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A VÁLASZTÁSI MÉDIAFIGYELŐ DELEGÁCIÓ FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

A magyar választás komolyabb fennakadások nélkül, rendben zajlott le, 

a szavazás szabad és tisztességes körülmények között történt – 

állapította meg a Transzparens Újságírásért Alapítvánnyal 

együttműködő francia sajtószakértő szervezet, az Observatoire du 

Journalisme (OJIM) magyar választásokra érkezett Választási 

Médiamegfigyelő Delegációja az április 3-ai országgyűlési választásokkal 

és népszavazással kapcsolatban. A Delegáció azonban külön felhívja a 

figyelmet a különböző információtechnológiai visszaélések 

súlyosságára, mint amilyen a feltételezhetően a DatAdat nevű 

cégcsoporthoz köthető kétes hátterű sms-ek ügye vagy a jobboldali 

lapok feltörése, valamint kormánykritikus platformok terheléses 

támadása. 

A magyar választás komolyabb fennakadások nélkül, rendben zajlott le. 

Akkreditált választási megfigyelőként a delegáció tagjai nem detektáltak 

rendkívüli választási eseményt. 

• Megállapítható, hogy magyar médiumok döntő többsége vagy 

ellenzék, vagy a kormánypárt politikai céljainak megfelelően 

működött a kampányidőszakban. 

• A magyar választóknak megvolt a lehetősége, hogy több oldalról 

tájékozódjanak, úgy a televízió, mint a nyomtatott vagy az online sajtó 

tekintetében.  



 

• Nem igaz az az állítás, miszerint az ellenzék üzenetei nem juthattak el 

a széles választóközösség felé. A közösségi média terén az ellenzéket 

támogató DatAdathoz köthető felületek a választás utolsó 30 

napjában többet költöttek a jobboldali narratívát hirdető Megafonnál 

is. 

• A legolvasottabb médiatermékek politikai érdekek mentén való 

polarizációja volt jellemző a választási kampány utolsó hetében. A 

különböző médiafelületek csak részben (vagy egyáltalán nem) 

törekedtek arra, hogy többféle véleményt bemutassanak. 

• Megjelentek újabb politikai technikák, melyekkel a médián keresztül 

(az ellenzék esetében olykor külföldről) befolyásolhatták a 

választásokat.  

• A közösségi média világában a választási kampányok átláthatósága 

nem érvényesült. Számos olyan „híroldalnak” tűnő propagandatermék 

jelent meg, amelynek finanszírozása nem átlátható. Sőt, ezen 

platformok hirdetéseiből az sem derül ki, hogy pontosan kik 

finanszírozzák. Ennek egyik példája az ellenzéket támogató 

DatAdathoz köthető felületek, mely szervezet az eddigi információk 

szerint több millió telefonszámra küldött ki az ellenzéket támogató 

SMS-eket. A telefonszámokat a DatAdat vélhetően illegálisan 

szerezhette meg. Az ügyben választójogi, adatvédelmi és büntetőjogi 

eljárások vannak folyamatban, illetve azokra lehet számítani.  



 

• Az álhírekkel való kampányolás a médián keresztül bevett módszerré 

vált. Sokszor álprofilokkal vagy addig nem ismert médiafelületeken 

keresztül igyekeztek hatni a választókra.  

• A politikai álhírterjesztés gyanújával kapcsolatos Telex-ügy további 

vizsgálatot igényel, hiszen a Telex által jegyzett, levélszavazatok 

állítólagos elégetésével kapcsolatos március végére datált cikk URL-

történetében egy februári dátum szerepel. A lap ezt “technikai 

hibával” magyarázta, ez azonban nem kielégítő válasz az ügy által 

felvetett kérdések fényében. 

• A háttérbeszélgetésekből az is kiderült, hogy a Facebook 

folyamatosan korlátozza vagy cenzúrázza a médiumok által 

facebookra publikált cikkeket. Ezzel pedig megnehezítette, hogy a 

polgárok többféle véleményt is elolvassanak egy adott témában. 

Külföldi beavatkozásnak tekinthető, hogy a Facebook letiltotta a Mi 

Hazánk oldalát, ezzel komoly hátrányt okozva a pártnak. A közösségi 

médián kívül is korlátozták egyes oldalak elérhetőségét a 

kampányban: ilyen volt, amikor a Fidesz vagy a jobboldali 

sajtótermékek online felületeit érte hackertámadás a kampány utolsó 

hetében, valamint terheléses támadás ért kormánykritikus 

médiumokat is.  

• A közmédia szerint az általuk biztosított 80 perces reklámfilm 

lehetőséggel nem élt minden párt. A közmédia szerint szívesen adtak 

volna teret politikai vitáknak, azonban erre a politikai felek részéről 

nem mutatkozott nyitottság. 



 

 BEVEZETŐ 

A Transzparens Újságírásért Alapítvány francia társszervezetével, az 

Observatoire du journalisme-val (OJIM) együttműködve nemzetközi 

Választási Médiamegfigyelő Delegációt szervezett az országgyűlési 

választásokra. Az Alapítvány három francia médiaszakemberrel működik 

együtt, támogatva őket abban, hogy minél szélesebb körű információkat 

szerezzenek és összetettebb képet alkossanak a 2022-es magyarországi 

parlamenti választásokról.  

A jelentés elsősorban a magyarországi médiahelyzetet vizsgálja a 

választások kapcsán, kiemelten a kampányidőszakot, de kitérve az azt 

közvetlenül megelőző időszakra is. Készítése során figyelemmel kísérjük 

a média működését a választási időszakban befolyásoló eseményeket, a 

külföldi delegáltaknak találkozókat szerveztünk a választási folyamatban 

fontos szerepet játszó intézmények képviselőivel, illetve felhívást 

intéztünk a fontos közéleti szerkesztőséghez, hogy tegyék lehetővé a 

delegáció tagjainak a személyes találkozást egy szerkesztőségi látogatás 

keretében.  

Habár a kampány utolsó hetében a szerkesztőségek megnövekedett 

munkaterhe nehezítette a szervezést, szerencsére tudtuk garantálni, 

hogy különböző értékeket és érdekeket képviselő szerkesztőségekkel is 

tudjanak találkozni a Delegáltak. Ezenfelül a választás héteben több 



 

háttérbeszélgetésen vettek részt különféle politikai, állami és civil 

szereplőkkel.  

Szerkesztőségek, akik elfogadták felkérést: 

Index, HírTV, Karc FM, Pesti Srácok, Magyar Nemzet, Origo, 

Világgazdaság, Mediaworks, 888.hu, Mandiner, NMHH, Azonnali, MTVA 

Azon szerkesztőségeket, akik nem reagáltak megkeresésünkre vagy 

elutasították azt: 

 ATV, Alfahír, Telex, HVG, Válasz Online, 168 óra, Magyar Narancs, Mérce, 

444, Népszava, Spirit FM, Átlátszó, 24.hu, Pesti Hírlap, Magyar Hang, 

Inforádió, JövőTV, Bahír, Rádió1, RTL KLUB, BLIKK, Figyelő, Portfolio. 

