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1. A projekt

1.1. A projekt áttekintése
A Media Pluralism Monitor (Média Pluralizmus Monitor - MPM) egy olyan kutatási eszköz, amely a
médiapluralizmus lehetséges kockázatait azonosítja az Európai Unió tagállamaiban és a tagjelölt
országokban. Ez a narratív jelentés az MPM 2021-es évet vizsgáló adatgyűjtése alapján készült. A kutatást
27 EU-tagállamban, valamint Albániában, Montenegróban, az Észak-macedón Köztársaságban,
Szerbiában és Törökországban hajtották végre. Ezt a projektet az Európai Parlament előkészítő
intézkedéseként az Európai Bizottság az Európai Egyetemi Intézet (European University Institute - EUI)
Médiapluralizmus és Médiaszabadság Központjának (Centre for Media Pluralism and Media
Freedom - CMPF) ítélte oda.

A CMPF tapasztalt, független helyi kutatókkal együttműködve végzi az adatgyűjtést és a narratív jelentések
készítését – kivéve Olaszország esetében, ahol az adatgyűjtést központilag a CMPF csapata végzi. A
kutatás egy szabványosított kérdőíven alapul, amelyet a CMPF dolgozott ki. Magyarországon a CMPF
Bátorfy Attilával és Szabó Krisztiánnal (ELTE Média Tanszék), Bleyer-Simon Konraddal (Európai Egyetemi
Intézet), és Galambosi Eszterrel (független kutató) dolgozott együtt, akik az adatgyűjtést végezték, valamint
pontozták és kommentálták a kérdőívben szereplő változókat és interjúkat folytattak szakértőkkel. A jelentés
készítését a CMPF munkatársai felügyelték. Ezen túlmenően a pontos és megbízható megállapítások
biztosítása érdekében egy helyi szakértőkből álló csoport áttekintette a különösen kényes kérdésekre adott
válaszokat (a szakértők listáját lásd a II. mellékletben). Egyes országokban az országjelentést egy független
országszakértő is értékelte.
 
A médiapluralizmus kockázatait négy fő tematikus területen vizsgáljuk: alapvető védelem, piaci pluralitás,
politikai függetlenség és társadalmi inkluzivitás. Az eredmények az egyes tematikus területekre vonatkozó
mutatók értékelésén alapulnak (lásd az 1. táblázatot).

1.2. Módszertan
A CMPF tapasztalt, független helyi kutatókkal együttműködve végzi az adatgyűjtést és a narratív jelentések
készítését – kivéve Olaszország esetében, ahol az adatgyűjtést központilag a CMPF csapata végzi. A
kutatás egy szabványosított kérdőíven alapul, amelyet a CMPF dolgozott ki. Magyarországon a CMPF
Bátorfy Attilával és Szabó Krisztiánnal (ELTE Média Tanszék), Bleyer-Simon Konraddal (Európai Egyetemi
Intézet), és Galambosi Eszterrel (független kutató) dolgozott együtt, akik az adatgyűjtést végezték, valamint
pontozták és kommentálták a kérdőívben szereplő változókat és interjúkat folytattak szakértőkkel. A jelentés
készítését a CMPF munkatársai felügyelték. Ezen túlmenően a pontos és megbízható megállapítások
biztosítása érdekében egy helyi szakértőkből álló csoport áttekintette a különösen kényes kérdésekre adott
válaszokat (a szakértők listáját lásd a II. mellékletben). Egyes országokban az országjelentést egy független
országszakértő is értékelte.
 
A médiapluralizmus kockázatait négy fő tematikus területen vizsgáljuk: alapvető védelem, piaci pluralitás,
politikai függetlenség és társadalmi inkluzivitás. Az eredmények az egyes tematikus területekre vonatkozó
mutatók értékelésén alapulnak (lásd az 1. táblázatot).
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1. táblázat: A Médiapluralizmus Monitor (MPM) területei és mutatói
 
A digitális dimenzió
A Monitor a digitális dimenziót nem elszigetelt területnek tekinti, hanem inkább a hagyományos médiával,
valamint a médiapluralizmus és a szólásszabadság meglévő elveivel összefonódónak. Ennek ellenére a
Monitor a digitális környezetre vonatkozó, specifikus kockázati pontszámokat is kiszámítja, a jelentés pedig
tartalmazza a digitális hírkörnyezethez kapcsolódó kockázatok célzott elemzését.
 
A kockázatok számítása
Az egyes tematikus területek és indikátorok eredményeit 0-tól 100%-ig terjedő skálán mutatjuk be.
0 és 33% közötti pontszámok: alacsony kockázat
34 és 66% közötti pontszámok: közepes kockázat
67 és 100% közötti pontszám: magas kockázat
A mutatók tekintetében a 0-s pontszámok 3%-os, míg a 100-as pontszámok alapértelmezés szerint 97%-os
kockázatként jelennek meg, elkerülendő a kockázat teljes hiányának vagy totalitásának látszatát.
 
Megjegyzés: A jelentés tartalma nem feltétlenül tükrözi a CMPF nézeteit, sem a szakértői csoportot alkotó
tagok álláspontját, hanem az adatgyűjtést végző és a jelentést író tagállami csapat véleményét képviseli. A
kérdőív frissítései és finomításai miatt előfordulhat, hogy az MPM2022 pontszámai nem teljesen
összehasonlíthatók az MPM korábbi kiadásaiban szereplőkkel. A projekttel kapcsolatos további részletekért
lásd a CMPF MPM2022-ről szóló jelentését, amely elérhető a következő címen: http://cmpf.eui.eu/media-
pluralism-monitor/.
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2. Bevezetés

Népesség: A legutóbbi, 2011-es népszámlálás (KSH, 2012) szerint Magyarország lakossága 9 millió
985 ezer fő volt, de 2021-re 9 millió 730 ezerre csökkent (2022-re az előrejelzések szerint 9 millió 689
ezer fő lesz) (KSH, 2022).

Nyelvek: Magyarország jórészt egynyelvű ország, a lakosság 99 százaléka a magyar nyelvet
használja.

Kisebbségek: Etnikai szempontból az ország többnyire homogén. A 2011-es népszámlálás szerint a
megkérdezettek 16%-a vallotta magát nem magyar nemzetiségűnek. A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 13 elismert nemzetiséget sorol fel Magyarországon: örmény, bolgár, horvát,
német, görög, lengyel, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán. A legnagyobb etnikai
kisebbséget a romák teszik ki, ők a becslések szerint a teljes népesség 3,1%-a (KSH 2014).

Gazdasági helyzet: Az Európai Bizottság 2022. téli gazdasági előrejelzése szerint a bruttó hazai
termék tavaly 6,5%-kal bővült. Az IMF 180,96 milliárd dollárra becsüli Magyarország 2021-es GDP-jét,
az egy főre jutó GDP-t pedig 18 530 dollárra (IMF, 2022).

Politikai helyzet: Magyarország parlamentáris demokrácia. 2010-től a jobboldali-populista Fidesz-
KDNP (Fiatal Demokraták Szövetsége-Kereszténydemokrata Néppárt) koalíció van hatalmon.
2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben egymás után négy országos választást nyert meg. Mind a
négy esetben kétharmados többséget szerzett a parlamentben. A 2021-es ellenzéki előválasztásokat
követően a legtöbb ellenzéki párt egységes frontot alkotott, hogy együtt induljon a 2022. áprilisi
országgyűlési választáson. Míg 2021 végén egyes közvélemény-kutatások szoros versenyt jósoltak, a
Fidesz 2022. április 3-án újabb kétharmados többséget szerzett. Emellett a szélsőjobboldali,
oltásellenes Mi Hazánk Mozgalomnak (amely sok kérdésben Orbán kormányának a támogatója) is
sikerült átlépnie az öt százalékos küszöböt, így saját frakciót kapott a parlamentben. Egy 2021-es
kutatás kimutatta, hogy az EU-tagállamok közül Magyarországon volt a legalacsonyabb a női
képviselők aránya a parlamentben (Qubit, 2021). A 2022-es parlamenti választás nem hozott jelentős
változást ezen a területen.

Médiapiac: A magyar médiapiac szerkezete szerint köz- és magánmédiából áll. A fővároson kívüli
média szinte teljes egészében kormányközeli körök tulajdonában van. A piacot korábban a jobb- és
baloldali szimpátiák és érdekek menti pártosság határozta meg. Mivel a politikai jobboldal az elmúlt
években jelentős dominanciára tett szert, mostanra a piaci szereplők többsége (még a
magántulajdonban lévő, formálisan független média is) nagyrészt a kormány irányítása alatt áll – nem
pedig különböző pártok vagy üzleti érdekek befolyása alatt. Magyarországon a sajtóba és az
újságírásba vetett bizalom a legalacsonyabbak között van Európában (DNR, 2021); a közönség
polarizált, vagyis hajlamos csak azoknak a hírmédiumoknak hinni, amelyek a politikai/ideológiai
pozícióit szolgálják (Mérték-Medián 2021). Az internetpenetráció magas, 90,1%-os (Statista, 2021), a
rendszeres internetezők aránya pedig 75% (KSH, 2018), ami 8 százalékponttal alacsonyabb az EU27
átlagánál. Az online média és a közösségi média-szolgáltatók a legfontosabb információforrások, de a
televízió továbbra is kulcsszerepet játszik a hírökoszisztémában (DNR 2021). Magyarország
internetezői leginkább a Facebookot használják: Magyarországon 5,4 millió Facebook, 2,88 millió
Instagram felhasználó van (Statista, 2021); más közösségi média platformokat, például a Twittert vagy
a TikTokot nem használják széles körben.
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Jogszabályi környezet: A magyar média legfőbb szabályozó szerve a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH), amelynek hatásköreit a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV törvény definiálja. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet
(AVMSD) a 2019. évi LXIII. törvény (a médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról) és a 2020. évi XXIV. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló
2001. évi CVIII. törvény módosításáról) ültette át a magyar jogba.

