnw=60&hl=hu&start=23&prev=/images%3Fq%3Dsz%25C3%25A1m%25C3%25ADt%25C3%25B3g%25C3%25A9p%2Bk%25C3%25A9sz%25C3%25BCl%25C3%25A9k%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dhu%26lr%3D%26sa%3DN


A REGULÁCIÓ SZABÁLYZÁS, KERETEK KÖZÉ 

HELYEZÉS 

„A média nem egyszerűen üzeneteket közvetít, 

hanem működése során azt az emberek számára 

közös kulturális környezetet is létrehozza, amely 

értelmezési keretet szolgáltat számunkra a jó és a 

rossz, az elfogadott és a deviáns, a szép és a csúnya, 

az értékes és a silány megítéléséhez, azaz kulturális 

normákat teremt, erősít, tart fenn” 



Médiareguláció: 
1. Állami ellenőrzés:  

Sajtótörvények  

cenzúra = az állami alkalmazott érdekeltsége – 

hírközlés ellenőrzése, szelekció, kommentár  

Pl. A Csernobil-i nukleáris katasztrófa hírzárlata 

miatt 300 ezren haltak meg 

 

2. Autoreguláció 

- minőségellnőrzés, nézettség 

- tulajdonos érdeke, ízlése 

- stílusválasztás, standard műsorok  

   



   TV       radio         dnevnici        magazini     Internet    

Szerbiában: kb. 700 rádió-, 300 TV állomás, 280 sajtótermék – 

Médiafogyasztás kutatások 
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Köszönöm a 

figyelmet! 

  