Politikai helyzetkép a magyar országgyűlési választásokról 

Magyarországon 1990-ben tartották az első szabad parlamenti 

választásokat, a választási folyamat 2010-ig kétfordulós volt. A 2010-es 

kétfordulós országgyűlési választásokon a részvételi arány az első 



 

fordulóban 64,2%, a második fordulóban 46,64% volt. A Fidesz-KDNP 

pártszövetség kétharmados győzelmet szerzett. 1  

 

Párt neve Megszerzett mandátumok Listavezető 

Száma Aránya 

Fidesz-

KDNP 

263 68,13% Orbán Viktor 

MSZP 59 15,28% Mesterházy Attila 

Jobbik 47 12,18% Vona Gábor 

LMP 16 4,15% Schiffer András 

Független  1 0,26% - 

A ciklusban változtatták meg a választási törvényt, aminek 

eredményeképpen egyfordulós lett a választási rendszer, valamint az 

országgyűlési képviselők száma 386-ról 199-re módosult. 

A 2014. április 6-án megtartott országgyűlési választások részvételi aránya 

61,24% volt. A Fidesz-KDNP pártszövetség 2010-hez hasonlóan 

kétharmados győzelmet szerzett. 

  

 
1 Választási eredmények forrása: 

https://static.valasztas.hu/dyn/pv10/outroot/vdin2/hu/eredind.htm  

 

https://static.valasztas.hu/dyn/pv10/outroot/vdin2/hu/eredind.htm


 

 

Párt neve Listavezető Megszerzett mandátumok 
Egyéni Listás Összesen 

Száma Aránya Száma Aránya Száma Aránya 
Fidesz-KDNP Orbán Viktor 96 90,57% 37 39,78% 133 66,83% 
Összefogás 

(MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP) 

Mesterházy 
Attila 

10 9,43% 28 30,11% 38 19,1% 

Jobbik Vona Gábor 0 0% 23 24,73% 23 11,56% 
LMP Schiffer 

András 
0 0% 5 5,38% 5 2,51% 

 

A 2018. április 8-án megtartott országgyűlési választások részvételi aránya 

70,22% volt. A Fidesz-KDNP pártszövetség 2010-hez és 2014-hez 

hasonlóan kétharmados győzelmet szerzett. 

 

Párt neve Listavezető Megszerzett mandátumok 
Egyéni Listás Összesen 

Száma Aránya Száma Aránya Száma Aránya 
Fidesz-KDNP Orbán Viktor 91 85,8% 42 45,2% 133 66,8% 

MSZP-
Párbeszéd 

Karácsony 
Gergely 

8 7,6% 12 12,9% 20 13,1% 

DK Gyurcsány 
Ferenc 

3 2,8% 6 6,5% 9 4,5% 

Jobbik Vona Gábor 1 0,9% 25 26,9% 26 13,1% 
LMP Szél 

Bernadett 
1 0,9% 7 7,5% 8 4% 

Együtt Juhász Péter 1 0,9% 0 0% 1 0,5% 
Független 

 
1 0,9% 0 0% 1 0,5% 



 

A 2018-2022 közötti 4 éves ciklusban több változáson átment az ellenzék. 

A Jobbikból kilépett több mandátumot szerzett politikus, akik külön 

pártokat alakítottak, Mi Hazánk Mozgalom néven.  

A ciklusban két alkalommal tartottak időközi országgyűlési választást.  

Az elsőt Fejér megye 4-es számú választókörzetében tartották. A 

választást az ellenzéki összefogás jelöltje, a jobbikos Kálló Gergely nyerte. 

Ő 56%-ot, míg ellenfele, a Fidesz által is támogatott Molnár Tibor 37%-ot 

ért el. Azért volt szükség időközi választásra, mert a korábbi országgyűlési 

képviselőt 2019-ben polgármesterré választották. A korábbi országgyűlési 

képviselő is a Jobbik színeiben politizált. 

A másodikat Borsod-Abaúj Zemplén megye 6-os számú 

választókörzetében tartották. A Fidesz jelöltje, Koncz Zsófia nyert 51%-kal 

az ellenzék közös jelöltjével szemben, aki 46%-ot szerzett. Azért volt 

szükség időközi választásra, mert a korábbi országgyűlési képviselő, 

Koncz Ferenc 2020-ban meghalt. A korábbi országgyűlési képviselő is a 

Fidesz színeiben politizált.  

Az időközi választások alatt is jellemzőek voltak a médián keresztüli 

politikai akciók. Ilyen volt például az, amikor Bíró Lászlóról különféle 

közösségi médiában írt rasszista jellegű kommentjeit mutatták be. Végül 

Bíró kikapott Koncz Zsófiával szemben. 

A hat ellenzéki párt (Jobbik, MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, LMP) 

Egységben Magyarországért néven együtt indul a 2022. április 3-án 



 

tartandó országgyűlési választásokon. A 2018-as választáshoz képest ez a 

legnagyobb változás, illetve az, a hat párt közösen állít jelölteket mind a 

106 egyéni választókörzetben.  

A magyar választási rendszer 

A magyarországi választási rendszer alapjait az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló törvény és az Alaptörvény szabályozza. 

Az országgyűlési képviselőket az általános és egyenlő választójog alapján, 

közvetlen és titkos szavazással, a sarkalatos törvényben meghatározott 

módon a szavazásra jogosult választópolgárok választják. 

Magyarországon minden nagykorú magyar állampolgár választójoggal 

rendelkezik, továbbá országgyűlési képviselőként indulhat amennyiben 

nincs eltiltva a közügyektől. 

Nem rendelkezik választójoggal az, akit a bíróság bűncselekmény 

elkövetése vagy korlátozott mérlegelési jogköre miatt kizárt a 

választójogból. 

Az országgyűlési képviselők számát az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló törvény százkilencvenkilencben határozza meg. 

Százhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 

kilencvenhárom képviselőt országos listán választanak. 

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. Ezt az ellenzéki 

pártok kifogásolják. Jellemzően az Egységben Magyarországért alakulat 

pártjai emeltek szót ellene, és ezt többször hangoztatták a médián 



 

keresztül. A kormánykritikus médiában jellemző az a narratíva, miszerint 

az ellenzék azért nem tudott jó eredményeket elérni a Fidesszel 

szemben, mert a választási rendszer nem demokratikus.  

Magyarországon a rendszerváltás óta vegyes választási rendszer van 

érvényben, amely nem változott 2011-et követően sem Ennek 

megfelelően a magyar választási rendszernek van többségi (egyéni 

választókerületek) és arányos (pártlista) eleme is. A magyarországi 

lakóhellyel rendelkező választópolgár egyéni választókerületi jelöltre és 

pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

nemzetiséghez tartozó választópolgár egyéni választókerületi jelöltre és 

nemzetiségi listára, ennek hiányában pártlistára szavazhat. A nem 

magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár pártlistára 

szavazhat. 

A jogszabály alapján listát az a párt állíthat, amely legalább 14 megyében 

és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önállóan jelöltet 

állított.  

A nemzetiségek kedvezményes mandátumhoz juthatnak a 

parlamentben, de ha ez nem sikerül, nemzetiségi szószólót delegálnak az 



 

Országgyűlésbe. Nemcsak a politikai pártok, hanem a nemzetiségek is 

állíthatnak országos listát. 

