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1. Bevezetés 
 
 

A genderkutatással foglalkozó társadalomtudósokat régóta foglalkoztatja a 

különböző médiumok és a társadalmi nemi kérdések egymásra való hatása, ezek a 

vizsgálatok azonban többnyire a hagyományos, nem interaktív médiumokra – mint 

például az írott sajtó, televíziózás, rádió, filmipar – korlátozódtak.  Napjainkra a 

videojáték-ipar megkérdőjelezhetetlenül nagy szerephez jutott a fogyasztók körében: 

107 milliárd dolláros becsült összbevételével a filmipart megelőzve negyedik helyen áll 

a szórakoztatóipari szektorok bevétel szerinti ranglistáján (BusinessTech Online, 2015). 

Bár a videojátékok és az ehhez kapcsolódó területek egyre gyakrabban keltik fel a 

kutatók figyelmét, azonban ezen kutatások jelentős része kognitív pszichológiai 

irányból vizsgálja a témát, azaz a videojátékok kognitív jellegű, egyéni képességekre 

való hatását vizsgálják (Colzato et al., 2013),  a társadalomtudományi megközelítésű 

kutatások száma ehhez viszonyítva kevésnek mondható. A videojáték-ipar hosszú 

múltra visszanyúló fejlődése során pedig felsorolhatatlanul sok, elképzelt és valós 

szituációt dolgozott már fel. Ezek legnagyobb része mögött – közvetett vagy közvetlen 

módon, a játékok alapszituációinak társadalmi beágyazottságból adódóan – 

megfigyelhető valamilyen társadalmi jelenség, mely lehetővé teszi a terület szociológiai 

nézőpontból történő vizsgálatát. 

A társadalmi nemi szerepek vizsgálata a társadalomkutatás napjaink egyik 

kiemelkedően magas relevanciájú területévé vált, így logikus döntésnek tartom a téma 

videojáték-piac elemzésével való összekapcsolását. A női és férfi videojáték-karakterek 

közötti vizuális és szerepbeli különbségek, illetve az ezek összesítése során 

megfigyelhető típusjegyek elemzése véleményem szerint kifejezetten alkalmas általános 

gender központú problémák megjelenítésére. A téma főként vizuális természetű és 

mennyiségi alapon viszonylag könnyen mérhető. Ebből adódóan dolgozatom fő 

módszereként a kvantitatív tartalomelemzés alkalmazását tartom a legindokoltabbnak, 

melyben elemzési egységnek a videojátékban megjelenő virtuális karaktereket tekintem.  

A kvantitatív tartalomelemzés módszertani sajátosságaiból és a szakdolgozat 

terjedelmi korlátaiból adódóan az elemzésben nincs lehetőség a videojáték-piac teljes 

lefedésére. Emiatt felvetődött az elemzett terület szűkítésének igénye, melyet praktikus 

szempontok és a feldolgozott szakirodalomban alkalmazott módszerek alapján 

kezdetben két alternatívára szűkítettem le. Az első lehetőségként egy adott időszak 

legkeresettebb (legnagyobb bevételt generáló) videojátékaira – pontosabban azok 
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szereplőire - való szűrést találtam megfelelőnek. A módszer legfőbb problémáját 

azonban az jelentette, hogy a szűrés alapjául vett eladási toplistában szereplő 

videojátékok mind szerkezetileg, mind műfajilag túl heterogénnek mutatkoztak, ami 

még több módszertani korláthoz vezetett volna az elemzés során. Például, egy 

történetorientált videojátékban (pl. szerepjáték) és egy sportjátékban teljesen más 

jellegű a karakterek közötti interakció és azok megjelenítése. Emiatt elvetettem ezt az 

opciót, így végül a videojáték-piac további szűkítése mellett döntöttem. Az elemzést így 

egy adott videojáték-műfaj, a rendkívül népszerű Multiplayer Online Battle Arena 

(betűszós rövidítéssel MOBA) játékok legtöbbet játszott címeinek virtuális karakterein 

fogom végezni. Ez az online többjátékos stratégiai küzdelmekre épülő videojáték-műfaj 

ugyanis több szempontból is ideális a gender témájú tartalomelemzéshez. A műfajra 

jellemzően minden játékos egy-egy karaktert irányít az online csatatereken, melyet a 

játékokban megtalálható átlagosan több mint 100 karakter közül választhat ki, ami így 

összességében kiváló elemszámot biztosít a karakteralapú tartalomelemzéshez. A 

választást továbbá indokolja – és a kutatás relevanciáját is növeli – a műfaj hatalmas 

játékosbázisa, melynek részleteire egy későbbi fejezetben térek ki bővebben.  

 

Kutatási kérdéseim a leírtak alapján a következőképpen tevődnek össze:  

A MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) videojáték-műfaj legkeresettebb játékai 

hogyan ábrázolják a társadalmi nemi viszonyokat?  

Van-e összefüggés a műfaj játékainak népszerűsége és a gender alapú sztereotip 

ábrázolások között? 
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2. Kapcsolódó elméletek és kutatások 

 

2.1. Történeti áttekintés: sztereotípiák nyomában 

 

A XX. század második felében bekövetkezett ugrásszerű számítástechnikai 

fejlődés rengeteg új lehetőséget kínált a feltörekvőben lévő videojáték-ipar számára: a 

videojátékok grafikai megjelenítő képességük javulásán keresztül karaktereik is egyre 

részletgazdagabbá válhattak. Ez a jelenség és a videojátékok népszerűségének általános 

növekedése azonban a videojátékokban rejlő lehetőségek kiaknázása mellett egyre 

nagyobb felelősséget is ruházott a játékok készítőire, jellemzően profitorientált 

gazdasági vállalkozásokra. A videojáték-ipar történetének nagy részének mind fejlesztői, 

mind fogyasztói közösségét túlnyomóan férfiak alkották, ami nagyban közrejátszott a 

játékokban általánossá vált férfiközpontú látásmód elterjedéséhez (Dill, Thill, 2007). Ez 

a férfiközpontú megközelítés lehet az oka a női karakterek alulreprezentáltságának és 

szerepbeli alsóbbrendűségének a videojátékokban, illetve egyes kutatók szerint a 

játékokban megjelenő magas arányú agresszióra is magyarázatot adhat a videojáték-piac 

nemi egyoldalúsága (Williams, 2006). 

 

Egészen az ezredforduló környékéig a női videojáték-karakterek az esetek 

túlnyomó részében megmentendő áldozatként vagy más, a játék menetét kevésbé 

befolyásoló mellékszereplőként jelentek meg. Ez alól az első nagyobb kivételt jelenti az 

1996-os megjelenésű Tomb Raider főszereplője, Lara Croft, azonban az ő karaktere sem 

mentes a társadalmi nemi sztereotipizálástól. Anthony Giddens (2008, 792. old.) 

definíciója alapján a sztereotipizálás „egy embercsoport megrögzött, nehezen 

változtatható viselkedése”. A női karakterek sztereotipizálásának leggyakoribb és 

legkönnyebben észrevehető esete a külső jegyek sztereotipizálása, és a női test 

tárgyiasítása. A női karakterek esnek leggyakrabban áldozatául szexualizált 

megjelenítésnek, mely a játékokban a nemi jegyeik eltúlzott megjelenítésén – például 

aránytalanul nagy mellméret, és keskeny derék –, illetve az ezeket kiemelő ruházaton 

keresztül figyelhető meg legjobban (Janz, Martis, 2007). 