COVID-19: Magyarország a járvány által leginkább sújtott országok közé tartozott, a járványhoz
köthető halálozások száma 2022 áprilisában meghaladta a 45 ezret (2022. április 19-re egymillió
személyenként 4672 halálozást regisztráltak a hatóságok, ami a 4. legmagasabb szám a világon, és a
második legmagasabb az EU-ban, Bulgária után – lásd. Statista, 2022). 2020-ban számos médiacég
jelentős veszteséget könyvelt el a hirdetések összértékének visszaesése miatt, de 2021-re a legtöbb
médiacég pénzügyi helyzete rendeződött. A kormány nem nyújtott támogatást a sajtónak a világjárvány
idején. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos dezinformáció széles körben elterjedt az országban, de
nem jobban, mint más európai országokban.

Orosz agresszió Ukrajnában: Az NMHH (2022) sajtóközleményben jelentette be, hogy érvényesíteni
fogja két (az orosz kormány által üzemeltetett) dezinformációs csatorna, az RT (korábban Russia
Today) és a Sputnik uniós tilalmát. Az NMHH utasította az egyetlen magyar műsorszolgáltatót,
amelynek televíziós csomagja az RT-t (korábban Russia Today) is tartalmazta, hogy hagyjon fel a
csatorna terjesztésével. Ugyanakkor az RT honlapja elérhető maradt, az orosz dezinformáció pedig
magyar blogokon, híroldalakon, televíziócsatornákon, sőt a közszolgálati médiában is terjedt (Szebeni,
2022 és Német, 2022). A választási kampány során mind a kormánytagok narratívájában, mind a
sajtóorgánumokban olyan megalapozatlan kijelentések jelentek meg, minthogy a magyar ellenzéki
pártok az ukrajnai háborúba való bekapcsolódásra készülnének, illetve, hogy Volodimir Zelenszkij
ukrán elnök a magyar választások befolyásolására készül (Bálint, 2022). A 180/2022. számú
kormányrendelet 2022. júniusától veszélyhelyzetet hirdetett az Ukrajna területén zajló fegyveres
konfliktusra hivatkozva. Ezzel összhangban a kormány elfogadta a 210/2022. rendeletet a
sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól. A rendelet kedvezményeket biztosít
azoknak az újságárusoknak, amelyek kizárólag a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányzati
tájékoztatást is megjelentető sajtótermékeket árulnak. Mivel az állami hirdetések és kormányzati
tájékoztatások jellemzően a kormánypárti sajtóban jelennek meg, ezért elemzők szerint a rendelet arra
ösztönözheti az újságárusokat, hogy kivegyék kínálatukból a kormánnyal szemben kritikus
sajtótermékeket (Magyar Narancs, 2022).
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3. Eredmények: A médiapluralizmust fenyegető kockázatok felmérése

 
A médiapluralizmus Magyarországon 2010 óta folyamatosan romlik. Bár a 2021-es értékelésünk bizonyos
pontokon enyhe javulást mutat a kockázati besorolások terén, ez nem érinti a strukturális problémákat –
hiszen nem reformoknak vagy az évtizedes tendenciák esetleges megfordulásának köszönhető, hanem a
COVID-19 világjárvány okozta sokkból való enyhe kilábalásnak. Az Alapvető védelem és a Társadalmi
inkluzivitás területei továbbra is közepes kockázatot mutatnak. Az Alapvető védelem területén 2021-ben a
kockázat kis mértékben nőtt, többek között az újságírók Pegasus kémprogrammal való megfigyelése miatt.
Az Európa Tanács újságírás védelmét és az újságírók biztonságát előmozdító platformjának 147/2021.
számú jelentése a Pegasus kémprogram újságírókkal szembeni alkalmazása miatt figyelmeztetett. Ez volt
egyben a 2021-es év egyik legnagyobb politikai botránya: egy nemzetközi oknyomozó újságírói projekt
ugyanis feltárta, hogy a magyar hatóságok a Pegasus kémprogramot újságírók (valamint aktivisták és
politikusok) megfigyelésére használták. Ez a fejlemény veszélyeztetheti az újságírók és forrásaik
biztonságát, öncenzúrához vezethet, és tovább nehezíti az oknyomozó tevékenységet folytató
sajtóorgánumok és újságírók munkáját. A Társadalmi inkluzivitás területén kockázatokat leginkább a
dezinformációval és a gyűlöletbeszéddel, valamint a nők médiához való hozzáférésével kapcsolatban
észleltünk.
 
A Piaci pluralizmus területén valamelyest csökkent a kockázat 2020-hoz képest. Ennek fő oka, hogy
2020-ban a járvány első és második hulláma különösen rossz hatással volt a médiapiaci bevételekre. De
még a javulás ellenére is magas kockázatúnak értékeltük a terület mutatóit a 2021-es évben. A Politikai
függetlenség területe a korábbi évekhez hasonlóan magas kockázatot mutat, mivel a törvények
végrehajtása, a piacra gyakorolt politikai befolyás, valamint a közvetlen és közvetett kormányzati irányítás
egyaránt negatívan befolyásolta a média sokszínűségét és politikai függetlenségét.
 
A 2021-re vonatkozó kockázati értékelésünk a Média Pluralizmus Monitor (Media Pluralism Monitor – MPM)
korábbi kiadásaival összhangban van, az előző években megállapított negatív tendenciák folytatódtak.
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Számos fejlemény egybefügg a jogállamiság erodálásával. Valamint szervesen következik a kormány
politikájából és a médiapiac „helyes” működéséről alkotott nézeteiből. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt
is, hogy az alább felsorolt, évek óta jelzett problémákat a kormány és a kormány médiapolitikájának
támogatói vagy tagadják, vagy kifejezetten pozitív eredményként értékelik.
 

Médiaszabályozó hatóságok és testületek: A 2010. évi médiatörvény (2010. évi CLXXXV. tv.)
hangsúlyozza a Médiahatóság és a Médiatanács függetlenségét. A tagok megválasztása formálisan
parlamenti eljárás. Ennek ellenére a Fidesz-KDNP kormánykoalíció kétharmados többséggel saját
maga választotta meg a Médiatanács tagjait, az ellenzéki pártok jelöltjeit pedig nem vette figyelembe,
se 2011-ben, se 2019-ben. 2021. októberében, egy évvel mandátuma lejárta előtt lemondott a
Médiahatóság és a Médiatanács elnöke, Karas Monika, így a 2022-es választások előtt a Fidesz
parlamenti többsége nevezhette ki utódját (Vaski, 2021a). Utódja kilenc évre Koltay András, a
Közszolgálati Egyetem korábbi rektora lett (MTI-Hungary Today, 2022), akit a miniszterelnök jelölt ki
erre a pozícióra. Ez rámutat arra, hogy a médiatörvény önmagában semmiképpen sem garancia a
Médiatanács politikai függetlenségére.

A médiatulajdonlás átláthatósága és a kormányzati beavatkozás: bár a tulajdonosi átláthatóságot célzó
törvények a médiára is kiterjednek, a gyakorlatban a valódi tulajdonos személye nem mindig
egyértelmű. Sok médiavállalatot a kormány vagy a kormánypárt irányít. Gyakori probléma a
tulajdonosok és a kormányzat közötti szoros kapcsolat. A kormányzati kontrollra az egyik
legszembetűnőbb példa a kormányközeli médiakonszern: a 2018-ban alakult Közép-európai Sajtó- és
Médiaalapítvány (KESMA). 

Az újságírók védelmének keretei: Magyarországon nincs olyan törvény, amely garantálná az újságírók
védelmét. Jogaik és kötelességeik az alapjogoktól és a médiaszabályozástól függnek. A magyar
törvények nem tartalmaznak szabályozást az újságírók online zaklatásával kapcsolatban. Míg
Magyarországon alig fordul elő újságírókkal szembeni fizikai erőszak, az online zaklatás gyakori,
különösen a női újságírók esetében (Botás, 2021 és Rutai, 2021). Emellett egy nemzetközi oknyomozó
projekt bebizonyította, hogy a magyar hatóságok a Pegasus kémszoftver segítségével feltörték több,
politikai korrupcióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozó oknyomozó vagy politikai újságíró telefonját
(Koskinen, 2021).

 
A kormánypárt teljes mértékben kihasználja a hatalmát, hiszen az Országgyűlés kétharmados többséggel
rendelkezik ls képes minden törvényt rendelettel felülírni politikai céljainak elérése érdekében. A
kormánykoalíció emellett jelentős mértékű közpénzt is képes kommunikációs kampányok szervezésére
vagy a befolyása alá tartozó média anyagi támogatására fordítani, ezáltal torzítva a nyilvánosságot és
gyengítve a médiapluralizmust.
 