Népszavazási kezdeményezés 

Egy  korábbi korlátozás értelmében  nem volt kitűzhető országos 

népszavazás az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati 

választást megelőző és követő 41 napon belüli időpontra. Ezt a korlátozást 

az Országgyűlés nemrégiben feloldotta választási eljárás 

költséghatékonyabb lebonyolításának  indokával. Fontos megjegyezni, 

hogy a módosítási javaslatot ellenzéki képviselő nyújtotta be a 

parlamentnek, amely azt egyhangúlag fogadta el.  

A módosítás lehetővé tette, hogy a kormány kezdeményezésére az 

országgyűlési választás napján  négy – gyerekvédelemmel kapcsolatos – 

kérdésben népszavazást kezdeményezhessen2. Az ellenzéki pártok nem 

kampányoltak erőteljesen ebben a kérdésben, ugyanakkor több, nyíltan 

külföldről finanszírozott3  szervezet kampányt folytatott annak 

érdekében, hogy érvénytelenül szavazzanak a polgárok. 4  Ilyen 

szervezetek például az Amnesty International vagy a Helsinki Bizottság. 5 

 
2 A kormány eredetileg öt kérdésben kezdeményezett népszavazást, de az egyik kérdés hitelesítését a Kúria a 
Nemzeti Választási Bizottság döntését felülírva megtagadta.  
3 https://helsinki.hu/wp-content/uploads/2021/05/2020.evi_merleg_auditjelentessel.pdfc 
4 https://telex.hu/valasztas-2022/2022/03/01/nepszavazas-valasztas-fides-lmbtq-civil-szervezet-ervenytelen-szavazas 
5 Helsinki Bizottság: https://www.facebook.com/helsinkibizottsag/posts/5015260748495136 



 

Médiahelyzetkép Magyarországon 

Médiaszabályozás 

A magyar média legfőbb szabályozó szerve a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság (NMHH), amely a 2010. évi Médiatörvénybe foglalt 

jogok és rendelkezések mentén dolgozik. 

A médiatörvények 2010-es megalkotása új területet nyitott a Magyar 

Médiarendszerben. Két releváns törvényt szavazott meg az Országgyűlés 

2010-ben: 

• A sajtószabadságról és a médiatartalommal kapcsolatos alapvető 

szabályokról szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.). Tartalmazza a 

médiatartalomra vonatkozó összes alapvető szabályozást és az újságírók 

jogállására vonatkozó rendelkezéseket. 

• A médiaszolgáltatásokról és a tömegtájékoztatási eszközökről szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.). Alapvetően tartalmazza a 

médiarendszer struktúrájának kialakítására vonatkozó szabályozást. 

Médiatanács kinevezési rendszere alapján a Médiatanács elnökét és 

tagjait kilenc évre nevezik ki. A közmédia valamennyi 

tartalombeszerzését és műsorkészítését az MTVA (Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap) végzi. Ugyanakkor a tartalomért a 



 

szerkesztői felelősség egy másik szervezetet, a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt.-t terheli. 

Az álhírekkel szemben 

A Btk. 2020 tavaszi módosítása érintette az újságírói munkát. A 

törvénymódosítás szerint nemcsak a közrendet megzavaró hamis állítás 

minősül bűncselekménynek, hanem az is, amely a védelem (például a 

vírus elleni) hatékonyságát akadályozza vagy meghiúsítja. Erősíti a 

büntetőjogi szankciókat is, mivel a cselekmény három év helyett öt évig 

terjedő szabadságvesztéssel sújtható. A módosítás csak speciális 

jogrendben alkalmazható, pl. járvány vagy háború idején. 

Intézmények, piaci szereplők 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság6 

Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság) Magyarországon évente beszámolási 

kötelezettséggel rendelkező, független szabályozó intézménye az 

Országgyűlésnek. A 2010. évi CLXXXV. törvény, közismert nevén II. 

Médiatörvény szerint az NMHH elnöke a frekvenciadíjakkal, a 

kommunikációs azonosítók lefoglalási és használati díjaival, valamint a 

felügyeleti és hatósági eljárási díjakkal kapcsolatos rendeleteket hozhat. 

A hatóság biztosítja az interferenciamentes frekvenciahasználatot, 

kiszűrik a nem megfelelő berendezéseket, figyelemmel kísérik az 

 
6 https://nmhh.hu/cikk/880/A_Nemzeti_Media_es_Hirkozlesi_Hatosag_alaptevekenysege_alapito_okirata_szervezete_es_strategiaja 
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elektronikus média és hírközlési szolgáltatások minőségi paramétereit és 

érvényesítik a jogszabályokat, növelik a felhasználói tudatosságot.   

Mielőtt egy film vagy sorozat megjelenik Magyarországon, megnézik, és 

eldöntik a korhatárt. Az NMHH törvényi felügyeletet is ellát7:a politikai 

reklámokról, a nyilvános közvetítésről és a társadalmi célú reklámokról,a 

reklámokról és a közszolgálati közleményekről a közszolgálati és 

közösségi médiaszolgáltatásokban, a hallássérültek számára 

hozzáférhetővé tett műsorokról, a médiaszolgáltató, a sajtótermék 

kiadója és a kiegészítő szolgáltató tulajdonosi és egyéb adataiban 

bekövetkezett változásokról, azok bejelentéséről és egyes adatok 

közzétételéről, egyirányú médiaszolgáltatók tulajdonosi szerkezetéről és 

tulajdonosi koncentrációjáról reklámokról és távértékesítésekről a 

médiaszolgáltatások és -műsorok promóciójára vonatkozó 

rendelkezések érvényesítéséről. 

Médiatanács8 

A Médiatanács az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) jogutódja, 

az NMHH önálló szerve. Az NMHH elnökét és négy tagját kilenc évre 

választják meg a jelenlévő Országgyűlési képviselők kétharmados 

többségével. 2010. október 11-én hozták létre. A Médiatanács elsődleges 

feladata a demokratikus nyilvánosság működésének biztosítása a 

médiában, a nyilvánosság és a média érdekei közötti egészséges 

 
7 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1000185.TV&cel=P%28109%29B%285%29&mahu=1&goto=1175#xcel 
 
8 https://nmhh.hu/mediatanacs 
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egyensúly megteremtése és fenntartása, de egyúttal a piaci résztvevők 

és szakmai szervezetek korrekt szakmai partnere is. Ezek az érdekek 

részben a sajtószabadság gyakorlásához, részben a piaci bevételekhez 

kötődnek, miközben a közvélemény választhat a megfelelő tájékoztatás, 

a jogsértő tartalom elleni védelem és a tartalom széles köre között. A 

testület minden tevékenységében igyekszik együttműködni más 

államok médiahatóságaival. 

A Médiatanács folyamatosan figyelemmel kíséri a médiapiaci 

fejleményeket, és szükség esetén hatósági feladatokat is ellát, amelyek 

megakadályozzák a jogellenes piaci koncentrációt. Figyelemmel kíséri a 

magyar médiaszolgáltatók jogszerű működését a plurális médiapiac 

fenntartása érdekében, jelentős szerepet játszik a gyermekvédelem iránti 

közbizalom növelésében is, valamint figyelemmel kíséri a műsorkvóta-

szabályozás érvényesülését a nemzeti és Európai értékek megőrzése és 

előállítása érdekében. Ezen túlmenően az esélyegyenlőség biztosításával 

védi a hallássérült nézők érdekeit, valamint dönt a Magyarországon 

elérhető rádiós és televíziós médiaszolgáltatásokhoz felhasználható 

frekvenciavagyon felosztásáról. E pályázatok értékelésénél elsődleges 

szempont a sokszínűség megőrzése.A Médiatanács Támogatási 

Programján keresztül a testület hozzájárul a televíziók és rádiók 



 

üzemeltetési, műszaki és gyártási költségeihez. A Médiatanács 

tudományos háttere a Médiatudományi Intézet. 