Ezek a videojátékokban megjelenő sztereotípiák azonban gyakorolhatnak-e hatást 

fogyasztóikra, és ha igen, milyen mértékben? A játékipar bevezetőben is említett óriási 

összbevételéből kiindulva feltételezhető, hogy a videojáték-ipar mára közel hasonló 

méretű embertömeget ér el, mint a legfőbb tömegmédiumok, – mint például a 
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televíziózás és a filmipar - azonban ezekhez képest célközönségként sokkal inkább 

fókuszál a fiatalabb korosztályra (Entertainment Software Association, 2015).  

A területen végezett kutatások kimutatták, hogy a gyermekek és tinédzserek sokkal 

fogékonyabbak a tömegmédiumok által közölt szerepekre, mivel „a legtöbb gyerek 6-7 

éves kora között kezd testképekkel kapcsolatos attitűdöket kialakítani, amik koruk 

előrehaladtával egyre erősebbé válnak1 ”  (Downs, Smith, 2009, 722. old.). Ebből 

következőleg, a torzítva bemutatott testképek és szerepkörök az ezt befogadó – 

többnyire fiatalkorú - fogyasztóknál is a sztereotípiák rögzülését fogja eredményezni. A 

média által ábrázolt testképek nagy szerepet játszhatnak továbbá az étkezési zavarok 

kialakulásában, illetve önértékelési problémák kialakulásához vezethetnek (Downs, 

Smith, 2009).  

 

Philip Zimbardo is foglalkozott a videojátékok nemi szerepekre gyakorolt 

hatásával. Zimbardo, és társszerzője, Nikita Coulombe társadalmi problémák hátterére 

keresi a választ egy nemrég megjelent kötetében, melyben – részben - a videojátékokat 

okolják az utóbbi pár évtizedben lezajlott férfiszerepbeli változásokért. Szerintük a 

férfiaknak tradicionálisan kiosztott társadalmi szerepek mára nehezen, vagy egyáltalán 

nem fenntarthatóak, amit leginkább a gazdasági struktúra megváltozása hozhatott létre. 

A megváltozott gazdasági és társadalmi környezetben sok férfi szerintük nem képes 

betölteni az egyedüli kenyérkereső korábbi társadalmi struktúrában megszokott, 

tekintélyt parancsoló szerepét, amit ettől függetlenül elvárnak tőle. Ezért szerintük nem 

kis részben felelős az a probléma, hogy az oktatásban is rosszabbul teljesítenek a fiúk. 

Zimbardo ehhez rengeteg más problémát is társít, mint a különböző magánéleti 

problémák - az intimitásra való képtelenség, vagy a gátlásosság -, de ideveszi a politikai 

passzivitást is. A szerzőpáros mindezen probléma okának feltárása során nagy hangsúlyt 

fektet a túlzásba vitt videojáték fogyasztásra, mely szerintük kulcsszerepet tölt be a 

férfikép megváltozásában (Zimbardo, Coulombe, 2015). 

 

Yasmin Kafai: Beyond Barbie and Mortal Kombat című könyvében azt 

vizsgálja: milyen nemi egyenlőtlenségek jelennek meg a videojátékok előállításában és 

fogyasztásában? Továbbra is férfiorientált-e a játékipar, és ha igen, mi lehet ennek 

hátterében? A kötet szerzői megvizsgálták mind a játékipar, mind a játékosok 

megoszlását több főbb gender tényező szerint és összehasonlították azt korábbi 

                                                 
1 Saját fordítás eredeti szövege: „…children begin to develop attitudes toward body types between the ages of six and 
seven years and as children get older these attitudes become stronger” (Downs, Smith, 2009, 722. old.)  
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kutatásokkal. Bár tapasztaltak előrelépést az előző évtizedekhez képest a nemi 

egyenlőség terén, az egyik fő probléma továbbra is az, hogy a gyártói oldalon 

elsősorban férfi igények dominálnak. A szerzők szerint lehetséges megoldás lehet a 

problémára növekvő számú női játékdesigner bevonása. (Kafai et al., 2008).  

 

2.2. Elméleti háttér és keretek 

 

A videojáték-piac televíziózással és filmiparral versengő összbevételéből, illetve a 

világszinten 1,8 milliárd főre becsült játékosból (Statista, 2015) következően nem 

alaptalan, hogy a videojátékokra a modern tömegmédia egyik meghatározó elemeként 

tekintsünk. Ebből következőleg a videojátékok esetén is relevánsnak és 

alkalmazhatónak tartom azokat az általános elméleteket, melyeket régóta használnak 

más médiumok elemzése során. 

 

George Gerbner kultivációs elmélete szerint a média óriási közvetlen hatást 

gyakorol az emberek nézeteire, valóságképére. A nyomtatott sajtó, a televízió vagy akár 

a videojátékok folyamatosan formálják és manipulálják fogyasztóik észlelését a 

világban történt dolgokról. Ezeken a különböző morális és társadalmi normák közlésén 

keresztül folyamatosan egy olyan képet közvetítenek a médiafogyasztónak, ami 

meghatározza számukra, hogy milyen módon viselkedjenek bizonyos helyzetekben, 

milyen testképet tartsanak ideálisnak, milyen nemi szerepeket fogadjanak el, stb. 

(Gerbner, 1999). Szerinte ezt a hatást a történetmesélés szerepének megváltozása 

okozza, ami az emberiség történelme során mindig is óriási kulturális jelentőséggel bírt 

három fő funkció betöltésén keresztül, amelyek a következők: 

„hogy bemutassák hogyan működnek a dolgok, hogy körülírják mik ezek a dolgok, és 

hogy megmondják, mit kezdjünk velük.2” (Gerbner, 1999, 9. old.).  Elmélete szerint a 

modern tömegkommunikáció profitelvűségével és uniformizálásával lerombolta a 

történetmesélés szocializáló szerepét. A média által leginkább veszélyeztetettnek a 

gyerekeket látja, ugyanis a televíziózás az ő esetükben akár teljesen átveheti a 

szocializációs szerepet a szülők és közvetlen környezet helyett (Gerbner, 1999). 

A kultivációs elméletet több, különböző médiaterületen végzett empirikus kutatás is 

igazolja. Kristan Harrison (2000) kutatásában amerikai tizenéves fiúkat vizsgált és azt 

                                                 
2  Saját fordítás eredeti szövege:  „to reveal how things work, to describe what things are, and to tell us what to do 
about them.” (Gerbner, 1999, 9. old.) 
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találta, hogy televíziót magas mértékben nézők jóval magasabb arányban tartják 

ideálisnak a vékony testalkatú embereket. Az ettől eltérő testalkatúakat (különösen 

lányokat) sztereotip és kirekesztő sémák alapján értékelték. Harrison és Bond 2007-es 

kutatásában azt feltételezte, hogy a videojátékkal rendszeresen játszó férfiak közül azok, 

akik gyakran olvasnak videojáték magazinokat, nagyobb arányban fogadják el ideális 

testképnek és ők maguk is szeretnének szert tenni nagy izomzatra, mint azok, akik 

valamilyen sport témájú magazint olvasnak. Az eredmények igazolták a videojáték 

magazinok kultiváló hatását, a sportmagazinokét azonban nem, ugyanis azok a fiatalok, 

akik videojáték magazinokat kezdtek olvasni, jóval nagyobb késztetést mutattak 

izomzatuk fejlesztésére a kutatás által vizsgált egy éves időcikluson belül (Harrison, 

Bond, 2007). A kutatás alapján megállapítható tehát, hogy a kultivációs elmélet 

alkalmazható lehet a videojátékok mint médiaforrások társadalmi jelenségeinek 

ábrázolására is, ezzel kifejezetten relevánssá téve a megközelítést dolgozatom témája 

szempontjából.  