Magyarországon 2022. áprilisában országgyűlési választásokat tartottak. Az egységes ellenzék egyik
ígérete a demokratikus nyilvánosság helyreállítása volt. Választási programjukban az ellenzéki pártok
ígéretet tettek az információhoz való hozzáférés könnyítésére, a közszolgálati média és a nemzeti
hírügynökség függetlenségének biztosítására, az állami hirdetések mennyiségének csökkentésére, a
KESMA kapcsán a versenyszabályok érvényesítésére, egy médiatámogatási alap létrehozására, a
médiahatóság függetlenítésére, és a kiskorúak médiakompetenciáinak javítására (Egységben
Magyarországért, 2022). Annak ellenére, hogy egyes közvélemény-kutatások szoros versenyt jósoltak, a
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Fidesz a pártlistás szavazatok 54 százalékát és a parlamenti mandátumok 68 százalékát szerezte meg az
országgyűlési választáson, ezzel újabb alkotmányozó többséget szerezve.

3.1. Alapvető védelem (45% - Közepes kockázat)
Az Alapvető védelem mutatói minden mai demokráciában a médiaszektor szabályozásának egyik fontos
feltételét jelentik. Számos lehetséges kockázati területet mérnek, beleértve a szólásszabadság és az
információhoz való jog szabályozási biztosítékainak meglétét és végrehajtásának hatékonyságát; az
újságírók státuszát az egyes országokban, beleértve védelmüket és munkaképességüket; a médiaszektor
szabályozására hatáskörrel rendelkező szabályozó testületek függetlenségét és hatékonyságát, valamint a
hagyományos média elérhetőségét és az internethez való hozzáférést.

 
Az Alapvető védelem területén enyhe kockázatnövekedést regisztráltunk az idei évben: 41-ről 45
százalékra. Ezen a területen lényeges eseményként kell kiemelnünk, hogy a magyar hatóságok a Pegasus
kémprogrammal figyeltek meg újságírókat, a médiahatóság új vezetőjét pedig nem sokkal a 2022-es
országgyűlési választás előtt nevezték ki (mivel elődje még 2021-ben, mandátuma lejárta előtt lemondott),
ezzel biztosítva, hogy az akkori kormánytöbbség dönthessen a személyéről.
 
A véleménynyilvánítás szabadságának védelme (41% - közepes kockázat)
 
A véleménynyilvánítás szabadságát, nemzetközi egyezményekkel összhangban, több törvény is biztosítja
(2011. évi Alaptörvény 9. cikk (1) bekezdés, 2010. évi médiatörvény 3. cikk, a sajtószabadságról szóló
2010. évi CIV. törvény 4. cikk). A gyakorlatban azonban számos olyan helyzet állt elő, amikor ezeket a
törvényeket a hatalom gyakorlói megsértették, vagy a bírói testületek a már meglévő ítélkezési gyakorlattól
eltérően értelmezték őket (lásd Contributions, 2021). 2020-ban szakmai és civil szervezetek is bírálták az
azóta hatályon kívül helyezett „felhatalmazási törvényt” (törvény a koronavírus elleni védekezésről; 2020.
évi XII. törvény) (Contributions, 2021:44, TASZ 2020). A törvény félreérthető megfogalmazása miatt akár
tényszerű információk nyilvánosságra hozatala is büntethetővé vált volna. Tóta W. Árpád újságíró pere egy
emblematikus eset, amelyben korlátozták az újságírók véleménynyilvánítási szabadságát. 2018-as
véleménycikkét ugyanis a „magyar nemzet” becsületének megsértésére alkalmasnak ítélte a Legfelsőbb
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Bíróság. A rágalmazás továbbra is bűncselekménynek minősül Magyarországon a Büntetőtörvénykönyv
(2012. évi C. törvény) 226., 227. cikkei szerint. 2021 júniusában egy magyar Facebook-felhasználót, Marton
Kristófot 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, mivel egy posztjával megsértett három rendőrt. Marton 2021.
október 6-án kezdte meg börtönbüntetésének letöltését (Kolozsi és Pintér, 2021). Hangsúlyozni kell, hogy a
szólásszabadságot nem csak (és nem elsősorban) a törvények korlátozzák, hanem az öncenzúra is. Széles
körben elterjedt az az elképzelés, hogy az emberek elveszíthetik megélhetésüket, ha kormánykritikus
véleményüket hangoztatják, vagy olyan információkat osztanak meg, amelyek feltárhatják a hatalmon lévők
helytelen viselkedését.
 
Az információhoz való jog védelme (44% - közepes kockázat)
 
A közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát az Alaptörvény (2011) 4. cikk (3) bekezdése, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az
ún. „Üvegzseb törvény” (2003. évi XXIV. törvény) is kimondja. Magyarország azonban még nem kezdte
meg a közérdekű bejelentőkről (whistleblowers) szóló EU-irányelv átültetésének folyamatát (egyedüli EU-
tagállamként), ami jól jelzi az e területen fennálló kockázatokat. Az OECD megvesztegetés-ellenes
egyezményről szóló 2021-es jelentése (OECD, 2021) szerint „Magyarország még nem tett konkrét
lépéseket annak érdekében, hogy a köz- és a magánszektorban felhívja a figyelmet a hatékony közérdekű
bejelentő rendszer előnyeire. Ráadásul a rendelkezésre álló korlátozott információk alapján úgy tűnik, hogy
az elmúlt években nem nőtt a Magyarországon tett közérdekű bejelentések száma.”
 
Az információhoz való jogot formálisan garantáló törvények ellenére a gyakorlatban számos visszaesés
történt. Az úgynevezett „Lex Átlátszó” (2013. évi XCI. törvény) tovább nehezítette a közérdekű
információkhoz való hozzáférést. Az Országgyűlés elnöke korlátozta az újságírók kérdésfeltevési
lehetőségeit a parlamentben. (Az újságírók politikusokhoz való hozzáférésének korlátaiáról a Parlament
épületében lásd: Smuk, 2019.) Egyre több olyan kormányzati szerződés van, amelyet a kormány stratégiai
jelentőségűnek ítél, és így részeleti évtizedekre államtitoknak számítanak, anélkül, hogy érdemi indokot
adna, miért rövidítette meg a nyilvánosság információhoz való jogát. Az egyes dokumentumok
„minősítettnek” nyilvánítása más állami beruházások, szerződések és vállalkozások esetében is gyakran
alkalmazott módja a nyilvános információkhoz való hozzáférés megtagadásának.
 
2020-ban a világjárvány elleni küzdelemre hivatkozva meghozott „felhatalmazási törvénnyel” (2020) a
kormányhoz intézett kérdésekre és megkeresésekre adott válaszidő 15+15 napos határideje
meghosszabbodott. 45+45 nap, vagyis akár három hónap is eltelhet az első információigénylés és az arra
adott hatósági válasz között. Az intézkedést 2020 végén vezették be újra, és 2021 elején is életben volt. Az
Alkotmánybíróság 2021 áprilisában úgy döntött, hogy a válaszadási idő csak abban az esetben növelhető,
ha az illetékes hatóság kellően indokolni tudja, miért kell a válaszadásra 45 vagy 45+45 nap (Kolozsi,
2021).
 
A világjárvány idején a kormány kevés információt osztott meg a nyilvánossággal, megszüntette a
sajtótájékoztatókat, és általában nem válaszolt az újságírók kérdéseire és közérdekű adatigényléseire
(Contributions 2021: 42). 2021 márciusában több szerkesztőség nyílt levelet írt, amelyben arra kérte a
kormányt, biztosítson lehetőséget arra, hogy az újságírók saját újságírói adatgyűjtésük alapján
beszámolhassanak a nyilvánosságnak a kórházakban tapasztalt helyzetről (24.hu, 2021). A Magyar Orvosi
Kamara támogatta ezt a kérést, ám ennek ellenére a kormány továbbra is megtagadta az újságíróktól, hogy
a kórházakból tudósítsanak. Majdnem egy évvel később, miután a Telex híroldal és a Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ) bíróságon támadta meg a gyakorlatot, a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy
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nem a minisztériumok feladata lenne annak eldöntése, hogy az újságírók tudósíthatnak-e a kórházakból
vagy sem, hanem a kórházvezetésé (Csatári, 2021).
 
Újságírói szakma, szakmai standardok és védelem (48% - közepes kockázat)
 
Az újságírói szakma mindenki számára nyitva áll, de a szakma iránti bizalom és az újságírók
megbecsültsége rendkívül alacsony. Vannak bizonyos társadalmi-gazdasági és kulturális akadályok is,
amelyeket figyelembe kell venni. Bár nincs kutatás erről a témáról, az újságírókkal és más érintettekkel
folytatott beszélgetések alapján számos arra utaló jel van, hogy a médiacégek nagyon alacsony fizetésért
vagy akár fizetés nélkül keresnek fiatal tehetségeket, akiket gyakornokként alkalmazhatnak. Ezért a
tehetséges fiatalok többsége más szakmát választ, például a reklám vagy a PR területén. Gödri (2021) a
pályakezdő újságírók álláslehetőségeivel foglalkozó kutatása során arra jutott, hogy az újságírók új
generációja számára hiányoznak a megfelelő újságírói képzések és a strukturált gyakornoki programok,
míg a tapasztalt szakemberek úgy látják, hogy hiányoznak a megfelelő munkalehetőségek. A
professzionalizmus hiányát, az újságírói normák be nem tartását és a magas politikai párhuzamosságot
korábbi kutatások is említik, többek között Bajomi-Lázár (2013 és 2017), Sipos (2013) és Vásárhelyi (2012).
 