A cél az is, hogy a Kárpát-medencén belül és kívül olyan feltételeket 

biztosítson és teremtsen, amelyek hiteles elméleti és gyakorlati 

válaszokat adnak a média megnövekedett társadalmi 

felelősségvállalásából adódó kérdésekre (ide tartozik az érintettség, a 

fenntarthatóság és az etika is). Célja továbbá, hogy kutatási, oktatási, 

tehetséggondozási és egyéb szervezeti tevékenységei révén 

hozzájáruljon a nemzeti értékeken alapuló magyar közéleti vita 

kialakulásához, a magyar közösség következő generációjának nemzeti 

értékekkel való neveléséhez. 

Mediaworks Magyarország9 

A Mediaworks Hungary Zrt. az elsőszámú, konzervatív politikát támogató 

médiavállalat Magyarországon. Több száz nyomtatott és online 

termékkel rendelkezik, valamint nyomdai és terjesztési szolgáltatásokkal 

is foglalkozik, közel 3000 alkalmazottal. 2014-ben alakult, 2018 óta egy, 

jobboldaliságát nyíltan vállaló magánalapítvány, a Közép-európai Sajtó és 

Média Alapítvány tulajdona.  

Portfóliójukban megtalálható az összes megyei napilap, Magyarország 

leghallgatottabb kereskedelmi rádiója (Retro Rádió), valamint a 118 éves 

Nemzeti Sport sportnapilap. A Mediaworks felületei a politikai hírek és 

 
9  https://mediaworks.hu/tevekenyseg/ 
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közéleti témák mellett a sport, a gazdaság, a bulvár, az életmód, az 

oktatás, a női és férfi divat, az ifjúság és a szolgáltatások témaköreit 

érintik.  

Küldetésük a hagyományos írott sajtó megőrzése és fejlesztése, valamint 

a modern média és digitális megoldások széleskörű és sokrétű 

alkalmazása.  

A választási kampány utolsó hetének reggelén hekkertámadás érte a 

Médiaworks online platformjait. A hekkertámadásnak politikai alapja volt, 

hiszen ellenzéki politikai üzeneteket helyeztek el ezeken a felületeken. 

Nem kizárható, hogy a támadást külföldről vezényelték le. 

Central Médiacsoport 

A Central Médiacsoport Magyarország egyik vezető online és nyomtatott 

újság-kiadója. Legnagyobb közéleti relevanciával bíró felülete a 24.hu, 

mely az egyik legolvasottabb online sajtóorgánum Magyarországon. 

Tartalmait tekintve baloldali-liberális, kormánykritikus.  

A cég termékportfóliójában megtalálhatóak a legnépszerűbb 

szórakoztató, ismeretterjesztő és életmód magazinok és online 

termékek, többek között a Nők Lapja, a National Geographic, az nlc.hu, a 

Nosalty, vagy a Házipatika.com. A cég 25 nyomtatott magazint, 25 



 

különszámot ad ki és 19 online kiadványt kezel, amelyek havonta a 

lakosság több mint felét érik el.10 

Televízió 

MTVA – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a magyar 

közszolgálati média ernyőszervezete. 2011-es megalakulása óta egységes 

tartalomgyártást, támogató szolgáltatásokat és vagyonkezelést biztosít 

valamennyi hazai közszolgálati médiaszervezet számára. 

Az MTVA 2500 fős létszámával Magyarország legnagyobb 

médiavállalkozásává vált, kihasználva öt televíziós csatorna (M1, M2, M3, 

Duna, Duna World), hét rádiócsatorna (MR1-Kossuth, MR2-Petőfi, MR3-

Bartók, Dankó Rádió, a Duna World, a Parlamenti és Nemzeti Kisebbségi 

Adók) adta lehetőségeket. Az országos hírügynökség és minden online 

felületük, valamint nyomtatott műsorújság közszolgálati feladatának 

teljesítése (például globálisan releváns információk, színvonalas 

szórakoztatás és kulturális szolgáltatás nyújtása) érdekében értékeket 

teremt a magyar közönség számára. 

A társaság modern gyártóbázisán és központjában digitális földfelszíni, 

műholdas és online platformokat üzemeltet, amelyek évente mintegy 40 

ezer óra televíziózást és 52 ezer óra rádióműsort kínálnak 

Magyarországon, Európában, az amerikai kontinensen és Ausztráliában. 

 
10 https://centralmediacsoport.hu/rolunk/ 
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Az MTVA által biztosított tartalmakat a becslések szerint a magyarországi 

televízióval vagy rádióval rendelkező otthonok 99 százalékában 

sugározzák. 

A közmédia a választási kampányban minden listát állító szervezet 

számára egységesen öt perc élő megjelenést biztosít. Az ellenzéki kritikák 

szerint ez nem elég ahhoz, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás 

megvalósuljon a választási időszakban. A delegáció háttérbeszélgetést 

folytatott a közmédia vezetőivel melyben a kritikákra is rákérdeztek. 

RTL Klub 

A csatorna Magyarország egyik legnézettebb kereskedelmi televíziója. Az 

RTL Klub híradója az egyik legnézettebb hírműsor Magyarországon. Bár 

ezen a csatornán a hírek állítólag apolitikusak, liberális alapokról gyakran 

kritikusak a kormánnyal szemben. Társadalmi kérdésekkel foglalkozó 

műsorok is vannak a csatornán.  

A magyar ellenzéki előválasztáson (ahol az ellenzéki pártok szavazói 

választották meg miniszterelnök-jelöltjüket) két 2021-es ellenzéki 

miniszterelnök-jelölt vitát is sugároztak. 2021-ben a „család az család” 

kampány részeként közösségi hirdetésként rendszeresen sugároztak egy 

videót, amelyben az LMBTQ családok tagjai azt mondták, hogy a család 



 

akkor is család, ha a szülők azonos neműek. A kampány célja az azonos 

neműek által való örökbefogadásnak a népszerűsítése volt. 

TV2 

A csatorna Magyarország másik legnézettebb kereskedelmi televíziós 

csatornája. Az RTL Klubhoz hasonlóan szórakoztató műsorokat és 

tehetségkutató műsorokat sugároz. A csatornának vannak olyan műsorai 

is, amelyek társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. A csatornát 2015-ben 

vásárolta meg egy jobboldalhoz közel álló befektetői kör.Azóta külföldi és 

magyar kritikák szerint is a híradások inkább a kormánnyal 

szimpatizálnak, minthogy semlegesek lennének. A televízió ezt nem is 

tagadja, a választási kampányban nyíltan Orbán Viktor miniszterelnök 

támogatására buzdítanak Ahogy azt tették a 2018-as magyar parlamenti 

választás kampányidőszakában is, ebben az időszakban a TV2 

műsoridejének 86 százalékát kormánypárti megszólalók tették ki, míg az 

ellenzéki vélemények mindössze 14 százalékot értek el. 