 

A dolgozatom fő vizsgálati spektrumából adódóan különösen fontosnak tartom a 

gender megközelítéseket alkalmazó kutatások áttekintését is. A gender fogalma – 

melyet magyarul társadalmi nemként fordíthatunk – arra az alapfelvetésre épül, 

miszerint nem biológiai okok, hanem társadalmi felfogásokon alapuló konstrukciók 

eredménye miatt tekint a társadalom más módon a nőkre és férfiakra (Nagy, 2005). A 

korábbi elméletek rávezetnek, hogy a tömegmédiumok milyen módon gyakorolnak 

hatást a befogadóikra, ezáltal alakítva a társadalmi nemről alkotott elképzeléseiket. Ezek 

a különböző kialakult normák és sztereotipiák azonban nem feltétlenül csak 

egyoldalúak lehetnek. Glick és Fiske (1996) ambivalens szexizmus névre hallgató 

elmélete alapján a férfiak strukturális elnyomást gyakorolnak a nők felett, de egyszerre 

függenek is tőlük. Elméletükben a szexizmus kettéosztható ellenséges (hostile) és 

jótékony (benevolent) formára. Míg az ellenséges szexizmus a férfiak magasabb 

státuszára és negatív női karakterjegyek kiemelésére építkezik, addig a jótékony 

szexizmus egyfajta támogató, paternalista szemléletre épül. A szerzőpáros szerint a 

szexizmus egyik legfőbb megjelenése a heteroszexuális kapcsolatokban nyilvánul meg, 

mely „a férfiak nők felé irányuló ambivalens megközelítésének kétségkívül egyik 

legjelentősebb eleme”3 (Glick, Fiske, 1996, 493. old.). A videojátékokban gyakorta 

                                                 
3 Saját fordítás eredeti szövege: „…undoubtedly, one of the most powerful sources of men's ambivalence 
toward women” 
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megjelenő, szexuális nemi jegyeket kihangsúlyozó ábrázolásmódok is többek közt a női 

szexualitás ambivalens voltát példázzák. A jótékony szexizmus során, a nők pozitív 

karakterisztikáinak kiemelése miatt gyakran kevésbé könnyen ismerhető fel az 

ellenséges szexizmushoz képest, azonban mivel ugyanúgy szubmisszív női szerepeket 

vesz alapul, végső soron a sztereotípiák további megerősödéséhez vezet. A videojátékok 

esetében ez a fajta pozitív szexista megkülönbözetés a gyakran női karakterekhez 

kötődő, - a játékok menetét csak kis részben befolyásoló - támogató szerepekben 

nyilvánulhat meg legtöbbször.  

 

Az ambivalens szexizmushoz köthető az ún. fiús és lányos videojátékok közötti 

elkülönítés megjelenése is. A korábbi trendekkel ellentétben a videojáték fogyasztók 

demográfiai összetétele az utóbbi évtizedekben fokozatosan változott, 2015-re a 

játékosok nemi aránya egyre inkább kiegyenlítődni látszik: világszinten az összes 

játékos 44 %-a nő és 56 %-a férfi (Entertainment Software Association, 2015). Ez egyre 

növekvő mértékben hozza fel azt az igényt, hogy a videojátékok mindkét nem figyelmét 

lekössék. A férfi dominanciájú videojáték-ipar azonban arra a sztereotip feltételezésre 

épít, hogy a női videojátékosok nem játszanak általában ugyanazokkal a játékokkal, 

mint a férfiak.  Emiatt - a videojátékokban meglévő sztereotip ábrázolások eltörlése 

vagy enyhítése helyett – a videojáték-fejlesztők olyan játékokat alkottak meg, 

legfőképpen női célközönségnek szánva, melyek legtöbbször a jótékony szexista 

sztereotípiákra épülő gondolatokra alapultak (Cherney, London, 2006). Kiváló példa 

erre a nagy népszerűségű The Sims sorozat, melyek tagjai olyan szimulációs 

videojátékok, amelyekben a játékosnak adott karakterek, családok mindennapjait kell 

irányítaniuk, figyelni szükségleteikre, szociális életükre, stb. Ezek a tevékenységek 

könnyen párhuzamba állíthatóak azzal a társadalmi nemi sztereotípiával, miszerint míg 

a férfiak hivatottak betölteni a kenyérkereső szerepét, addig a nők a háztartás 

vezetéséért felelősek (Lewis, 2001). 

  

Véleményem szerint a társadalmi nemi problémának vizsgálatára az egyik 

alkalmas módszer a videojátékok tartalomelemzése lehet. Krippendorf meghatározása 

alapján „a tartalomelemzés olyan kutatási technika, amelynek segítségével adatokból a 

kontextusaikra vonatkozóan megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk 

le”  (Krippendorf, 1995, 22. old.). Ezt a módszertant követte Karen Dill és Kathryn Thill 

kutatása során, melyben videojáték karakterek főbb tulajdonságait elemezték gender 
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szempontból. Kutatásukban ehhez videojáték-magazinokban megjelent videojáték-

karakter képeket elemeztek, melyeket ezután több tényező szerint értékeltek, mint 

például agresszivitás, dominancia, vagy szexuális töltet. Továbbá két gender 

sztereotípiára épülő, szélsőséges kategóriát is alkottak a videojáték-karaktereknek: a 

„hipermaszkulin” és a „hiperfeminin”, melyek a biológiai nemi jegyek túlzott 

kihangsúlyozására épülnek. Az eredmények alapján a férfi karakterek 83%, míg a női 

karakterek 63%-a bizonyult „agresszív” besorolásúnak. A női karakterek jóval nagyobb 

arányban kerülnek szexualizált ábrázolás tárgyává (60% szemben a férfi karakterek 1%-

val). A férfi karakterek 33,1%-a bizonyult hipermaszkulinnak, míg a női karakterek 

62,6%-a rendelkezett eltúlzott női jegyekkel. Összességében tehát a férfi karaktereket 

jellemzően agresszívabban, míg a női karaktereket pedig valóban gyakran 

alárendeltként, tárgyiasítva mutatják be a videojátékok. [Dill, Thill, 2007]. A kutatás, 

bár a videojátékok csak egy kisebb szegmensét vizsgálta, az eredmények alapján képes 

volt általános következtetések levonására is a szegmenst illetően, így megerősítve 

döntésemben saját elemzésem egy adott műfajra történő szűkítése mellett. 
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2.3. A MOBA videojáték-műfaj jellemzői 

 

Az alábbi alfejezetben a Multiplayer Online Battle Arena videojáték-műfaj 

általános bemutatását fogom elvégezni, illetve a műfaj videojáték-piacon belül betöltött 

szerepén keresztül indoklom választásomat az elemzéshez. 

 

A Multiplayer Online Battle Arena egy viszonylag újnak tekinthető műfaj a 

videojátékok között, melynek fő eleme, hogy egy általunk kiválasztott karakterrel valós 

időben történő stratégiai és taktikai döntéseket hozzunk. A műfaj nevéből is adódóan a 

játékosok karakterei az interneten keresztül egymással mérkőznek meg két csapatra 

osztva, mely során valamilyen objektum megsemmisítése vagy elfoglalása a fő cél, ami 

közvetve a másik csapat karaktereinek eliminálását is magában foglalja. Minden 

karakter - a játékokban hősöknek (hero) vagy bajnokoknak (champion) nevezik őket – 

egyéni, különleges képességekkel bír, melyek precíz használata a csapatjáték 

szempontjából különösen fontos jelentőséggel bír. Egy mérkőzés nagyjából 30-50 

percig tart, és a játékosok minden egyes mérkőzésben új karaktert választhatnak az 

átlagosan több mint 100 lehetőség közül (PC Guru Online, 2013). 