Bár számos szakmai szövetség és egyesület létezik (a legnagyobb a MÚOSZ, a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége mintegy 5000 taggal), amelyek világos önszabályozási irányelvekkel rendelkeznek –
és amely iránylevek nemzetközi mércéken és doktrínákon alapulnak –, a polarizált médiarendszerben az
újságírók nem tartják magukat ezekhez. A normákat gyakran felülírják az előítéletek, a pártoskodás, a
párthűség és az ideológiai álláspontok. Még a különböző szakszervezetek is a politikai bal- vagy
jobboldalhoz kötődnek, és a megítélésük a szakmán belül nagyon rossz. Egyes szerkesztőségekben
ugyanakkor találunk olyan szakszervezetet, amely a médiavállalattal vagy a a menedzsmenttel szemben
képviseli az újságírók jogait.
 
Nincs külön törvény az újságírók munkakörülményeinek biztosításáról. Az újságírók az általános munkajog
hatálya alá tartoznak. A járvány miatt több médiacégnél is megszorításokra került sor, és 2021-ben is
folytatódtak az elbocsátások, többek között az MTI-nél (Szalay, 2021a) és a KESMA-nál (24.hu, 2021b).
 
Magyarországon egyre inkább aggodalomra adnak okot a stratégia perek a közéleti szerepvállalás ellen
(Strategic Lawsuit against Public Participation - SLAPP). Az országban nincs SLAPP-ellenes jogszabályi
keret (Bayer et al. 2021). Egyes kis egyházak, vallási csoportok és „alternatív” egészségügyi termékeket
gyártó cégek gyakran alkalmaznak SLAPP-stratégiákat újságírók és kutatók ellen. Például a Hit
Gyülekezete stratégiai pert indított az Átlátszó oknyomozó oldal és a Magyar Hang hetilap ellen, de az ügy
2021 júliusában az egyház pervesztésével zárult (Szalay, 2021b).
 
Egyetlen törvény sem garantálja az újságírók védelmét, jogaik és kötelességeik az alapvető jogoktól és a
médiaszabályozástól függnek. A magyar törvények nem tartalmaznak szabályozást az újságírók online
zaklatása ellen sem. Bár az országban ritka az újságírókkal szembeni fizikai fenyegetés, gyakori az online
zaklatás (gyakran szexuális jellegű), különösen a női újságírókkal szemben (Tófalvy, 2017, lásd még Botás,
2021 és Rutai, 2021). 2021-ben egy osztrák újságírót a kormánypárt politikusai és szövetségesei
nyilvánosan megszégyenítettek azon kérdések miatt, amelyeket a kormánypárt egyik prominens tagjához
intézett e-mailben. A közszolgálati média „Az újságíró kérdésekkel provokált” című hírszegmensben
számolt be az eseményről, és kritizálta az újságírónőt (a neve és fényképe is megjelent a képernyőn),
amiért „provokatív, kérdésnek álcázott állítások[at]” küldött a kormánypárti politikusnak. A riport extrém
példája egy olyan rágalomhadjáratnak, amelyben a kormánypárt politikusai a közszolgálati médiát egy
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karaktergyilkosság eszközeként használták fel (Spike, 2021, lásd még: Council of Europe’s Platform to
promote the protection of journalism and the safety of journalists' alert No. 68/2021). Emellett egy
nemzetközi oknyomozó újságírói együttműködés bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a magyar hatóságok a
Pegasus kémprogram segítségével feltörték több politikai korrupcióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozó
oknyomozó vagy politikai újságíró telefonját (lásd Council of Europe’s Platform to promote the protection of
journalism and the safety of journalists' alert No. 147/2021). Az újságírók utáni kémkedés többek között az
újságírói források védelmével kapcsolatos aggályokat is felvet. Az újságírók megfigyelését az Igazságügyi
Minisztérium engedélyezte, és a magyar titkosszolgálatok hajtották végre (Vas, 2022). Amikor újságírók és
a civil társadalom tagjai érdeklődtek a megfigyelés részleteiről, a hatóságok nem voltak hajlandók válaszolni
a kérdéseikre. A kormánypárt kétharmados többsége megakadályozta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
Bizottságának összehívását az újságírók, tisztviselők, politikusok és a kormány kritikusainak megfigyelése
kapcsán (Vaski, 2021), a médiahatóság pedig hallgatott. Bár volt hatósági nyomozás, annak részletei
2050-ig titkosak. Ezzel egyidőben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke
azt állította, hogy a kémprogramok felhasználása a törvényeket betartva történt (Vaski, 2022), ami ismét azt
mutatja, hogy a hatóságok nem végezhetik munkájukat a kormánytól függetlenül.
 
A médiahatóság függetlensége és hatékonysága (53% - közepes kockázat)
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH – Médiahatóság) a 2010. évi médiatörvény hozta létre. A
2010. évi Médiatörvény (1. cikk (5) pont) értelmében a Médiahatóság fő célja „az elektronikus hírközlési
piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet
végzők és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban, valamint az elektronikus hírközlési
tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyelete.” A
médiatörvény formálisan garantálja ugyan a Médiahatóság függetlenségét, de a kinevezési eljárások nem
adnak megfelelő jogi biztosítékokat a függetlenséghez, ha egy kormány kétharmados többséget élvez a
parlamentben. Megalakulása óta a Médiatanács mind az öt tagját az Országgyűlés fideszes többsége
jelölte és választotta meg kilenc évre. A Médiahatóság és a Médiatanács elnöke ugyanaz a személy, akit a
miniszterelnök jelölése alapján a köztársasági elnök nevez ki. Míg a tagok jogosultságára és
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a 2010. évi médiatörvény határozza meg, ezek a
gyakorlatban nem biztosítanak objektív és átlátható eljárásokat. A Médiatanács tagjainak legutóbbi
választása 2019 szeptembere és decembere között zajlott. Míg az ellenzéki pártok a szeptemberi határidőig
bemutatták jelöltjeiket, addig a Fidesz és a KDNP kormánypártok ezt nem tudták megtenni – ennek ellenére
a kormánypárt képviselői leszavazták az ellenzék jelöltjeit, amíg meg nem találták a saját jelöltjeiket. 2021
októberében, egy évvel mandátuma lejárta előtt, lemondott a Médiahatóság és a Médiatanács elnöke,
Karas Mónika. Így a 2022-es választások előtt a Fidesz parlamenti többsége nevezheti ki utódját (Vaski,
2021a). Utódja a 9 éves mandátumra Koltay András, a Közszolgálati Egyetem korábbi rektora lett (MTI-
Hungary Today, 2022), akit a miniszterelnök jelölt a pozícióra.
 
Bár feladata lenne, a Médiatanács képtelen érvényesíteni a 2010. évi médiatörvény néhány legfontosabb
szempontját (különösen a médiapluralizmussal kapcsolatosakat), miközben engedélyezési gyakorlata
ellentétes a törvény médiapluralizmussal kapcsolatos rendelkezéseivel. Az Európa Tanács „The Media
Regulatory Authorities in Europe” című kiadványa a Tanács függetlenségének hiányosságait említette,
rámutatva arra, hogy „a törvények homályos és megalapozatlan alkalmazása szemlélteti a jogállamiság
követelményeinek való meg nem felelést és az állampolgárok alapvető jogainak nem megfelelő védelmét.”
Megemlítette továbbá, hogy „a rádiófrekvenciás pályázatokkal kapcsolatos döntéseket vita vagy
ellenszavazat nélkül hozta meg” (European Audiovisual Observatory, 2019). Ezen kívül az egyoldalú,
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propagandisztikus híradások engedélyezése minden közszolgálati rádió- és televízió csatornán sérti a
médiatörvény „kiegyensúlyozott tájékoztatás” elvét. 
 
A jobboldali Transzparens Újságírásért Alapítvány (OJIM) által végzett kutatása szerzője megállapította,
hogy a médiahatóság szankcionálási gyakorlata az audiovizuális médiával szemben viszonylag
kiegyensúlyozott, hiszen a kormányközeli TV2-re és a meglehetősen kormánykritikus RTL Klub-ra kirótt
bírság összértéke közel azonos volt a kutatást megelőző hét évben (Pongrácz, 2020) – ám ezek a bírságok
nem a politikai kiegyensúlyozottság hiánya miatt lettek kiróva, hanem olyan problémák miatt, mint például a
szabálytalan termékmegjelenítés, rossz korhatár-besorolás, valamint nagyon ritkán a gyűlöletkeltés. Ezzel
egyidőben a hatóság engedélyezési, illetve az engedélyek megvonásáról szóló határozatai révén közel az
összes rádiófrekvenciát és televíziócsatornát a kormány által támogatott tulajdonosok vagy menedzsment
kezébe adták. A közelmúltban a Klubrádió ügye került a figyelem középpontjába. A Klubrádió egy évtizeden
át volt Magyarország utolsó, kormánytól független hír- és közéleti rádiója. A Médiatanács 2020
novemberében írt ki új pályázatokat a Klubrádió frekvenciájára. Erre a Klubrádió mellett a kormánybarát, de
tartalmát tekintve liberális-baloldali ATV-hez kötődő Spirit FM, valamint a kormánypárti LBK is pályázott. A
Médiatanács felkérte a Klubrádiót pályázata kiegészítésére, a két másik jelentkezőt pedig kizárta a
pályázatból. 2021 márciusában azonban a Médiatanács úgy döntött, hogy a Klubrádió pályázata sok
szempontból nem megfelelő (NMHH, 2021a), és új pályázat kiírása nélkül ideiglenesen a korábban kizárt
Spirit FM-nek adta át a frekvenciát (Lásd: IPI, 2021 és Mong, 2021).
 