ATV 

Több politikai műsort is találhatunk repertoárjukban, melyekben gyakran 

vendégeskednek közéleti szereplők. Hétköznap esténként a 18:45-ös 

híradó után az ATV Egyenes Beszéd című közéleti és politikai műsora van 

soron, amelyben Szöllősi Györgyi és Rónai Egon az aktuális eseményekről 

faggatja vendégeit. A műsorokban jellemzően ellenzéki vélemények 

jelennek meg. A Nap híre című műsorban három ellenzéki politikus vagy 

ellenzéki személyiség beszél közéleti témákról. A politikailag elkötelezett 



 

és kritikus újságírót megcélzó ATV úgynevezett vitatelevízióként szeretne 

működni, ezért számos műsorának alapfilozófiája a nyilvános párharcok, 

vitahelyzetek megteremtése. Ilyen a Gavra Gábor, a HVG.hu volt 

főszerkesztője által szerkesztett Hírvita és a Rónai Egon által vezetett 

Csatt négy résztvevős műsor.  

HírTV 

Az ATV-hez hasonlóan jellemzően hírekkel és közélettel foglalkozó 

csatorna, a KESMA tulajdonában áll. Míg az ATV döntően ellenzéki 

véleményeket közölt a választási időszakban, addig a HírTV hasonló 

mértékben inkább konzervatív véleményeket sugárzott. A csatorna egyik 

arca Bayer Zsolt, aki szintén az egyik kormánypárt (Fidesz) tagja. A 

csatorna tehát nyíltan jobboldali, de vitaműsoraival, híradásaiban teret ad 

ellenzéki véleményeknek is.  

Hírportálok 

2021-ben a három leglátogatottabb online hírportál az index.hu, a 24.hu 

és az origo.hu volt. Közülük kettő kormányellenes, egy (Origo) pedig 



 

kormánypárti oldal. Manapság ennek a három oldalnak naponta több 

mint 2 millió olvasója van. 

Index 

Az Index.hu az egyik leglátogatottabb magyar hírportál, amely hazai és 

nemzetközi hírekkel is egyaránt foglalkozik. Míg az oldal legtöbb cikke 

magyarul jelenik meg, az Index hetente több cikket is közöl angolul.  

Az Index egykori főszerkesztője Dull Szabolcs ma már a Telexet vezeti. Az 

index.hu-n végbemenő üzleti elképzelések következtében a portál a 

korábbiakhoz képest több olyan tartalmat gyárt, amely inkább a 

jobboldali narratívát erősíti, de így is számos kormánykritikus tartalom 

készül a felületre.  

Origo 

Az Origo (korábban [origo]-ként stilizált) az egyik legnagyobb magyar 

nyelvű híroldal, amelyet 1998-ban alapított a MATÁV távközlési cég, 

jelenleg a Mediaworks tulajdona. 2018-ban az Origo volt a harmadik 

leglátogatottabb magyar weboldal, látogatottsága azóta enyhén 

csökken, de még mindig vezető híroldal. Az Origót 2015 óta rendszeresen 

bírálja a baloldal, amiért  támogatja Fideszt. 

24.hu 

A 24.hu Magyarország egyik legnagyobb és leglátogatottabb online 

hírportálja. Az oldal Central Média Csoport tagja. A portálon többféle 

tartalom is megjelenik, beleértve a legfrissebb híreket, elemzéseket, 



 

videókat, véleményeket, kritikákat és interjúkat, de a fontos politikai 

cikkek inkább erősen kritikusak a Fidesszel szemben és a választási 

időszakban a baloldal kampányát igyekeztek előtérbe helyezni. 

A járvány hatása a médiaszektorra 

A járvány idején a televíziós csatornáknak és rádióknak nem kellett 

médiaszolgáltatási díjat fizetniük a Médiahatóságnak. Ennek ellenére a 

járvány médiaszektorra gyakorolt gazdasági hatása nem volt olyan 

súlyos, mint azt a piackutató cégek és szakmai szövetségek előzetes 

jelentései és becslései várták. A Magyar Reklámszövetség szerint a 

médiapiac (televízió, rádió, online, nyomtatott) reklámbevételei 

mindössze 1,4%-kal csökkentek, de ha ezeket az adatokat alágazatokra 

bontjuk, akkor csak az online szektor 5,5%-kal nőtt (főleg a globális 

platformok miatt), a többi szektor 3,8% és 11% közötti veszteséget 

szenvedett el. Egyik médiavállalat sem szüntette meg működését. 

Médiahelyzet kampányidőszak előtt és közben 

A magyar média vizsgálatánál általában a legelső szembetűnő ismérv a 

mély polarizáltság, az az – egyébként a teljes magyar társadalomra 

jellemző – megosztottság, amely miatt mind a témaválasztást, mind a 

híradások tartalmát erősen befolyásolják a médiumok politikai és 

értékrendekhez kapcsolódó rokon- vagy ellenszenveik. Ezt remekül 

illusztrálta Alapítványunk tavaly nyáron készített elemzése, amelyben a 

majdnem egyszerre kirobbant Pegasus-, illetve a Cseh Katalin-botrány 

médiarecepciójával foglalkozott. A Pegasus-botrány néven elhíresült eset 



 

egy feltételezett lehallgatási ügyhöz kapcsolódott, melyet a Direkt36 írt 

meg meg egy nemzetközi oknyomozó együttműködés keretében. Mint 

kiderült, számos országban ismert újságírók, üzletemberek és ügyvédek 

százainak mobiltelefonjára telepíthették az izraeli NSO Group Pegasus 

nevű kémszoftverét, amit minden jel szerint a magyar állam is 

bevethetett.  

A Cseh Katalint korrupcióval vádoló ügy úgy kezdődött, hogy kiszivárgott 

adatok szerint, illetve az őt támadó politikai oldal szerint a momentumos 

EP-képviselőhöz, illetve a családjához köthető nyomda is tagja annak a 

cégcsoportnak, amely szisztematikusan összejátszva, gyanús 

körülmények között mintegy 4,5 milliárd forintnyi uniós pályázatot nyert 

el. 

 A Pegasus ügyet és a Cseh Katalin ügy médiavisszhangját 

összehasonlítva jól láthatjuk a magyar média szereplőinek 

polarizáltságát. A Pegasus-üggyel kezdve jól látszik, hogy ebben az 

esetben a kormánypártinak tartott médiumok átlagosan több, mint 50 

százalékban inkább komolytalan, ezen túlmenően pedig nagyrészt 

semleges színben tüntették fel az eseményeket, addig a nem 

kormánypártinak tartott médiumok az ügyről szinte teljes mértékben 

komolyan, esetleg drámai színben számoltak be, csak elvétve írtak 

semlegesen hangnemben. Nem meglepő módon fordított logika 

érvényesült a Cseh Katalin-ügyben, itt az erről beszámoló kormánypárti 

médiumok inkább komolynak, esetleg tüntette fel a történteket. 



 

Kampányidőszak 

Magyarországon a választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a 

választást megelőző 50. napon indul és a szavazás napján a voksolás 

befejezéséig tart. Ez azt jelenti, hogy a kampány február 12-én indult. A 

médiahelyzetet vizsgálva azonban megfigyelhető volt, hogy a média a 

pártokkal egyetemben már február 12-t megelőzően, már a januári 

időszakban is kampányüzemmódba kapcsolt. Megfigyelhető volt, hogy a 

kormánnyal kritikus sajtótermékek a kormánynak kedvezőtlen témákkal, 

a kormánnyal szimpatizáló sajtótermékek pedig a kormánynak kedvező 

témákkal foglalkoztak jellemzően. 