 

A MOBA játékok fiatal létük ellenére töretlen népszerűségnek örvendenek, mely 

részben a műfaj címeire jellemző, úgynevezett Free to Play (röviden F2P) monetizálási 

rendszernek köszönhető. A megközelítés lényege, hogy a játékosok ingyen játszhatnak 

a játékkal: nincs sem egyszeri, sem előfizetői díj, a játék teljes bevétele a különböző, 

játékon belüli ún. mikrotranzakciós vásárlásokból származik. Ezekben a játékokban 

leggyakrabban alkalmazott megoldás, hogy a mikrotranzakciós vásárlásokkal a 

játékosok ne tehessenek szert fölényre a nem fizető játékosokkal szemben, csupán 

különböző kozmetikai módosításokhoz lehessen ilyen módon hozzájutni (IGN Hungary, 

2015). A leginkább személyi számítógépes (PC) platformon elterjedt monetizálási 

stratégia óriási bevétel-növekedést produkált az utóbbi 5 év során, mely párhuzamba 

esik a MOBA játékok népszerűségének növekedésével (EEDAR, 2015).  

 

A Free to Play és azon belül MOBA játékok súlyát az 1. és 2. számú ábrák adatai 

szemléltetik.  
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1. ábra     Forrás: EEDAR, 2015, 5. old. 

 
A táblázat alapján jól látható, hogy a PC-s videojáték-szegmensen belül a Free to 

Play piac több mint tizenháromszorosára növelte bevételeit a vizsgált öt éves ciklusban 

világszinten, ezzel majdnem 1,3 milliárd dolláros éves összbevételt eredményezve 

2015-ben. Ezzel szemben a hagyományos (Buy to Play) címek közül a digitálisan 

megvásárolható videojátékok jóval kisebb növekedést produkáltak, míg a fizikai 

adathordozóra épülő vásárlások száma jelentősen visszaesett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra                  Forrás: EEDAR, 2015, 8. old. 
 

Ugyanebben az időciklusban a MOBA-piac bevételeiben a F2P-hez hasonló 

intenzív növekedés volt tapasztalható: a 2015-ös évre a műfaj játékainak éves bevételei 

meghaladták a félmilliárd dollárt Észak-Amerikában, mely a globális F2P bevételek 

csaknem 40%-hoz járul hozzá. (EEDAR, 2015). 
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A MOBA-játékok demográfiai adatainak vizsgálata alapján kiderül, hogy bár 

minden második F2P játékos MOBA-val játszik, a terület nemi eloszlása meglehetősen 

egyoldalú: a játékosok közel háromnegyede férfi, míg csak egynegyede nő. 

 
3. ábra    Forrás: EEDAR, 2015, 8. old. 

 
A szegmens játékai közti globális piaci megoszlás szintén viszonylagos 

egyoldalúságot mutat. A 2009-ben indult League of Legends - a műfaj felvirágzásának 

legnagyobb nyerteseként - 66 %-os részesedéssel áll piacvezető helyen. A Valve 

játékfejlesztő óriáscég tulajdonában lévő Dota 2 ettől nagyságrendekkel kisebb, 14%-os 

részesedéssel, míg a Blizzard által fejlesztett, nemrég megjelent Heroes of the Storm 

összesen 7%-os részesedéssel bír 2016-os adatok alapján (EEDAR, 2016). 

 
4. ábra    Forrás: EEDAR, 2016. 
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A kutatási kérdésben megfogalmazottak alapján a kutatásom fő célja a 

legkeresettebb MOBA-játékok gender irányú tartalomelemzése. A műfaj piaci 

statisztikáinak vizsgálata alapján a három legnagyobb részesedéssel bíró játék, a League 

of Legends, a Dota 2 és a Heroes of the Storm összesített részesedése 87,3 %, így 

leglogikusabb döntésnek e három, legkeresettebb játék elemzését találtam. 

 

A videojáték-ipar, a számítástechnikai szektorral való szoros kölcsönhatásából 

adódóan rendkívül gyors változásokra képes technológiai szempontból, azonban 

társadalmi nézőpontból nagy relevanciával merülhet fel a kérdés, hogy a játékfejlesztés 

reagált-e - és ha igen, milyen mértékben – a korábban említett gender jellegű 

demográfiai változásra. Azaz szűkebben értelmezve a kérdést, napjaink egyik 

legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb népszerűséggel bíró videojáték-műfajban, a 

MOBA-ban, észrevehető-e valamilyen változás a korábbi kutatásokban tapasztalt nemi 

sztereotípiák megjelenítéséhez képest, vagy továbbra is nagy arányban jelenik meg a 

női karakterek alulreprezentáltsága és szexualizált ábrázolása. 

A szakirodalmi áttekintés és a szegmens demográfiai adatainak elemzése alapján 

a következő hipotézisek felállítását tartom célszerűnek: 

 

H1: Az elemzett videojáték-karakterek közül kisebb arányban vannak jelen női, 

mint férfi karakterek 

H2: Az elemzett női videojáték-karakterek nagyobb arányban részesülnek 

szexualizált ábrázolásmódban, mint a férfiak 

H3: A szexualizált női karakterek aránya a népszerűbb videojátékokban 

magasabb arányú 
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3. Módszertani áttekintés 

 

A videojátékok – illetve azok karaktereinek – szisztematikus vizsgálata 

véleményem szerint egy olyan beavatkozás-mentes technika alkalmazásával a 

legcélszerűbb, mely közvetlenül az információ közlőjének – jelen esetben az adott 

műfaj videojáték-ipari szereplőinek – üzeneteit elemzi. A kutatás kvantitatív 

megközelítésének igénye az elemzési egységek könnyű számszerűsíthetőségéből és a 

megfogalmazott hipotézisből is következik. Mivel jelen elemzésnek fő célja az adott 

videojáték-szegmens ábrázolási módjainak bemutatása, ezért leglogikusabb módszernek 

a kvantitatív tartalomelemzés követését tartom.  

Antal László szerint „Tartalomelemzésnek nevezünk minden olyan eljárást, 

amelynek során közlemények, üzenetek törvényszerűen visszatérő sajátságai alapján 

módszeres és objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a 

közleményekben nyíltan kimondva nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz 

kódolásának a módjából kiolvashatók s esetleg más eszközökkel, más módon nyert 

adatok segítségével megerősíthetők, igazolhatók” (Móré idézi Antalt, 2010, 4. old.) 

A tartalomelemzés módszertanának jelentős része a szöveges tartalomelemzésre 

fókuszál, azonban a vizsgált terület vizuális jellegéből adódóan ettől pár szempontból 

eltérhet. Egy megszerkesztett szöveges üzenet direkt közlésekre épül, míg a vizuális 

tartalmak ehhez képest sokkalta inkább szimbolikus jellegűek. 

Denis McQuail (2003) médiakutató szerint azonban pont ezek a háttérben rejlő 

szimbolikus tartalmak azok, amelyek relevánssá teszik a tartalomelemzés alkalmazását. 

ezért az elemzés elvégzése előtt véleményem szerint a szöveges elemzésekhez képest 

még pontosabb elemzési kategória meghatározásokra van szükség az objektivitás 

fenntartásához. 

Ettől függetlenül a vizuális tartalomelemzésre, így saját témámra is 

alkalmazhatónak tartom a tartalomelemzés általános folyamatmodelljét, melyet 

Krippendorff (1995) állított össze: 

 

A/ Adatkészítés 

A kutatásom fő témájából, a MOBA videojáték-karakterek nemi szerepeinek 

elemzéséből adódóan fő adatként a játékok karaktereinek vizuális megjelenése, illetve a 

játék közbeni beszédeik elemzése adja. Mindhárom, a mintában szereplő játék karaktere 
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esetén törekedtem az elérhető legrészletesebb modellek alapján elvégezni az elemzést. 