A hagyományos média lefedettsége és az internethez való hozzáférés (40% - közepes kockázat)
 
A magyar médiatörvény 11. cikke garantálja a közszolgálati média létét, de az egyetemes hozzáférést nem
írja elő. Minden közszolgálati televíziós csatorna digitális műholdas és földfelszíni műsorszórás útján kerül
terjesztésre, és a lakosság több mint 99%-a érheti el DVB-T-n keresztül. A közszolgálati rádiócsatornák
lefedettsége 70% és 99% között változik a csatornáktól és a vevőkészülék típusától függően. A nyomtatott
sajtó terjesztési piacát a magán Lapker és a MédiaLOG-DMHM uralja. Utóbbi cég a KESMA tulajdonában
van, amely a házhozszállítást az állami tulajdonú Magyar Postától vette át, amely 2021 közepén a legtöbb
hírmédia-kézbesítési szolgáltatását beszüntette (Szalay, 2021c). Továbbra is gondok vannak a kis
falvakban az újságok kiszállításával. A magyarországi internetpenetráció 91%-os, a szélessávhoz való
univerzális hozzáférés még nem valósult meg.
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3.2. Piaci pluralizmus (80% - Magas kockázat)
A piaci pluralizmus területe a médiapluralizmust fenyegető gazdasági kockázatokra összpontosít, amelyek
az átláthatóság hiányából és a médiatulajdon koncentrációjából, a médiaipar fenntarthatóságának
problémáiból és az újságírás kereskedelmi érdekeknek való kitettségéből fakadnak. Az első mutató a
médiatulajdon átláthatóságára vonatkozó rendelkezések meglétét és hatékonyságát vizsgálja. A verseny
hiányát és a külső pluralizmust külön értékeljük a hírmédiánál és az online platformoknál, és külön
vizsgáljuk a horizontális és a multimédiális koncentrációt; az online hirdetési piac koncentrációját; és a
versenyérvényesítés szerepét. A média fenntarthatóságának mutatója a bevételek és a foglalkoztatás
alakulását méri a GDP alakulásához viszonyítva. Az utolsó mutató célja, hogy felmérje az üzleti érdekek
felől érkező, a piaci pluralitást és a független szerkesztőségi tartalom előállítását veszélyeztető
kockázatokat – amelyek mind a piaci szereplők, mind a tulajdonosok befolyásából eredhetnek.

 
2021-ben enyhe javulást állapítottunk meg a piaci pluralizmus terén, 82 százalékról 80 százalékra csökkent
az összesített kockázat. A sajtó és a reklámpiaci szereplők többnyire talpra tudtak állni a koronavírus-
járvány és az ezzel járó korlátozások okozta válság után. Mégis, sok médiaorgánumnak okoz gondot, hogy
a piacról finanszírozza a működését. A piaci pluralizmus állapota jelenleg is számos vita tárgya. Miközben
az elmúlt években a legnagyobb független vagy kormánykritikus médiumok közül több is megszűnt – ezzel
egyidejűleg teret adva a kormánypárti, kormányközeli médiafelületeknek –, a kormány és
szimpatizánsainak álláspontja szerint a piac egyre sokszínűbbé vált. Ennek alátámasztására gyakran
kiemelnek olyan médiumokat, amelyek továbbra is kormánykritikus üzeneteket közvetítenek (ld. Szilvay,
2022).
 
Miközben továbbra is számos független vagy kormánykritikus sajtóorgánum tud megjelenni, és az elmúlt
időben számuk valamelyest nőni is tudott (a legsikeresebbek közül érdemes kiemelni a Jelent, a Válasz
Online-t és a Telexet), a televíziós és rádiós műsorszórás, a helyi és regionális médiapiac jelentős része a
kormány tulajdonában van (Mérték, 2019; Bódis, 2021). Ugyan a kormánykritikus médiafelületek elérése
szinte minden háztartásban lehetséges szélessávú internetkapcsolat vagy a tévékészülék segítségével,
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azok a médiafogyasztók, akik nem keresik tudatosan az objektív vagy független híreket, nagyobb
valószínűséggel fognak a kormány álláspontját erősítő üzenetekkel találkozni, kormányközeli médiumokat
fogyasztani.
 
A médiatulajdonlás átláthatósága (81% - magas kockázat)
 
A médiacégeknek be kell tartaniuk az átláthatóságra vonatkozó általános törvényeket, de médiaspecifikus
szabályozás nincs Magyarországon. Minden Magyarországon működő vállalkozást – így a
médiaorgánumokat is – be kell jegyeztetni a cégbíróságnál. Ez azt jelenti, hogy minden magyar vállalkozás
köteles nyilvánosságra hozni a tulajdonosait. Ráadásul ez az információ bárki számára szabadon
hozzáférhető. A médiapiacon viszont nincs külön szabályozás erre vonatkozóan; a médiavállalkozásoknak
a Médiatanácsot kell tájékoztatniuk a tulajdonosi körükben bekövetkezett változásokról és a
médiakínálatukról. A 2010. évi médiatörvény 63. cikk (14) pontja kimondja, hogy a műsorszolgáltató
médiavállalatoknak teljesíteniük kell a hatósággal kötött szerződésükben foglaltakat, és kiemeli, hogy ha a
médiaszolgáltató tulajdonosi viszonyaiban valamilyen változás következik be, az információt 5 napon belül a
médiahatóságnál is be kell jelenteni. Ennek ellenére az MPM magas kockázati kategóriába sorolja a
médiatulajdonlás átláthatóságát, mivel sem a jogi rendelkezések, sem a Médiatanács nem garantálják a
tényleges átláthatóságot. Ezen felül a releváns információkhoz való hozzáférés folyamata sem hatékony
vagy könnyű. Különösképpen, ha a médiaorgánumok végső és tényleges tulajdonosairól van szó. A 2021.
évi XLIII. törvény azonban megteremtette a jogi alapot a tényleges tulajdonosok nyilvántartásához – a
törvény 2022 júliusában válik jogerőssé, és így a jövőben enyhíteni tudja e kockázatok egy részét.
 
A hírmédia koncentrációja (72% - magas kockázat)
 
Ebben a tekintetben Magyarország idén jobban teljesít, mint az előző évben (84%). Ez annak köszönhető,
hogy míg a hagyományos média piacán nem történt jelentős változás, addig az online piac virágzik, a
tulajdonosok száma aránylag magas.
 
A kormányközeli KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) a legnagyobb magyarországi
médiakonglomerátum, amely közel 500 nyomtatott, online, rádiós és televíziós médium felett rendelkezik
(az alapítványról és az ehhez fűződő kockázatokról lásd Brogi et al., 2019). Vannak olyan médiatípusok,
különösen a regionális újságok piacán és a rádiós piacon, ahol a koncentráció szintje nagyon magas
(Mérték, 2019). A piac olyankor koncentrálódik, amikor kisszámú tulajdonos felvásárolja a versenytársait.
Magyarországon azonban „politikai” vagy „ideológiai” koncentrációt is fel lehet fedezni – egyes sajtófelületek
papíron függetlenek egymástól, de azonos politikai érdekeket képviselnek és azonos narratívákat
hangoztatnak (Rényi, 2017 írta meg, hogy ezen felületek esetében a főbb üzeneteket gyakran a kormány
emberei diktálják a szerkesztőknek vagy az újságíróknak). Innen nézve tehát nem mindig számít a helyzet
megítélésében sem az egyéni tulajdonosok száma, sem a tulajdonrészük.
 
A koncentráció ezen szempontja ritkán kap kiemelt figyelmet, de a narratívák és nézetek különböző
szereplőkön keresztül történő koncentrációja – feltehetőleg a szabályozási korlátozások elkerülése végett –
ugyanazokhoz a problémákhoz vezet mint a hagyományos koncentráció: információközlési
egyenlőtlenségekhez és ellenőrzött piachoz. A kormány jelenléte a rádiókban és a helyi nyomtatott sajtóban
a legszembetűnőbb, ahol a csatornák túlnyomó többsége kormányzati befolyás alatt áll. Az egyik
kereskedelmi televízió (RTL) még mindig független hírforrásnak számít, és az országos elérésű nyomtatott
sajtótermékek között is akadnak még kritikus hangok. A digitális területen magasabb fokú pluralizmus
látható: a kormánykritikus kiadványok, mint a Telex, a hvg.hu, a 444.hu vagy a 24.hu domináns piaci
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pozícióval és jelentős olvasói részesedéssel rendelkeznek (DKT, 2022).
 