A hivatalos kampányidőszakban is megfigyelhető volt, hogy mennyire 

polarizálódott a magyar média politikai határvonalak mentén. Fontos 

megvizsgálni, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay 

Péterrel, és a jelenlegi miniszterelnökkel, Orbán Viktorral mekkora 

mennyiségben, és milyen hangvételben foglalkoztak a hazai 

sajtótermékek. A kormánykritikus sajtótermékek jellemzően Orbán 

Viktorról negatív cikkeket közölnek, a kormánypárti hírportálok pedig 

szinte csak negatívan írnak Márki-Zay Péterről. Általánosságban 

elmondható, hogy Orbán Viktorral nagyobb arányban foglalkozik a 

magyar sajtó, mint kihívójával, bár a különbség a kampányidőszakban 

csökkent. 

A politikai törésvonalak mentén történő médiapolarizáció szemléletes 

példáját mutatták a március 15-i megemlékezésekről szóló beszámolók 



 

és cikkek is. A magyar médiumok, 21 nappal a választások előtt, komoly 

erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a számukra politikailag 

kevéssé szimpatikus oldal rendezvényéről negatív hangvételben 

számoljanak be. A kormánykritikus média a Békemenet résztvevőiről írt 

gúnyosan, míg a kormánypárti média az ellenzéki „A hatalom a népé” 

nevű megemlékezés kapcsán írt buszoztatásról, miközben a résztvevők 

számának megbecslése is hatalmas különbséget mutatott a szimpátiák 

mentén. 

Maga a kampányidőszak egyébként a vártnál visszafogottabban alakult, 

valószínűleg a szomszédban dúló háború miatt maradt el „miden idők 

legbrutálisabb választási kampánya” amire oly sokan számítottak. A 

rendkívüli helyzet miatt a kormánynak tovább nőt a 

médiareprezentációja, minden oldalon. Ezt a helyzetet a kormánypárt ki 

tudta használni: az eredeti kampányszlogen mellett megjelent a 

békepárti narratíva is. 

Incidensek természetesen előfordultak, ezek közül az alábbiak 

érdemelték a legnagyobb figyelmet:  

Beavatkozási kísérletek a közösségi médián keresztül 

A magyar médiahelyzetet érintő, külföldről érkező esetleges befolyásolási 

kísérletek a kampányidőszakban mindig fokozott aggodalmat váltanak 

ki. A 2022-es kampány kapcsán többször felmerült egy olyan 

Észtországban bejegyzett cég neve, amely a kampányidőszakban 

közvetetten több száz millió forintot költhetett el a magyar 



 

kormánykritikus cikkek hirdetésére. Az Észtországban bejegyzett cég 

egyik vezetője az a Paul Hilder, aki a brit munkáspárt egyik meghatározó 

személyisége volt a múltban. A DatAdat nevű csoport baloldali 

ügyfélkörnek kínálja a szolgáltatásait. Az Egységben Magyarországért 

miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter elismerte, hogy a mostani 

kampányában is segít neki a DatAdat. A cég kapcsán felmerült az is, hogy 

a választói adatok kezelésében is segédkezik. 

A kampányban több Fideszes politikus, köztük Orbán Viktor is választási 

csalással vádolta meg az ellenzéket. A miniszterelnök Kossuth rádiós 

interjújában közölte: "Ilyen csalást még nem láttam". A csalást arra 

alapozták, hogy többen (többek között Deutsch Tamás, fideszes EP-

képviselő) úgy kaptak ellenzékre való szavazásra buzdító SMS-t, hogy 

nem adták meg személyes adataikat az ellenzéki pártoknak. A 

kormánypártok a már említett Datadat nevű cégre gyanakodtak. A vád 

szerint a cég illegálisan férhetett hozzá a megkeresett emberek személyi 

adataihoz. A Datadat eképpen válaszolt a felmerülő vádakra: "A 

leghatározottabban utasítjuk vissza az adathalász minősítést a Datadat 

cégcsoporttal kapcsolatban. Soha, semmilyen formában nem végzett 

ilyen tevékenységet társaságunk. Súlyos kártérítést követelünk minden 



 

olyan sajtóterméktől, amelyik ezt a minősítést használta cégünkkel 

kapcsolatban." 

Beavatkozási kísérletek a külföldi sajtón keresztül 

Március elején a New York Times-ban a Budapestről tudósító, Mauricio 

Lima arról számolt be11, hogy az Ukrajnából a Nyugati pályaudvarra érkező 

menekültek számára felállított segélyponton “minden egyes roma 

gyerek egyetlen szendvicset és üdítőt kapott, addig a nem roma 

gyermekek annyit vehettek az élelemből, amennyit megkívántak”. Az 

újságíró továbbá azt állította, hogy a segélyponthoz érkező roma 

családok tagjaitól a rendőrök útlevelet kértek, míg a többi Ukrajnából 

érkezőnek nem kellett igazolni magát. Később a BRFK hivatalos oldalán 

határozottan visszautasította ezt a vádat12. Ahogy említették, nem 

származás alapon igazoltatják a segélyponton sorbanállókat, csak az 

“adományokkal üzletszerűen visszaélőket szűrik ki”.  

Médiát érintő támadások 

A választás utolsó hetének legelső napján, 2022. március 28-án13, hétfő 

reggel több kormánybarátként szamon tartott weboldalt, hírportált is 

hekkertámadás ért. Nemcsak kormányhoz közzel állónak tartott 

hírportálokat, hanem több, közélettel nem foglalkozó weblapot is 

támadás ért (pl. sportlap, receptoldal, autós magazin, tévéújság stb). A 

 
11 https://merce.hu/2022/03/07/kevesebb-elelmet-kapnak-a-nyugati-palyaudvaron-az-
ukrajnai-roma-menekultek-mint-a-nem-roma-tarsaik/ 
12  
13inde 



 

támadás mögött álló politikai szándék azonban nyilvánvaló, ugyanis a 

megtámadott hírportálokra a következő feliratot tették ki: “Ez a weboldal 

a kormányzati propagandamédia része! Elhoztuk az igazságot nektek! 

Propaganda helyett független sajtót!”, emellett pedig különböző a 

“propagandamédiát” és a közmédiát érintő videók kerültek beágyazásra. 

Minden kétséget eloszlatandó, az Egységben Magyarországért választási 

programját is elérhetővé tették a hírportálokon. A legfontosabb érintett 

weboldalak között volt a Mandiner, a 888.hu, a Metropol, a Figyelő, a 

Szabad föld és a Nemzeti Sport is. A közös bennük, hogy a felelős kiadójuk 

a kormánypártokhoz köthető Mediaworks, amelynek saját honlapja is 

elérhetetlenné vált a hekkertámadás idején. (A Mediaworkshöz tartozó 

hírportálok közül többek között az Origót, a Magyar Nemzetet, a HírTV-t, 

a Ripostot és a Borsot, valamint a Világgazdaságot nem érintette a 

támadás).  