Így végül a League of Legends és a Dota 2 esetén háromdimenziós, míg a Heroes of the 

Storm esetén magas felbontású kétdimenziós karaktermodellek alapján kódoltam a 

karaktereket, amelyek teljes mértékben megegyeznek a játékokban szereplőkkel. Fontos 

megemlíteni, hogy mindhárom játékban elérhetőek úgynevezett „kozmetikai csomagok” 

a karaktereknek, amelyekkel változtatható alapértelmezett kinézetük a játékban. 

Módszertani (összehasonlításbeli) problémák elkerülése és kapacitásbeli korlátok végett 

azonban minden karakternél kizárólag az alapértelmezett kinézetüket vettem figyelembe. 

Az elemzéshez használt modellek: 

League of Legends: http://www.lolking.net/models 

Dota 2: http://pissang.github.io/dota2hero/#/heroes 

Heroes of the Storm: 

http://heroesofthestorm.gamepedia.com/Heroes_of_the_Storm_Wiki 

 

B/  Egységek meghatározása 

A kvantitatív kutatás elemzési egységéül a játékok karaktereit jelölöm meg, 

azonban a kutatás alapsokaságaként tekintett három videojáték össze-

hasonlíthatóságának érdekében egy külön változóval fogom jelölni minden karakter 

esetén, hogy melyik játékhoz tartozik. Adatrögzítési egységként a különböző külsőleges 

tulajdonságokat, az ezek alapján besorolt demográfiai jellemzőket, illetve a karakterek 

beszédének elemzése során a teljes beszédfolyamban megjelenő utalásokat (szavak 

szintjén) veszem. 

 

C/ Mintavétel 

A MOBA-műfaj a három legnépszerűbb játékának - illetve ha a teljes 

videojáték-piacot vesszük alapsokaságnak, a MOBA-nak mint videojáték-műfajnak - 

kiválasztása klaszteres mintavételnek minősül: 

„A klaszteres mintavétel az elemek csoportjait tekinti mintavételi egységnek. A 

csoportoknak természetes rendeltetése és határa van. Egy valamilyen csoport 

kiválasztása annak minden elemét beveszi a mintába. […] Feltételezi, hogy egy nagyobb 

adathalmaz néhány kritérium szerint alcsoportokra osztható.”(Kérdő, 2008, 26. old). 

A mintavétel során tehát a klaszterek, csoportok lehatárolásával a legkeresettebb 

három MOBA-játék – a League of Legends, a Dota 2 és a Heroes of the Storm – 

karakterei kerülnek elemzésre. 



15 

D/ Kódolás és kategóriák, adatrögzítés 

A tartalomelemzés elemzés kvantitatív jellegéből adódóan az előre kialakított 

kódolási kategóriák pontos és részletes meghatározása és a hozzájuk kódolt változók a 

tartalomelemzés egyik legfontosabb részét képezik. Az elemzés eredményeit és a 

következtetéseket ugyanis nagyban torzíthatják a kódolási pontatlanságok, amellyel 

nagyban rontják a kutatás egészének érvényességét és megbízhatóságát (Krippendorff, 

1995). Összességében tehát, a tartalomelemzést alkalmazó kutatások „olyan mértékben 

voltak eredményesek, amilyen mértékben a vizsgált kategóriákat világosan fogalmazták 

meg és helyénvalóan alkalmazták azokat a tartalom problémáira.” (Kérdő idézi 

Berelsont, 2008, 30. old.). 

Az elemzés megbízhatósága, amely szoros összefüggésben áll a mérések 

reprodukálhatóságával – azaz az adatok többszöri kódolása során minden esetben 

ugyanazoknak az eredményeknek kell kijönniük -, mely növelésének legegyszerűbb 

módja több kódoló személy bevonása a tartalomelemzésbe. Saját kutatásom során több 

kódolóra kapacitás hiányában nem volt lehetőség, így a megbízhatóság magas 

szintjének fenntartását a kódolási terv minél pontosabb és objektívebb leírásával 

próbáltam megvalósítani. 

Az elemzés során tehát minden kódolási kategóriát előre meghatároztam, 

melyhez Downs & Smith 2009-es, videojátékokat tartalomelemző tanulmányának 

gyakorlatban bevált kategóriáiból merítettem ötletet a minél magasabb fokú 

érvényesség elérése érdekében (Downs, Smith, 2009, 725-726. old.). A későbbi 

statisztikai elemzéssel kapcsolatos gyakrolati okokból – például az SPSS programmal 

való kompatibilitási problémák elkerülése végett - a változóknak angol elnevezéseket 

adtam. 

Az első, minőségi változóként a karakter nevét (name) kódoltam, melynek célja 

csupán a karakter azonosításának könnyítése a későbbi elemzés során. A három vizsgált 

játékba tartozás alapján kódoltam a második kategóriát (game), melyek így 

1: League of Legends; 2: Dota 2; 3: Heroes of the Storm értékeket vehettek fel. 

A következő, demográfiai jellegű változó a karakter biológiai nemét jelöli (sex). 

A lehetséges opciók: 0: Nő 1: Férfi 2: Nemtelen 3: Nem megállapítható. A lehető 

legpontosabb meghatározásokra itt azért is van szükség, mivel az elemzett minta 

játékainak mindegyike elképzelt, természetfeletti elemekre épülő környezetben 

játszódik, így várhatóan a karakterek egy jelentős része is a valós életben nem létező 

megjelenést vehet fel. A női vagy férfi kategóriába kerülés feltételeként szabtam 



16 

elsődleges és másodlagos biológiai nemi jegyek megjelenését a karaktereknél, ami a 

nők esetén magában foglalja többek között a mellek vagy keskenyebb váll ábrázolását, 

míg a férfiaknál az arc- és testszőrzet, a szélesebb váll és felsőtest megjelenítését. A 

nemtelen kategóriába az egyértelműen megállapítható nem nélküli karakterek 

kerülhettek, mint például a nemi jellegek nélküli robotok. Minden egyéb esetben, 

amikor a karakterek megjelenéséből nem lehetett következtetni nemükre, mert vagy 

nem humanoidok vagy egyéb okok miatt nem látszódnak nemi jegyeik, a nem 

megállapítható kategóriába kerültek a karakterek. 

A következő demográfiai kategória a faj (species), melybe a karakter 

külsődleges jegyei alapján leginkább sorolható. Ember/emberszerű (0) osztályba 

kerültek azok a karakterek, melyek egyértelműen emberszerű vonásokkal bírtak, 

testfelépítésük és egyéb külsődleges jegyeik alapján, így ebbe a kategóriába kerülhettek 

olyan természetfeletti ábrázolású lények is (például elfek, démonok, stb), melyek csak 

valamilyen apró eltérést mutatnak egy emberhez képest, azonban testrészeik és 

testarányaik egyértelműen emberiek. Állat (1) kategóriába kerültek a valóságban is 

megtalálható állatok alapján ábrázolt karakterek. A robot (2) kategóriába került, minden, 

egyértelműen mechanikus lény, még ha antropomorf módon is ábrázolták őket. 

Természetfeletti kategóriába (3) került minden olyan lény, mely a valóságban (ilyen 

formában) nem létezik, és nem mutat egyértelmű jegyeket a többi kategóriába 

soroláshoz. 

Utolsó demográfiai változóként a kor (age) kódkategóriáját hoztam létre, mely 

lehetett gyermek (0), fiatal (1), középkorú (2) és idős (3). A nem megállapítható 

kategóriába került minden olyan karakter, mely esetében a kor vagy egyáltalán nem volt 

értelmezhető, vagy az ábrázolásából nem lehetett egyértelműen rá következtetni. 