Online platformok koncentrációja és a versenyszabályozás (79% - magas kockázat)
 
Magyarországon nincs platformspecifikus szabályozás az online platformkoncentráció megakadályozására.
A piaci verseny feltételeinek érvényesítése a Gazdasági Versenyhivatal feladata, de hatásköre nem terjed ki
az olyan, nemzeteken átívelő piaci szereplőkre, mint a Facebook vagy a Twitter. Volt néhány sikertelen
kezdeményezés egyes kormányzati szereplők részéről e platformok szabályozására (például Varga Judit
igazságügyi miniszter részéről 2021 januárjában) – de ezek nem a tisztességes verseny biztosítása
érdekében történtek, hanem az intranszparens tartalomszűrés és a bejegyzések elérhetetlenné tételének
megállítása érdekében. A helyi online hírszolgáltatók évek óta követelik az online reklámpiac
kiegyensúlyozását, mivel – a Magyar Reklámszövetség (Kreatív, 2022) szerint – 2021-ben az online
reklámbevételek mintegy 65 százaléka a Facebookhoz (Meta) és a Google-höz (Alphabet) került, és ezen
platformok részesedése az elmúlt években fokozatosan nőtt.
 
A média fenntarthatósága (75% - magas kockázat)
 
A Magyar Reklámszövetség (Kreatív, 2022) adatai szerint a magyar médiapiac teljes reklámbevétele
2020-ról 2021-re 15,6 százalékkal nőtt, de reálértéken számolva ez a növekedés a 2019-es, azaz
világjárvány előtti szinthez képest stagnálásnak felel meg. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a 2020. eleji
előzetes, 30-40 százalékos veszteségről szóló becslések tévesnek bizonyultak. De a médiavállalatok
általánosságban tisztességesnek tűnő piaci teljesítménye is félrevezető lehet. Figyelembe kell vennünk a
jelentős piaci árnövekedést, a már 2021-ben elkezdődött választási kampányok hatását és a nemzeteken
átívelő online piaci szereplőknek kedvező strukturális változásokat a reklámköltések terén. Ez utóbbi
komoly kockázatot jelent a médiapiacon, hiszen a Magyar Reklámszövetség jelentése szerint a teljes
magyar médiapiac reklámbevételeinek 40 százaléka a Facebooknál (Meta), a Google-nél (Alphabet) és
más online platformoknál kötött ki. Míg 2016-ban az online platformok részesedése a digitális hirdetésekből
51 százalék volt, addig 2021-ben már 65 százalék.
 
A teljes kép megismeréséhez meg kell említeni az állami pénzek és a reklámok médiapiacon betöltött
szerepét. Az állami hirdetések egyfajta pénzügyi támogatásként jelennek meg a magyar reklámpiacon, és
úgy kerülnek szétosztásra, hogy az egyértelműen a kormányt támogató médiumoknak kedvezzenek. Az
állami/kormányzati hirdetések 2021-es összértékéről ugyan nem rendelkezünk adatokkal, de nem
valószínű, hogy az elmúlt években tapasztalt folyamatos növekedés (Bátorfy és Urbán, 2019) 2021-ben,
egy évvel az országgyűlési választások előtt megállt volna.
 
Az újságírók fizetéséről és megélhetési viszonyairól sem készült eddig átfogó kutatás. Ugyan 2020-ban
számos szerkesztőségben komoly bércsökkentések voltak (Média1, 2020), 2021-re vonatkozólag nem
tudunk hasonló intézkedésekről. Az anekdotikus bizonyítékok alapján legalább néhány szerkesztőségnek
korrigálnia kellett az alkalmazottak fizetését az infláció miatt, amely tendencia előreláthatólag 2022-ben is
folytatódni fog. Egyes szerkesztőségek új, nem hagyományos bevételi forrásokkal is kísérleteznek. Az
olvasói támogatások, az előfizetések és az alternatív bevételi források szerepe 2021-ben tovább nőtt.
 
A kereskedelmi és tulajdonosi befolyás hatása a szerkesztői tartalomra (95% - magas kockázat)
 
A médiatörvényben szerepel néhány általános rendelkezés, amelyek előírják a média függetlenségét, olyan
jogszabályok viszont nincsenek, amelyek megvédenék a szerkesztőket a kereskedelmi érdekek
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befolyásától a kinevezési és elbocsátási döntések során, vagy amelyek írásba foglalnák, hogy az újságírók
vagy a médiumok nem tehetik ki magukat kereskedelmi érdekeknek. Általánosságban elmondható, hogy az
újságíró szervezeteknek és az önszabályozásnak csak nagyon korlátozott hatása van a magyar újságírók
munkájára. Ezen kívül, Magyarországon nagyon nehéz elválasztani a kereskedelmi hirdetők és
tulajdonosok szerkesztői tartalomra gyakorolt befolyását a politikai és kormányzati nyomástól.
 
Egyrészt, megfigyelhetők olyan kétes gyakorlatok a magyar médiapiacon, mint a jelöletlen hirdetések vagy
a jelöletlen PR- cikkek. A 2010-es médiatörvény 30. cikke csak az audiovizuális médiumok számára
engedélyezi a „termékmegjelenítést”. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (online média)
és a Magyar Lapkiadók Egyesületének (nyomtatott média) etikai kódexe foglalkozik a fizetett tartalom, a
hirdetés és az összeférhetetlenség kérdésével, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének etikai kódexe
pedig a burkolt reklám és a jelöletlen reklám témaköröket tartalmazza. Mindazonáltal a nyomtatott és az
online médiában számos példa volt már visszaélésre és etikátlan gyakorlatra.
 
Másrészt közvetett kormányzati nyomás nehezedik a kereskedelmi hirdetőkre, hogy a kormánypárti
csatornáknál növeljék kiadásaikat, a független hírmédiában pedig csökkentsék. Néhány látszólag (vagy
legalábbis tulajdonosi szinten) független hírmédiumon az állami reklámok befolyásolják a hírszolgáltatás
minőségét. Ilyen például az ATV, a baloldali Népszava vagy a Pesti Hírlap (Rényi 2021). Utóbbi a kormány
mellett kampányolt, többek között az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert támadó
címlapokkal. Mivel ezek a címlapok a munkatársak tudta nélkül készültek, több újságíró, köztük a
főszerkesztő is, felmondott. Mindezeket figyelembe véve Magyarországon még mindig ritka a közvetlen
nyomásgyakorlás, de a kockázatok egyértelműek.
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3.3. Politikai függetlenség (74% - Magas kockázat)
A politikai függetlenség mutatói azon szabályozási és önszabályozó biztosítékok meglétét és hatékonyságát
vizsgálják, amelyek a hírek előállításához, terjesztéséhez és hozzáféréséhez kapcsolódó politikai
elfogultság és politikai befolyásolás megelőzését szolgálják. Pontosabban, a terület az állam, és
általánosabban a politikai hatalom befolyását kívánja felmérni a médiapiac működésére és a közszolgálati
média függetlenségére. Ezen túlmenően ez a terület foglalkozik azon (ön)szabályozás meglétével és
hatékonyságával, amely biztosítja a szerkesztői függetlenséget, valamint a plurális politikai információk és
nézetek elérhetőségét, különösen a választási időszakokban.

 
Ezen a területen enyhe javulást könyvelhettünk el, a tavalyi 78%-os kockázatról 74%-ra csökkent a
kockázat. Többek között azért, mert 2021-ben nem volt olyan nagy hatású, politikai indíttatású beavatkozás
a független sajtóban, mint 2020-ban az Index.hu esetében. Ennek ellenére a kockázat továbbra is magas,
mivel Magyarországon nagyon korlátozott a független média tere, a politikai elit számára kínos témákat
kutató újságírókat megfigyelik, a szabályozók, a nemzeti hírügynökség és a közszolgálati média pedig a
kormányzat (és kormánypárt) közvetlen ellenőrzése alatt állnak. A politikai függetlenség az egyetlen olyan
terület, ahol a digitális szféra kockázata láthatóan magasabb, mint a teljes terület kockázata: 86 százalék.
Ez többek között annak tudható be, hogy a hatóságok újságírók ellen is bevetették a Pegasus
kémprogramot.
 
A média politikai függetlensége (83% - magas kockázat)
 
A médiatörvény korlátozza, hogy a politikai pártok és politikusok audiovizuális médiaszolgáltatásokat
nyújtsanak (2010. évi CLXXXV. Törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 43. és 46.
§), de politikai pártok és politikusok (kivéve az önkormányzati képviselőket) korlátozás nélkül
tulajdonolhatnak újságot és online híroldalt. Szinte minden politikai pártnak van saját, többnyire online
médiuma, amely egyértelműen a párt érdekei szerint kommunikál. Ezen kívül van olyan politikus, aki a
szakmán belül elismert hírmédium tulajdonosa. Ilyen személy Ungár Péter, a Lehet Más a Politika (LMP)
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országgyűlési képviselője – aki különböző kis, helyi híroldalak és a budapesti Azonnali.hu tulajdonosa.
Ugyanakkor korábban a Figyelő című kormánypárti hetilapban is részesedése volt egy általa és családtagjai
által birtokolt cégen keresztül (az a lap ma a KESMA része). Sok önkormányzat (mind kormánypárti, mind
ellenzéki vezetésű) saját újságot ad ki, amelyet esetenként a politikai sajtóban hírnevet szerzett újságírók
vezet. Eddig alig volt olyan átfogó kutatás, amely e médiumok tartalmát vagy elfogultságát vizsgálta volna,
így nehéz megállapítani, hogy mennyiben szolgáltatnak tényalapú híreket, és tartalmukat mennyiben
alakítják pártérdekek vagy politikai napirendek (lásd pl. Transzparens Újságírásért Alapítvány, 2021b).
 