Hekkertámadás ért ellenzéki médiumokat is. A Telex és a 444 felülete is 

pár órás időintervallumra elérhetetlenné vált a választási hajrában. 

Ezeknél az eseteknél a terheléses támadás történt. 

A Facebook szerepe 

Az online ellehetetlenítés intézményesítettebb formájával szembesült 

egy nappal később, március 29-én a Mi Hazánk Mozgalom, amikor a 

Facebook törölte az oldalát. Ezt Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese 

jelentette be egy sajtótájékoztató keretein belül. Az országgyűlési 

képviselő szerint a Facebook ezzel tudatosan avatkozik be a magyar 



 

országgyűlési választások eredményébe. A párt a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz fordult, és választás rendje elleni bűncselekmény miatt 

feljelentést tett a rendőrségen. A politikus elmondása szerint a 

Facebooktól semmilyen magyarázatot nem kaptak arra vonatkozóan, 

hogy miért került letiltásra az elmúlt egy hónapban közel félmillió embert 

elérő oldaluk.  

Megafon és a baloldaliközösségi felületek összehasonlítása 

A Facebook Hirdetéstára lehetővé teszi, hogy meg tudjuk figyelni milyen 

oldalak, milyen politikai hirdetéseket futtatnak. A választást megelőző 

harminc napban összesen 769 különböző hirdetői fiók futtatott 

hirdetéseket összesen 2 256 622 984 forintértékben. 

A jobboldalt támogató, egyik legnagyobb, közösségi médián keresztül 

futtatott kampány a Megafonhoz köthető. A Megafon influenszerei olyan 

médiaszemélyiségek, akik jellemzően rövid politikai üzeneteket juttatnak 

el a választókhoz fizetett hirdetéseken keresztül. A Megafon a választást 

megelőző időszakban 284 014 258 forintot költött el politikai 

hirdetésekre. Ez jelentősen kevesebb, mint a DatAdat-projekthez köthető 

Facebook-oldalak. Az EzaLényeg.hu, erosito.hu és az ezvan.tv a vizsgált 

időszakban. 364 353 373 forintot költött el ellenzéki kampányt támogató 

posztok hirdetésére, amely 28%-kal több, mint amennyit a Megafon 

elköltött.  

  



 

Telex-ügy 

Független Választási Médiafigyelő Delegációnk ellentmondásokra 

bukkant a Telex ellenzéki szavazatégetős cikke kapcsán. ‘Kidobott 

levélszavazatokat találtak Marosvásárhely mellett’ címmel jelenített meg 

egy cikket a Telex arról, hogy egy erdélyi szemétlerakó helyen civilek 

véletlenül több zsák elégetett levélszavazatot találtak. A fotókon szereplő 

szavazatok valamelyik ellenzéki pártra lettek leadva. A cikk elolvasása 

után az emberben könnyen felmerülhet az az érzés, hogy valakik 

kidobták Erdélyben az ellenzékre leadott levélszavazatokat.  

A cikkel kapcsolatban azonban egy érdekes jelenséget vettünk észre. A 

Google szerint a cikknek van egy február 1-jére datálható URL-je. Mindez 

az alábbi screenshoton is látható.  

A hír nagy jelentősége miatt gyorsan találgatások célpontjává vált, 

többen egyenesen hazugságnak titulálták.  A Google szerint a cikknek 

van egy február 1-jére datálható URL-je, ami azért érdekes mert a 

szavazólapokat csak a választás napja előtti 15. napon, azaz március 19-én 

lehetett átvenni 

A Választási Médiafigyelő Delegáció kérdéseket küldött Dull Szabolcsnak, 

a Telex főszerkesztőjének azzal kapcsolatban, hogy miért jelenhetett 



 

meg februári dátum a ‘Kidobott levélszavazatokat találtak 

Marosvásárhely mellett’ című cikkének URL-előzményében.  

 

A főszerkesztője azt válaszolta, hogy „A cikk szerkesztőségi 

rendszerünkbe való átvételekor technikai hiba történt a dátumozással, 

visszaugrott egy véletlen időpontra, ezt azonnal megjavítottuk”.  

A vizsgálat során újabb képernyőképek szerint nem csak az URL-ben 

jelent meg a februári dátum, hanem az eredeti cikk nyilvános front 

endjén is. Az incidens értékelésénél az is felmerül, hogy 13 db érvénytelen, 

lepecsételetlen szavazólapról és 60 db borítékról van szó).  



 

Háttérbeszélgetések 

Mivel fontosnak éreztük, hogy a külföldi delegáció tagjai első kézből 

ismerkedjenek meg a magyar szerkesztőségekben folyó munkával, 

kommunikáljanak a magyar közvéleményt befolyásoló újságírókkal, 

kértük a legfontosabb magyar közéleti szerkesztőségeket, hogy fogadják 

a delegáció tagjait, lehetővé téve, hogy a delegáltak közvetlen 

benyomást szerezhessenek a szerkesztőségi munkáról és a 

sajtómunkások véleményéről. Ezen háttérbeszélgetések közül néhányat 

fontosnak találtunk beletenni a jelentésbe is. 

A Médiamegfigyelő Delegáció szerkesztőségi egyes látogatásainak 

összefoglalója 

Index – Stracz Ákos  

Az Index-szel való személyes találkozón Stracz Ákossal, az Index 

vezérigazgatójával volt lehetősége a Delegációnak beszélni. Starcz 

beszélt a social media korlátozásairól: sokszor tapasztaltak nagy mértékű 

korlátozást korlátozást a Facebook részéről. Elmondása szerint ez jelentős 

kiesés nemcsak az olvasók számát tekintve, hanem gazdaságilag is. 

Szerinte ez összességében komoly veszélyt jelent a hazai sajtó 

szabadságára tekintve. Az olvasóik 20%-a érkezik a Facebook felületéről. 

Állami hirdetés alig jelenik meg az Indexen, ami van, az is néhány egyedi 

állami intézménytől, mint például az Operaháztól érkezik. Az Index 2020-

as szerkesztőségi váltása, és az ezzel járó újfajta hang szerinte nem 



 

politikai, hanem gazdasági okból történt. Szerinte ugyanis a centrumból 

lehet piacvezetőként a legtöbb olvasót elérni.  

MediaWorks – Főszerkesztők  

A MediaWorks főszerkesztőivel való találkozáson részt vett Toót-Holló 

Tamás (Magyar Nemzet főszerkesztő), Gajdics Ottó (HírTv tartalmi 

igazgatója), Kárpáti András és Szikszai Péter (Mediaworks), G. Fodor 

Gábor (888.hu), Gábor László és Szecsődi Barna (Origo), Deák Bálint 

(Világgazdaság). Felmerült a kérdés, hogy a Közép-Európai Sajtó és 

Média Alapítvány létrejötte eredményezett-e bármilyen változást a 

képviselt médiumok szerkesztőségének működésében, sérült-e a 

szerkesztőségek függetlensége. A főszerkesztők egybehangzó 

elmondása szerint nem sérült a függetlenség, és politikai nyomást sem 

érzékeltek. Tapasztalataik szerint biztosabb, kiszámíthatóbb működést 

eredményezett a KESMA létrejötte. Számos szinergiát eredményezett, 

ami innovatívabbá tette a médiumok működését. Szerintük nem 

tartalmi, hanem szervezeti átalakulást eredményezett. A Facebook 

hirdetésével kapcsolatban ők is érzékeltek korlátozást. A MediaWorks-ön 

belül a politikai nyomás elkerülése miatt szét van választva a 

tartalomgyártás és a hirdetés. Szerintük a legolvasottabb hat magyar 

médiumból öt baloldali, továbbá a legnézettebb televízió nyíltan 



 

ellenzéki. A mostani állapotot inkább egyensúlynak gondolják, szerintük 

korábban nem volt meg egyensúly.  

