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A Brexit a magyar sajtóban 

 

2016. július 

 

Rövid elemzésünkben a brit kilépés (Brexit) hazai online sajtómegjelenéseit vizsgáljuk a 

Textplore szövegelemző szoftver segítségével, amely 3 millió hazai cikket tárol feldolgozott 

formában. Eredményeink szerint a hírportálok gyakrabban csak 2016 februárja óta foglalkoznak 

a Brexittel. A cikkek kulcsszavainak vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a sajtó tárgyalja a kilépés 

gazdasági vonatkozásait, azonban a mélyebb elemzés azt mutatja, hogy a Brexit magyar 

gazdaságra gyakorolt lehetséges hatásaival nem foglalkozik a hazai sajtó. 

 

Elemzésünk célja, hogy bemutassa a Brit 

EU-kilépés témájának megjelenését a hazai 

online sajtóban. A vizsgálat során hat hazai 

portálon megjelent összes, a Brexit 

kifejezést tartalmazó (273 db) cikket 

elemeztük.  

 

1. ábra: A Brexit szó előfordulása hazai online cikkekben (N = 273), db, 

2012.08.-2016.06.14. 

 

Forrás: textplore.org 

*2016.06.15-ig 

A Brexitre vonatkozó legelső említés külön 

figyelmet érdemel, hiszen már akkor 

(2012.08.10-én) arról számol be, hogy a 

legnagyobb japán befektetési bank 

esélyesnek tart egy esetleges népszavazást 

a kilépésről. Mint a fenti ábrán is látható, 

2016 januárjáig mindössze néhány cikk 

jelent meg a témában, 2014-ig csupán 4 

ilyen cikket találunk, és 2015-ben is csak 15-

öt. A 2015-ös év április-május-június havi 
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cikkei David Cameron és pártja 

győzelmével kapcsolatban említik a 

Brexitet, az akkori angol parlamenti 

választások okán. A 2016-os év meredek 

emelkedése némiképp ugyan megtörik 

márciusban, azonban a napokon belüli, 

júniusi népszavazás igazi dömpinget hoz 

magával, csak a hónap első felében több 

cikk (58) jelent meg, mint májusban 

összesen (54).

 

Előzetes vizsgálódás 

A további elemzés előtt nézzük meg a 

cikkek leggyakoribb kulcsszavait, és azt, 

hogy azok az összes cikk mekkora 

hányadában fordulnak elő. 

 

2. ábra: A vizsgált cikkekben a 20 leggyakoribb kulcsszó előfordulásának 

aránya, % 

 

forrás: textplore.org

Az 1. ábra után kevéssé meglepő, hogy az 

idei cikkek nagy aránya miatt a júniusi 

népszavazás és az annak eredményét jelző 

közvélemény-kutatások, vagy spekulációk 

vezetik a statisztikát a ’népszavazás’ 

’százalék’ ’június’ szavak hármasával (a 

százalék szó jó eséllyel utalhat másra is 

azonban). David Cameron neve sem új, 

már a 2014-es választások előtt belengetett 

EU-tagság felülvizsgálata óta 

összefonódott a neve a Brexittel. A font, 

London/londoni, pénzügyi szavak hasonló 

aránya (24%-24%) a szigetország 

fővárosának pénzügyi központ funkcióját 

boncolja, az angol font várható reakcióival 

a népszavazás eredményére, illetve a GDP 

19%-os előfordulása is jelzi, hogy a cikkek 

jelentős része a gazdasági 

következményekre fókuszál.  

A külföldi és a munkavállaló szavak 

jellemzően együtt szerepelnek, legtöbbször 

a britek különalkujára utalva, amelynél a 

szabad munkaerő-vándorlás egyedi 

(szigorúbb) szabályozása a cikkek témája. 

A Donald név Donald Tuskot, az Európa 

Tanács elnökét jelenti, aki – túl sok 

meglepetést nem okozva - a cikkek 

jórészében igazi konkrétumok nélkül 

’aggodalmát fejezi ki’, és ’nem helyesli’ a 

brit kilépést. A lista végén található Trump 

kulcsszó 4%-os aránya a Brexit kulcsszavas 

cikkekben meglepő lehet. A szókörnyezet 
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vizsgálatából rögtön ki is derül, hogy 

inkább fordított a helyzet, az amerikai 

elnökválasztásról és Trumpról szóló 

cikkekben találni inkább Brexit kifejezést, 

és nem fordítva. 

 

A Brexit magyar vonatkozásai 

A Brexit magyar vonatkozásainak 

feltérképezéshez az elemzésbe bekerült 

cikkek esetében a Magyarország szó három 

mondatos szókörnyezetét vizsgáltuk. Az 

elemzés ezen részének fő kérdése az volt, 

hogy mennyire tárgyalja a hazai sajtó a 

Brexit magyar gazdaságra gyakorolt 

lehetséges következményeit. A 82 db 

szókörnyezet kategorizálása alapján az 

állapítható meg, hogy leggyakrabban (23 

esetben) Magyarország annak kapcsán 

kerül szóba, hogy a tervezett szociális 

reformoknak milyen hatása lesz az 

Angliában élő magyar munkavállalókra, a 

második leggyakoribb téma (18 eset) a 

menekültügy, a harmadik (12 eset) 

Magyarország lehetséges kilépése az EU-

ból. A szókörnyezetek 7 esetben 

foglalkoznak a Brexit brit gazdaságra 

gyakorolt hatásával és mindössze két 

alkalommal szólnak arról, hogy hazánkra 

milyen hatással lenne a kilépés. (20 esetben 

egyéb témával foglalkoznak a vizsgált 

szókörnyezetek.)  

Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy 

a Brexitet magyar vonatkozásában a sajtó 

főként az Angliában dolgozó magyar 

munkavállalók kapcsán említi, míg a 

kilépés magyar gazdaságra gyakorolt 

lehetséges következményeit – furcsa 

módon – szinte egyáltalán nem tárgyalja.
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