A meghatalmazottakon, kormányközeli befektetőkön és üzleti kapcsolatokon keresztül történő közvetett
befolyásolás a 2010-es, 2020-as évek magyar médiapiacának egyik legfőbb jellemzője (Dragomir, 2017;
Szeidl és Szűcs, 2021; MFRR, 2021). A médiapiac hagyományos, bal-jobboldali duopolisztikus felosztását
a Fidesz-KDNP kormány 2010 után felszámolta. Jelenleg a Fidesz-kormány uralja a kereskedelmi tévék és
rádiók piacát, mivel fontos médiumok közvetetten a Fideszhez köthető üzletemberek tulajdonában állnak,
mások pedig a 2018 novemberében megalakult Közép-Európai Sajtó- és Médiaalapítvány (KESMA) alá
tartoznak. A kormányt támogató médiabirodalom részei, többek között, a második legnagyobb országos
kereskedelmi tv-csatorna (TV2), egy hírcsatorna (Hír TV), a legnagyobb kereskedelmi rádió (Retro FM), az
ország egyetlen országos kereskedelmi rádióhálózata (Radio 1 network), egy sor helyi rádió (Karc FM,
Gong FM, Trend FM, Best FM) és (2010 óta) a közszolgálati média. A kormány e médiumok feletti
ellenőrzése azt jelenti, hogy az idősebb, alacsonyabb iskolai végzettségű és/vagy vidéki közönség kevésbé
fér hozzá a kritikus információhoz, mivel az ezen csoportok számára leginkább hozzáférhető (vagy általuk
legszélesebb körben használt) média a kormányzati üzenetek továbbítójaként működik – mindenféle belső
pluralizmus nélkül a tartalomkínálatában.
 
Az MTI országos hírügynökség hírműsor-szolgáltatást kínál a rádióadóknak, hogy ne kelljen saját
hírszegmenseik költséges előállításával foglalkozniuk. Ezeket a szegmenseket azonban széles körben
politikailag elfogultnak tekintik. Hargitai (2020) rádiós hírtartalmakról szóló kutatása szerint a 2018-as
országgyűlési választást követően bizonyos fokú (külső) pluralizmus csak a fővárosban volt megfigyelhető.
Ezen túlmenően „a rádiós hírközlemények a teljes rádióspektrumon túlnyomórészt kormánypárti üzeneteket
sugároztak szinte minden beszélgetési és zenei formátumon, óránként megszakítva a klasszikus, pop- vagy
népzenét, [...] mind az állami tulajdonú, mind a magán médiában. A kormányzati ideológiát támogató hírek
szinte megkerülhetetlenek azok számára, akik zenét vagy bármilyen magyar nyelvű beszélgetést
szeretnének hallgatni az éterben. A választási lehetőség ilyetén hiánya – a szűrőbuborékos [filter bubble]
médiamodelltől eltérően – olyan rádiós tartalomkontinuitást hoz létre, amelyben a hír ideológiai kerete
élesen eltérhet attól, amit a hallgató maga választana” (Hargitai, 2020:144).
 
A kormányfő az amerikai Conservative Political Action Conference (CPAC) 2022 májusában rendezett
budapesti konferenciáján elismerte, hogy a média feletti ellenőrzés és a kormányzati szócsövek kialakítása
fontos részét képezik a hatalmi stratégiájának (Garamvölgyi, 2022). A hivatalos beszámoló szerint a
miniszterelnök a következő ajánlást fogalmazta meg: „A progresszív baloldal őrültségeit csak akkor tudjuk
bemutatni, ha van média, ami segít ebben. A baloldali vélemény csak azért tűnhet többséginek, mert a
média segít nekik felerősíteni a hangjukat. Éppen az a baj, hogy a modern nyugati média a baloldali
állásponthoz igazodik. Akik a riportereket az egyetemeken tanították, már azok is progresszív baloldali
elveket vallottak” (Kormány.hu, 2022).
 
A kormánykritikus média egy része is a kormány befolyása alatt áll (Bódis, 2021). Az ATV például a Hit
Gyülekezete tulajdonában van, amelynek vezetése a kormányhoz közel állónak tekinthető – de a
kományzati befolyás ellenére is számos, a kormányt kritizáló újságírót foglalkoztatnak a csatornán (egyik
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beszélgetős műsorának műsorvezetője például csatlakozott Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt
kampánycsapatához). Vannak olyan csatornák is, amelyek az egyes ellenzéki pártok és platformok
álláspontját népszerűsítik, nyíltan közvetítenek baloldali értékeket és/vagy támogatják a baloldali jelölteket a
választási kampányok során (Fábián, 2021). Ezt a támogatást a politikai pártok esetenként anyagilag is
megjutalmazzák: a Jelen kormánykritikus hetilap például egy ellenzéki irányítású önkormányzattól kapott
támogatást, ami a lap politikai függetlensége miatt aggasztó jel (MN, 2022). Ugyanakkor vannak olyan
nyomtatott, online és broadcast csatornák (utóbbira példa az RTL Klub televízió), amelyek távolságot
tartanak a politikai szereplőktől, és elkötelezettek az elfogulatlan és kritikus információk közlése iránt,
beleértve az oknyomozó újságírói tartalmak megjelentetését is.
 
Szerkesztőségi autonómia (75% – magas kockázat)
 
Sok szerkesztőséget közvetlenül a kormánypárt meghatalmazottai irányítanak, és így olyan tartalmat
tesznek közzé, amely erősen elfogult a kormány felé. A közszolgálati médiát széles körben kormányzati
irányítás alatt állónak tartják, az állami tulajdonú Magyar Távirati Iroda (MTI) pedig a magyar közszolgálati
média leányvállalata. Oknyomozó cikkek bizonyítják, hogy a közszolgálati média vezetése megköveteli az
alkalmazottaktól a Fidesz-kormány feltétlen támogatását (Keller-Alánt, 2020), a hírügynökség újságírói és
szerkesztői pedig közvetlenül a kormánypárt politikusaitól kapnak megbízásokat (Wirth, 2022a&b).
 
Ezzel egyidőben, a kormány megnehezíti a független média létezését. Az egyre csökkenő reklámbevételért
folytatott kiélezett verseny, a szabályozó hatóságok és bíróságok sokszor politikai indíttatású döntései,
valamint a független újságírók és tulajdonosok ellen alkalmazott „kompromat” kampányok hozzájárulnak a
félelem és megfélemlítés légköréhez. Ennek láthatóan visszatartó hatása van a kritikai újságírásra.
Magyarországon általános az öncenzúra (Schimpfössl & Yablokov, 2020), és az önszabályozást sem
követik az újságírók. 2020 nyarán annyira megnőtt politikai befolyás az Index független online hírportál
felett, hogy az egész szerkesztőség lemondott. Azóta, a jelek szerint az Index új szerkesztőségében a
kormánypárt hatására születnek a szerkesztői döntések. A Magyar Hang hetilap például megírta, hogy
Gabay Balázs, az új Index egyik szerkesztője azért mondott fel, mert állítólag egyre nagyobb politikai
nyomást érzett a szerkesztőségen belül. Gyakran álnevek alatt jelentek meg cikkek, és fabrikált oknyomozó
riportokat tettek közzé az (ellenzék által irányított) budapesti Városháza állítólagos eladási terveiről. Gabay
úgy fogalmazott: „Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy ez esetben az Indexet platformként használta
valaki, hogy politikai támadást hajtson végre az ellenfeleivel szemben” (Bodacz, 2022). Hasonló
beavatkozás történt a Pesti Hírlapnál is, amelynek egyik résztulajdonosa a Fidesz-KDNP kormánypártok
választási kampánykommunikációjáért felelős Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
közeli barátja. 2021 októberében, az ingyenesen osztogatott napilap az ellenzék miniszterelnök jelöltjét,
Márki-Zay Pétert támadó címlappal jelent meg, a főszerkesztő és a stáb tudomása és beleegyezése nélkül.
Pion István főszerkesztő, illetve néhány szerkesztő és újságíró néhány nappal később felmondott (Nagy,
2021).
 
Audiovizuális média, online platformok és választások (60% - közepes kockázat)
 
A 2010. évi médiatörvény és a közszolgálati média etikai kódexe a közszolgálati média csatornáitól és
szolgáltatásaitól elvárja a politikai szempontok igazságos, kiegyensúlyozott és pártatlan képviseletét a hír-
és tájékoztató műsorokban (2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról 96. §). Ez az alapelv azonban a gyakorlatban nem valósul meg. Még a
Médiahatóság is többször megállapította, hogy a közszolgálati média súlyosan elfogult és kritikátlan a
kormánnyal szemben.
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A választási eljárásról szóló törvény arra kötelezi a médiaszolgáltatókat, hogy minden induló politikai párt
számára egyenlő esélyeket biztosítsanak. Az MPM2022 adatgyűjtés szempontjából a legfrissebb
országgyűlési választás a 2018-as volt (a 2022. áprilisi választást és az azt megelőző pár hónapot nem
vettük figyelembe a pontszámok számításánál); abban az évben az EBESZ (Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet) az egyenlő versenyfeltételek hiányáról számolt be a médiában: „A kampány
során mindenütt átfedés volt a kormánykoalíció kampányüzenetei és a kormány migráció-, Brüsszel-, ENSZ-
és Soros-ellenes üzenetei, illetve tájékoztató kampányai között, amelyek különösen a kültéri és online
hirdetésekben voltak nyilvánvalóak. A széles körben elterjedt kormányzati tájékoztató kampányt jórészt nem
lehetett megkülönböztetni a Fidesz kampányától, ami egyértelmű előnyhöz juttatta [a kormánypártot]. A
kormány és a Fidesz szereplőinek közösségi oldalain gyakran alig tettek különbséget a hivatalos
tájékoztatás és a politikai kampány között. A kampányolás egybeesett a közpénzek váratlan elosztásával is.
A kormányfő [2018.] március 7-én bejelentette, hogy a kormány 10 ezer forint értékű utalványt biztosít
minden nyugdíjasnak, és 12 ezer forinttal csökkenti a háztartások rezsijét. A kormány az utóbbi döntést
népszerűsítendő, hirdetéseket jelentetett meg. Az ilyen esetek aláásták a kampányok egyenlő
versenyfeltételeit, és kérdéseket vetettek fel az adminisztratív erőforrásokkal való visszaélés, valamint az
állami kormányzás és a pártkampányok közötti határvonal elmosódásával kapcsolatban, ami ellentétes az
EBESZ-vállalásokkal” (EBESZ, 2018).
 