Mediaworks – vezetőség  

A MediaWorks vezérigazgatójával (Kálmán Erika), vezérigazgató-

helyettesével (Hargitai Ádám) a bulvár és magazin divízió vezetőjével 

(Ómolnár Miklós) folytatott megbeszélésen a résztvevők elmondták, 

hogy a jelenlegi kihívások közül az egyik legnagyobb a papír drágulása. A 

közel 100 százalékos árnövekedés mindenkit érint. A papírnak részben 

Oroszország volt a fő importőre. A kihívások között említették még a 

koronavírus-járvány miatti korlátozások okozta gondokat. Elmondásuk 

szerint a példányszámok csökkentek, de az online növekedés részben 

kompenzálni tudta a kiesést. A print és az online jellemzően 50-50 

százalékban oszlik meg a 151 médiumot, így a Mediaworksot is tartalmazó 

KESMA-ban. Ők is sokszor tapasztaltak jelentős mértékű korlátozásokat a 

Facebook részéről, ami szerintük komoly veszélyt jelent a hazai 

sajtószabadságra.  

Mandiner – szerkesztőség 

Delegációnk háttérbeszélgetésen vett részt a Mandiner 

szerkesztőségében. A szerkesztőség tagjai beszámoltak arról, hogy 

kiemelten nehéz helyzetben vannak a közösségi média egyes felületein, 

hiszen azok szigorúan korlátozzák és cenzúrázzák a tartalmakat. Arról 

tájékoztatták a Választási Médiafigyelő Delegációt, hogy nem 

tapasztaltak politikai nyomást sem a választási időszak alatt, sem azt 



 

követően. A szerkesztőség nyíltan konzervatív, jobboldali értékrendet 

képvisel, ugyanakkor ügyelnek a véleménycikkek, publicisztikát 

tényeken alapuló hírektől való elválasztására.  

Közmédia – Dobos Menyhért, Galambos István 

Dobos Menyhért, Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 

valamint Galambos István, a Médiaszolgáltatás-Támogató és 

Vagyonkezelő Alap program főigazgatója fogadta a Választási 

Médiafigyelő Delegációt a választás napján.  

A közmédia képviselői arról tájékoztatták a delegációt, hogy a választási 

időszakra megalakult a Közmédia Választási Iroda, melynek feladata volt, 

hogy monitorozza a közmédia felületein megjelenő politikai 

tartalmakkat, biztosítsa a törvényességet.  

Elmondásuk szerint az országgyűlési választáson listát állító pártok vagy 

pártszövetségek 80 perc hirdetési lehetőséget kaphattak volna teljesen 

ingyen, ezzel azonban az ellenzék nem élt. 160 darab 30 másodperces 

kampányvideót jeleníthettek volna meg. Ezenfelül minden listát állító 

párt vagy pártszövetség öt-öt perc bemutatkozási időt kapott, mely 

bemutatkozásokat később többször lejátszottak. 

A választási időszak alatt bárki kifogással élhet a közmédia tartalmai felé, 

amelyet a Nemzeti Választási Bizottság vizsgál meg. Az NVB döntését 

fellebbezés után a Kúria felülírhatja. A közmédia felé nem volt a 

választások időpontjáig ilyen jellegű kifogás a parlamenti választásokkal 



 

kapcsolatban. A népszavazással kapcsolatban egy darab ilyen jogorvoslat 

érkezett az Amnesty International részére, melynek a NVB nem adott 

helyet. 

A delegáció tagjai megkérdezték, hogy miért nem ad teret a közmédia a 

jelöltek közötti politikai vitáknak. Erre azt a választ kapták, hogy a 

közmédia szívesen adna lehetőséget ilyen jellegű vitáknak. Adott 

esetben teret adnának miniszterelnök-jelölti vitának is.  

A delegáció arról kapott tájékoztatást, hogy a közmédia valamennyi 

sajtótájékoztatóról beszámol. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-

Zay Péter összesen 3000 percet szerepelt a választási időszakban a 

közmédia felületein. Arra azonban nem tértek ki, hogy ezek a szereplések 

milyen jellegűek és milyen hangvétellel számoltak be a miniszterelnök-

jelölttel kapcsolatban. A közmédia igyekszik egy harmadrészben 

kormányzattal kapcsolatos hírekről, egy harmadrészben a 

kormánypártokról és egy harmadrészben az ellenzékről beszámolni. Ez 

az arány 2021-ben azonban 34% ellenzék, 9% kormánypárt, valamint 57% 

kormányra módosult. Ennek magyarázata az elmondottak alapján az, 

hogy a koronavírusjárvány időszakában rendkívüli helyzet volt, rendkívüli 

kormányzati intézkedésekről pedig tájékoztatást kellett adjanak. 

A közmédia képviselői szerint nem jellemző, hogy valaki Magyarországon 

kizárólag csak a közmédiából értesüljön a közéletről. Magyarországon a 



 

TV2, az RTL klub, valamint az M1 minden háztartásban elérhető lehet egy 

antennával.  

Az ellenzéki képviselők és politikusok részéről folyamatosan kritikák érték 

a közmédiát, annak tartalmait elfogultsággal vádolták. Ugyanakkor nem 

volt arra törekvés, hogy megakadályozzák a közmédia munkáját. 

Tüntetést azonban szerveztek a közmédia épülete elé.  

A vezetők szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektessenek a fiatalok 

elérésére, hiszen jelenleg a fiatal korosztály ritkán találkozik a közmédia 

tartalmaival. Azonban kiemelték, ez azért is nehéz, mert a közmédia 

tartalmait szigorú törvények szabályozzák. 

Azonnali – szerkesztőség  

Háttérbeszélgetésen vett részt a Választási Médiafigyelő Delegáció az 

Azonnali szerkesztőségében. A megbeszélésen mások mellett szó esett a 

magyar médiapiac jellegzetességeiről, illetve az Azonnali céljairól. A 

szerkesztőségben való folyamatok áttekintése és vizsgálata nyomán 

megállapíthatjuk, hogy az Azonnaliban nincs jele semmilyen politikai 

befolyásnak, a szerkesztőség szabadon dolgozhat. A tavalyi főszerkesztő 

váltás után, mely főszerkesztő-váltás oka alapvetően személyes jellegű 

volt, az Azonnali új, hatékony struktúrája felépült. Az új főszerkesztő Kósa 

András. 

Az Azonnali igyekszik integrálni fiatal tehetséges újságíró palántákat 

azáltal, hogy lehetőséget biztosít nekik a publicisztikáik megjelenítésére. 



 

Az Azonnali számára fontos, hogy vitaplatformot képezzen és különféle 

vélemények ütköztetésének teret adjon. Ezen tevékenységek és 

irányvonalak hangsúlyosan meg is jelennek a szerkesztőség 

működésében.  

 