Dátumként (date) kódoltam a karakter adott játékba kerülésének pontos napját, 

ahol ez elérhető volt. Ezt a változót azért tartottam relevánsnak, mivel a MOBA játékok 

meglehetősen gyakran bővítik választható karaktereik listáját. 

A testi arányokat ábrázoló kategóriákat a korábbi kutatásokhoz hasonlóan 

(Downs, Smith, 2009, 726. old.) több részre bontottam. 

A derékszélesség (waist_size) kódkategóriába a karakterek emberi mértékkel 

nézett relatív derékszélességét kódoltam. Aránytalanul kicsi (0) kategóriába került az a 

karakter, aki a többi testrészéhez képest aránytalanul keskeny derékkal rendelkezett, 

Átlagos (1) kategóriába került a többi testrészéhez mérten reális ábrázolású 

derékszélesség, míg az Aránytalanul nagy (2) kategóriába a többi testrészhez mérten 
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vastag derékkal bíró karakterek kerülhettek. Nem megállapítható (8) kategóriába került 

minden olyan karakter, melyek testarányai és így derékszélessége nem értelmezhető az 

emberi mérce szerint. 

A karakterek mellméretének (breast_size) mérését a derékszélességhez 

hasonlóan egy hármas skála alapján Kis (0), Átlagos (1) és Nagy (2) kategóriába 

soroltam. A mellekkel nem rendelkező karakterek pedig a Nem megállapítható (8) 

kategóriába kerültek. 

A karakterek testi arányainak realisztikusságát méri fel a következő változó 

(Body_ratio), ezzel részben magába foglalva az előző két elemzett testrészt is, de 

kierjesztve az összes testrész egymáshoz viszonyított arányához, illetve egy átlagos 

emberi női vagy férfi testhez mért arányához képest. Értéke lehet Realisztikus (0) vagy 

Nem realisztikus (1). Nem megállapítható (8) azokban az esetekben, melyekben nem 

értelmezhető a karaktereknél az emberi mértékben mért testi arány. 

A ruházat (clothing) kategória azt a külső jellemzőt méri, miszerint a karakter 

ruházatának bármely része kiemeli, vagy felhívja-e a figyelmet bármilyen nemi 

tulajdonságra, vagy testi adottságra. Értéke lehet Nem (0), Igen (1), illetve Nem 

megállapítható (8) mindazon esetben, amikor a karakter nem rendelkezik olyan emberi 

testi jelleggel, melyet a ruha kiemelhet, és/vagy nem hord ruhát. 

A következő változó a karakterek testfelületének fedettségét (Body_coverage) 

méri egy ötös skála alapján. Teljesen fedetlen (0) a karakter akkor, ha testfelületének 

közel 0%-át nem fedi semmilyen öltözet. Az öltözetbe beletartozik minden olyan ruha, 

páncél, stb., ami nem képezi a karakter testének részét, a különböző pikkelyek, 

testpáncélok és szőrzet azonban (kizárólag humanoidoknál) nem. Többnyire fedetlen (1), 

ha a karakter testének több mint felét nem fedi semmilyen öltözet, illetve nem fedi 

öltözet valamilyen intimebb testfelületet (például teljes felsőruházat nélküli férfi és női 

karakterek). Többnyire fedett (2), ha a karakter testfelülete nyaktól a térdig legnagyobb 

arányban fedett. Teljesen fedett (3) a karakter, ha ugyanezen a területen nem látható 

semmilyen szabadon hagyott bőrfelület. Nem megállapítható (8) abban az esetben, 

amikor a karakter nem humanoid testfelépítésű, így nem releváns a testfelületének 

fedettsége. 

Az utolsó kódolt változó kissé kilóg az eddigiek közül, mivel nem vizuális, 

hanem szöveges jellegű. Mivel a MOBA nem történetközpontú videojáték-műfaj, a 

karakterek jellemzően nem beszélnek egymással dialógusokban, sokkal jellemzőbb, 

hogy egymondatos kiszólásokat tesznek maga a játékos irányába, amely általában 
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különböző belső interakciókkal hívható elő (például többszöri klikkelés a karakterre 

vagy egy adott pont elérése a játékban). Ezeket az egymondatos kijelentéseket 

figyelembe véve azt elemzem, hogy a karakterek a játék során megnyilvánuló 

beszédükben tesznek-e olyan megjegyzéseket, melyek szexuális töltettel bírnak 

(sex_ref). A lehetséges értékek Nem (0), Igen (1), illetve Nem megállapítható (8) abban 

az esetben, ha a karakternek nincs elérhető szövege a játékban, vagy nem dönthető el 

egyértelműen az utalás jellege a megjegyzés alapján.  

 

E/  Adatredukció 

Adatredukció során az eredeti adatcsoportok rendezettebb formába szervezése 

történik, mely könnyebben elemezhetővé és értelmezhetővé teszi a vizsgált kategóriákat 

(Krippendorff, 1995). 

Az elemzésem során adatredukciós eljáráshoz közeli módszerrel, a 

szexualizáltságot mérő kategóriák alapján egy új, női hiperszexualizáltságot mérő 

összevont kategóriát tervezek (a régi kategóriák megtartása mellett). Ez az új, dichotóm 

kódolású összevont kategória lehetővé teszi ugyanis más statisztikai módszerek 

alkalmazását, mellyel új elemzési lehetőségek nyílnak meg. Annak érdekében, hogy az 

összevonás közben létrejött új változó a férfi karakterek hiperszexualizáltságát is 

egyenlő módon mérhesse, a kódolt hat, szexualizáltságot mérő változó közül a 

mellméretet nem veszem figyelembe. A hiperszexualitás változóját tehát az öt fizikai 

megjelenést leíró kategória szexualizáltságot leginkább feltételező értékeiből számolom 

ki. 

Hiperszexualizáltnak tekintem tehát azt a karaktert, mely legalább három 

feltételt teljesít a következő öt kategória bármelyikéből: 

- A derékszélessége aránytalanul kicsi (0) 

- Az általános testi arányai nem realisztikusak (1) 

- A ruházata kiemeli testalkatát (1) 

- A testfelületének legalább fele fedetlen (0;1) 

- A beszédében nyílt vagy burkolt szexuális utalások találhatóak (1) 
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4. Eredmények 

 

Az előző fejezetben részletezett kódutasítások alapján a három játék karaktereit 

egy SPSS adatbázisba kódoltam, melyben az elemzést is végeztem. 

 

Általános adatok, demográfiai eredmények 

A három elemzett videojáték összesen 280 választható karaktert tartalmazott az 

elemzés időpontjában (2016. március 12.), melyben legnagyobb részét a League of 

Legends adta 130 karakterrel, ezt követte a Dota 2 100 karakterrel, míg a Heroes of The 

Storm mindössze 48 elérhető karakterrel rendelkezett az elemzéskor, amely ez alapján 

követi a játékok népszerűségi csökkenő sorrendjét. 

 

A karakterek faji megoszlásának eredményei viszonylag nagyobb meglepetést 

okoznak, mivel a karakterek több mint fele nem bizonyult humanoidnak.  Ezt a magas 

arányt valószínűleg a műfajra jellemző képzeletbeli lényekkel teli fantasy megközelítés 

okozza. Ez a magas arány később a minta jelentős csökkenését jelentheti a 

szexualizáltságot vizsgáló változók esetén, mivel ezek a tényezők a nem humanoid 

karakterek esetében csak kevésszer voltak értelmezhetőek (5. ábra). 
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A kutatás témája alapján az elemzés egyik legkritikusabb változójából, a nem 

szerinti megoszlásból a faji változóhoz hasonlóan nagy szeletet hasít ki a nem meg-

állapítható neműek (30,7 %) és nemtelenek (2,86 %) csoportja. Azonban a férfi 

karakterek így is legnagyobb arányban szerepelnek 41,8 %-kal, míg a női karakterek a 

teljes arány alig egynegyedét teszik ki (24,64 %). (6. ábra) 

Bár elsőre érthetetlennek tűnhet a faji változóhoz képest mért nagy eltérés, a 

viszonylag nagyobb különbséget részben az indokolhatja, hogy több karakteren volt 

felfedezhető egyértelmű nemi jegy, azonban nem felelt meg az emberszerűség 

kódutasításokban szereplő kritériumainak. 

 

 

 

Mivel a kutatás alapkoncepciójának fő spektruma leginkább bináris, férfi és női 

szerepek összehasonlítása, ezért felmerült a nem megállapítható neműek és nemtelenek 

csoportjának későbbi elemzésből kiszűrése. Azonban azoknál a statisztikai 

elemzéseknél, ahol ez a tisztítás az összehasonlítások Khí-négyzet alapján mért 

szignifikanciáját nagyban csökkentette, elvetettem az ötletet és az eredeti mintát 

használtam. 
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A nem és a mintában szereplő videojátékok vizsgálatából megállapítható, hogy 

általánosságban véve a női karakterek jóval kisebb arányban jelennek meg, a karakterek 

alig egynegyede nő.  Míg a tisztított, dichotóm változó alapján megállapítható, hogy a 

férfi és női karakterek és 2/3-1/3 arányban oszlanak meg (7. ábra). 

 
Az 1. táblázat alapján látszik, hogy a férfiak aránya minden videojáték esetén 

szignifikánsan magasabb a nőknél 5 %-os szignifikancia szinten a Pearson-féle khí-

négyzet mutató alapján (χ2 (6, n=280) = 14,83, p<.05). Az adatok alapján azonban úgy 

tűnik a népszerűbb játékok nem feltétlenül jelentenek kisebb női arányokat: a Dota 2 

esetén a legkisebb (14,9%) a női karakterek aránya, ezt követi a Heroes of the Storm 

(26,5%). Ezután éppen ellenkezőleg, a piacvezető Leauge of Legends esetén közelít 

leginkább a két nem aránya az eredeti minta alapján (31,5% nő és 38,5% férfi). 

Karakterek biológiai neme a vizsgált videojátékok e setén  

Karakter biológiai neme 

 Nő Férfi Nemtelen 

Nem meg-

állapítható 

Összesen 

(n) 

130 League of Legends % 31,5 % 38,5% 3,8% 26,2% 
100% 

101 Dota 2 % 14,9% 41,6% 3% 40,6% 
100% 

49 

A játék, 

melyben a 

karakter 

szerepel 

Heroes of the Storm % 26,5% 51% 0% 22,4% 
100% 

n 69 117 8 86 280 Összesen 

% 24,6% 41,8% 2,9% 30,7% 100% 

1. táblázat                    Forrás: saját szerkesztés 
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A korcsoport-szerinti eloszlásban is nagy eltolódás figyelhető meg a két nem 

között. A tisztított minta alapján (n=186) jóval nagyobb arányban jelennek meg a nők a 

fiatal korcsoportban, mint férfiak (72,5% nő és 20,5% férfi), míg hasonlóan nagy 

mértékű különbség a középkorúaknál figyelhető meg a férfiak javára (7,2% nő és 31,6% 

férfi) (2. táblázat). 4 

 

Karakter becsült kora a biológiai nem szerint  

Karakter biológiai neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

3 Gyermek 
% 2,9% 0,9% 

1,6% 

74 Fiatal 
% 72,5% 20,5% 

39,8% 

42 Középkorú 
% 7,2% 31,6% 

22,6% 

17 Idős 
% 0,0% 14,5% 

9,1% 

50 

Karakter becsült kora 

Nem megállapítható 
% 17,4% 32,5% 

26,9% 

n 117 69 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 

A derékszélesség elemzése során is nagy különbségek mutatkoznak meg a két 

nem arányában a tisztított minta alapján. A női karakterek nagyjából kétharmada 

aránytalanul kicsi derékszélességgel bír. A férfiaknál ez az arány a 10%-ot sem éri el, a 

mintában szereplő férfiak nagyjából háromnegyede átlagos vagy szélesebb derekú. 

(3. táblázat)5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (4, n=186) = 55,691 p<.05) 
5 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (3, n=186) = 62,56 p<.05) 

   2. táblázat                    Forrás: saját szerkesztés 
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A karakterek derékszélessége biológiai nem szerint  

Karakter biológiai 

neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

55 Aránytalanul kicsi 
% 63,8% 9,4% 

29,6% 

98 Átlagos 
% 29,0% 66,7% 

52,7% 

14 Aránytalanul nagy 
% 1,4% 11,1% 

7,5% 

19 

A karakter derékszélessége 

egy átlagos egyénhez 

képest 

Nem megállapítható 
% 5,8% 12,8% 

10,2% 

n 69 117 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 
Az egyetlen, csak nőkre értelmezhető hiperszexualitás-indikátor, a mellméret 

tisztított eredményei alapján a női karakterek több mint fele (55,1%) rendelkezik átlagos 

mellmérettel, 37,7% naggyal, és mindössze egyetlen karakter kapott a mintában kis 

mellméretű besorolást (1,4%) (4. táblázat)6 

 

A karakterek mellméretének vizsgálata nem szerint  

Karakter biológiai neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

n 1 0 1 Kicsi 

% 1,4% 0,0% 0,5% 

n 38 0 38 Átlagos 

% 55,1% 0,0% 20,4% 

n 26 0 26 Nagy 

% 37,7% 0,0% 14,0% 

n 4 117 121 

A karakter mellmérete 

Nem megállapítható 

% 5,8% 100,0% 65,1% 

n 69 117 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 
 

                                                 
6 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (3, n=186) = 169,42  p<.05) 

    3. táblázat                   Forrás: saját szerkesztés 

   4. táblázat                                                   Forrás: saját szerkesztés 
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A tisztított minta összes karakterének nagyjából fele rendelkezik irrealisztikus 

testi arányokkal, a nemi megoszlás azonban itt is egyértelműen eltolódik: a női 

karakterek kétharmadánál tapasztalható irrealisztikus ábrázolás, míg a férfi karakterek 

csak egyharmadánál figyelhető meg ugyanez. (5. táblázat)7 

 

A karakter testi arányainak realisztikussága a biol ógiai nem szerint  

Karakter biológiai 

neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

n 20 59 79 Realisztikus 

% 32,8% 61,5% 50,3% 

n 41 37 78 

A karakter testi 

arányainak 

realisztikussága Nem realisztikus 

% 67,2% 38,5% 49,7% 

n 61 96 157 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 

A ruházat figyelemfelhívó jellegének eredményei a realisztikus testkép 

vizsgálatéhoz hasonlóak: a nők kétharmada visel olyan ruhát, ami kiemeli valamilyen 

testi attribútumát, míg a férfiaknál ez csak minden ötödik karakterre igaz. (6. táblázat)8  

 

A karakterek ruházatának vizsgálata biológiai nem s zerint  

Karakter biológiai 

neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

n 21 81 102 Nem 

% 30,4% 69,2% 54,8% 

n 46 24 70 Igen 

% 66,7% 20,5% 37,6% 

n 2 12 14 

A karakter 

ruházata kiemel-

e testi 

attribútumokat 

Nem megállapítható 

% 2,9% 10,3% 7,5% 

n 69 117 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 

                                                 
7 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (1, n=157) = 12,265 p<.05) 
8 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (2, n=186) = 39,6 p<.05) 

  5. táblázat                  Forrás: saját szerkesztés 

                 6. táblázat                  Forrás: saját szerkesztés 



25 

A karakterek testületének fedettsége a többi indikátorhoz képest viszonylag 

kisebb szexualizáltságra enged következtetni: mind a nők és a férfiak egymáshoz, mind 

a teljes mintához viszonyított aránya alapján nincsenek többségben azok a karakterek, 

amelyek testfelületének több mint fele fedetlen lenne (7. táblázat).9 

A karakter testfelületének fedettsége a biológiai n em szerint  

Karakter biológiai neme 

 Nő Férfi Összesen (n) 

2 Teljesen fedetlen 
% 1,4% 0,9% 

1,1% 

54 Többnyire fedetlen 
% 40,6% 22,2% 

29% 

56 Többnyire fedett 
% 33,3% 28,2% 

30,1% 

65 Teljesen fedett 
% 21,7% 42,7% 

34,9% 

9 

A karakter 

testfelületének 

mekkora része fedett 

Nem megállapítható 
% 2,9% 6,0% 

4,8% 

n 69 117 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 

Az egyetlen szöveges adatok alapján kódolt változó, a karakterek beszédeiben 

található szexuális utalások alapján viszont ismételten nagy különbségek észlelhetőek 

nemi bontásban: a nők beszédeiben ez az arány 27,5%-os, míg a férfiaknál mindössze 

5%, azaz összesen 6 férfi karakter esetében volt tapasztalható szexuális célzat a 

karakterek szövegeiben (8. táblázat).10 

A karakterek szövegeinek szexuális tárgyú utalásai nem szerint  

Karakter biológiai neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

n 50 111 161 Nem 

% 72,5% 94,9% 86,6% 

n 19 6 25 

A karakter szövegei 

tartalmaznak-e szexuális 

utalásokat Igen 

% 27,5% 5,1% 13,4% 

n 69 117 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

                                                 
9 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (4, n=186) = 11,888 p<.05) 
10 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (1, n=186) = 18,73 p<.05) 

        7. táblázat                                          Forrás: saját szerkesztés 

           8. táblázat                                      Forrás: saját szerkesztés 
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A szexualizáltság indikátorainak összevonásával létrehozott új változó, a 

hiperszexualitás egyértelműen mutatja a nemek közötti eltérést szexualizált 

ábrázolásmód alapján (9. táblázat)11. 

 

A karakterek hiperszexualizáltsága biológiai nem sz erint  

Karakter biológiai neme 

 Nő Férfi 

Összesen 

(n) 

n 31 102 133 Nem 

% 44,9% 87,2% 71,5% 

n 38 15 53 

hiperszexualizáltság 

Igen 

% 55,1% 12,8% 28,5% 

n 69 117 186 Összesen 

% 100% 100% 100% 

 
Az indikátorok összesítése alapján a női karakterek több mint fele bír olyan 

külsődleges és szerepbeli jegyekkel, amelyek alapján hiperszexualizáltnak tekinthetőek. 

A férfiaknál ez az arány jóval kisebb, a karakterek összesen 12,8%-a esetén mutatnak 

szélsőségesebb ábrázolásra utaló jegyeket. 

 

A női karakterek hiperszexualizáltságának és a vizsgált videojátékok 

kereszttábla-elemzése során azonban nem született szignifikáns eredmény. A Pearson-

féle Khí-négyzet értéke 0,271 2-es szabadságfok mellett, mely alapján a két változó 

közötti kapcsolat nagy valószínűséggel csupán a véletlen műve. 

                                                 
11 Pearson-féle khí-négyzet próba eredménye: (χ2 (1, n=186) = 38,03 p<.05) 

                      9. táblázat               Forrás: saját szerkesztés 
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5. Összegzés, következtetések 

 

Dolgozatomban kvantitatív tartalomelemzés segítségével kerestem a választ arra 

a kérdésre, hogy az aktuális videojáték-piac egyik legnépszerűbb szegmense - a MOBA 

játékok csoportja – milyen módon ábrázolja a nemi viszonyokat. 

 

A témában - kevés számban - fellelhető hasonló módszertanú kutatások 

korábban már rávilágítottak a női karakterek alulreprezentáltságára a videojáték-piacon. 

Vizsgálatom során kíváncsi voltam arra, hogy ez a tendencia jelenleg is 

megfigyelhető-e, a dolgozat központjában lévő MOBA-műfajra fókuszálva. 

 

Erre alapozva fogalmaztam meg kutatásom első hipotézisét, miszerint az 

elemzett karakterek között kisebb arányban találhatóak meg nők, mint férfiak. Mind az 

eredeti, mind a dichotómmá kódolt, tisztított nemi változó alapján igazolható a 

hipotézis: az eredeti mintában az összes karakter mindössze egynegyede nő és 40%-a 

férfi, a nemi szempontból nem besorolt karakterek kiszűrése után ez az arány 1/3-2/3 

arányra változik a férfiak javára. 

 

A második hipotézist az elemzésben hat különböző szexualizáltságot mérő 

indikátor (derékszélesség, mellméret, testarány, ruházat, testfelület fedettség, illetve 

verbális szexuális utalások) vizsgálta, melyek mindegyikében szignifikánsan magasabb 

mértékben jelennek meg szexualizált jegyek a nők esetén a férfiakhoz képest. Az 

adatredukció során létrehozott hiperszexualizáltság változója is rámutat: a női 

karakterek többségének ábrázolásmódja egyértelműen szexuális töltetet hordoz 

magában. Ezek alapján a második hipotézisem elfogadását is igazoltnak látom. 

 

Az elemzett karakterekhez tartozó videojátékok népszerűsége és a 

szexualizáltság mértéke között azonban nem volt megfigyelhető szignifikáns kapcsolat. 

A piaci részesedés kétharmadával bíró Leauge of Legends esetén ugyanis sem a nemi 

megoszlás, sem a szexuális indikátorok alapján nem volt kimutatható szignifikánsan 

nagyobb szexualizáltság a nők esetében, mint a többi két vizsgált játék során, ami 

alapján a harmadik hipotézis elvetésre kerül. 
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Véleményem szerint a 280 karakter kódolását és strukturálását felölelő elemzés 

még a kutatás korlátainak és a műfaj sajátosságainak figyelembe vétele mellett is - mint 

a magas számú természetfeletti eredetű karakter – alkalmas volt rávilágítani arra a 

releváns társadalmi problémára, miszerint a médiumok közvetlen vagy közvetett 

szexualizált ábrázolásai fenntartják és megerősítik a társadalmi nemi sztereotípiákat. 

Ezek a sztereotípiák pedig hatalmas szerepet játszhatnak a nemi egyenlőtlenségek 

fennmaradásában és kialakulásában. 

 

A terület részletesebb feltérképezésére adna lehetőséget egy további kutatás a 

videojáték-ipar másik oldalának, a fogyasztók attitűdjeinek vizsgálatáról.  

A tartalom előállítójaként a videojáték-ipar felelőssége ugyanis 

megkérdőjelezhetetlenül magas, azonban felmerül a kérdés: vajon a videojáték-piacra  

fogyasztóként jelenlevő és folyamatosan belépő újabb nemzedékek mennyire okozói és 

hozzájárulói az elemzett probléma jelenlétének?  Mindezen jelenségek ugyanis nagyban  

befolyásolhatják a jövő társadalmát, a nemi szerepek és viselkedésminták kialakulását. 
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