2018-ban, az országgyűlési választások kampányában a közszolgálati média tulajdonosa, a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. elrendelte, hogy minden politikai pártnak 5 perc műsoridőt kell kapnia
politikai programja bemutatására. Az M1 közszolgálati televíziócsatorna pontosan ennek a minimumnak
tudott megfelelni: az ellenzéki pártok legfeljebb 5 perc műsoridőt kaptak, ami a kampányidőszakban egy
rövid interjú formájában valósult meg. 2022-ben ismét csak 5 perc műsoridőt kapott az egyesült ellenzék
miniszterelnök-jelöltje a közszolgálati médiában (hvg.hu, 2022). Korábban a Kúria jogsértőnek ítélte, hogy
két hétig nem hívtak meg ellenzéki politikusokat a közmédia délelőtti programjaiba, miközben a
kormánypárti politikusok rendszeres vendégek voltak (Haszán, 2018). A Szabad Európa Rádió 2020
novemberében a közmédia szerkesztőségéből kiszivárgott felvételeket közölt, amelyeken azt hallani, hogy
két szerkesztő megfenyegette az újságírókat a 2019-es EP-választás előtt. Elmondták: ha egyes kollégák
nem tartják elfogadhatónak, hogy a kormányzati álláspontot népszerűsítve fogalmazzák meg a híreiket vagy
riportjaikat, jobban teszik, ha felmondanak (Keller-Alánt, 2020). A Médiatanács nem volt hajlandó
foglalkozni a cikkben bemutatott bizonyítékokkal.
 
A magáncsatornák eldönthetik, hogy kívánnak-e helyet vagy adásidőt biztosítani a politikai hirdetéseknek
vagy sem. Az egyes hirdetések ára az Asz.hu (Állami Számvevőszék) oldalon található, és a médiumoknak
részletes listát kell közzétenniük a kampányidőszakban megjelent politikai hirdetésekről (Szalay, 2022).
Más online hirdetések elsősorban a Facebookon jelennek meg és ennek megfelelően szabályozatlanok és
átláthatatlanok. A Facebook által szolgáltatott magyarországi adatok felvetnek bizonyos módszertani
problémákat, amelyek befolyásolják az adatok megbízhatóságát. A választási kampányidőszakon kívül
politikai hirdetés nem engedélyezett a politikai pártok számára. De a kormány hirdethet. Ezt a gyakorlatot az
ellenzék és a civil szervezetek is bírálták. A Médiahatóság azonban úgy ítélte meg, hogy a kormány
hirdetései nem számítanak politikai reklámnak, hanem „közérdekű” üzenetnek tekinthetők – annak ellenére,
hogy a kormány hirdetéseinek nagy része egyértelműen politikai jellegű.
 
A 2021-es ellenzéki előválasztások idején a közszolgálati csatornák alig vagy egyáltalán nem tudósítottak a
633 ezer választópolgárt (a választókorú lakosság csaknem 10%-át) érintő eseményről. Az MTI 2021.
szeptember 30-án nem közölt hírt az első forduló szavazatszámlálásának eredményeiről és
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részeredményeiről. Az előválasztás második fordulója után Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely
polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke lett az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Az M1
közszolgálati televízió csatorna egyik műsorába sem hívta meg, a nyertessel nem készült interjú (Szily,
2021). A Mérték Média Elemző Műhely (2021) a közmédia hírszegmenseinek elemzése során
megállapította, hogy a közmédiát „a kormány audiovizuális propagandaeszközeként” használták. Az
ellenzékkel kapcsolatos tudósítások elfogultak voltak, a tudósítások szinte kizárólag a többi kormányközeli
média tartalmaira épültek. Az Öt lecke a valóság felszámolásáról című, nemrég megjelent
dokumentumfilmben a közmédia egykori újságírói és szerkesztői elmondják, hogy az MTVA-nál töltött idejük
alatt a modus operandi egy állandó kormánypárti kampány volt (Máté & Szentpéteri 2022). A 2022. áprilisi
országgyűlési választás előtt a jobboldali Transzparens Újságírásért Alapítvány (OJIM) megállapította, hogy
mind a kormányhoz igazodó, mind a kormánykritikus oldalak elfogultak egyik vagy másik politikai tábor felé.
Ennek ellenére az OJIM is elismeri, hogy a kormánykritikus hírportálok és sajtóorgánumok hajlandóak
voltak az ellenzék jelöltjét is kritizálni, míg a kormányközeli lapok nem adtak ki semmilyen, a
miniszterelnököt kritizáló cikket (lásd Bakró-Nagy, 2022a&b). A Mérték (2022) televíziós hírműsorokról szóló
tartalomelemzései a kampány során azt találták, hogy csak a magántulajdonú RTL Klub volt képes
kiegyensúlyozott tudósításra.
 
A közösségi oldalakon zajló online kampányokra nincs szabályozás, de a Facebook Ad Library és a Google
Transparency Report lehetővé teszi a költések nyomon követését. A magyar újságírók és kutatók gyakran
használják ezeket az adatbázisokat. Bene és kutatótársai (2021) megállapították, hogy a 2018-as
országgyűlési, valamint a 2019-es EP és önkormányzati választások során az ellenzék aktívabban
kampányolt a Facebookon, mint a kormánypárt – részben a hagyományos médiához való hozzáférés
hiánya miatt is. De ezen a területen is voltak azóta változások. A jelek szerint a kormánypárt a 2022-es
kampányra megnövelte a közösségi médiában való jelenlétét: Pető (2021) egy hétnyi decemberi online
kampányköltés vizsgálata során megállapította, hogy a leglátványosabb kormányt támogató szervezetek
(jelen esetben ez tartalmazza a kormány saját költéseit is) 12-szer annyit költöttek Facebookon politikai
hirdetésekre, mint a kormánykritikus hirdetők. A közösségi médiában 2021 végén és 2022-ben zajló politikai
kampányok példátlan elmozdulást mutattak a politikai influenszerek felé – akik legtöbbször a kormány által
fizetett szereplők. Ezek az influenszerek egyetértenek a kormány ideológiájával és témáival, ezeket pedig
kisebb változtatásokkal megismétlik saját közönségüknek. Sok targetált politikai hirdetés jelenik meg a
Facebookon, és a legtöbbet a Megafon, a kormányzati szereplők által finanszírozott médiaszervezet fizeti.
Több tízmillió forintot költenek hirdetésenként, ami emeli a közösségi médiában megjelenő hirdetések
átlagárait, ezáltal gyakorlatilag lehetetlenné téve a kisebb online szereplők (például független politikusok)
számára, hogy hirdetéseiket megfelelően targetálják (ATLO, 2022).
 
Az erőforrások állami szabályozása és a média szektor támogatása (67% - magas kockázat)
 
A közvetlen állami támogatások, illetve a magánmédiának nyújtott állami hirdetések szétosztására nincs
jogszabály, de a kedvezményes általános forgalmi adó (közvetett támogatás) minden nyomtatott kiadvány
számára elérhető. Az állam a legnagyobb hirdető Magyarországon (Bátorfy és Urbán, 2019), olyannyira,
hogy korábbi kutatások becslései szerint a teljes reklámbevétel akár egyharmada is az államtól származik
(Bátorfy, 2020). Az állami reklámok egyenlőtlenül oszlanak el, a kormányhoz igazodó hírmédiának
kedvezve. A kormányközeli napilapok bevételi összetételében az állami hirdetések aránya a becslések
szerint elérheti az összbevétel 75%-át. A hetilapok esetében ez az arány 92%, a televízióknál 95%, az
online sajtónál 90%, a rádiónál 90%. Az állam az általa fizetett hirdetéseket gyakran propaganda célokra
vagy a kormánypárt melletti kampányra használja közérdekű információk leple alatt (ilyen tartalmat jelent
például a kormány eredményeinek dicsérete vagy a magyar politikába állítólag beavatkozni próbáló
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entitások démonizálására, utóbbiakra példa Soros György vagy Jean-Claude Juncker).
 
A közszolgálati média irányításának és finanszírozásának függetlensége (83% - magas kockázat)
 
A közmédia állami támogatása évről évre növekszik. 2021-ben a közmédia közfinanszírozott költségvetése
közel 118 milliárd forint volt (Parlament.hu, 2020). Ez azt jelenti, hogy a közmédia Magyarország
legnagyobb médiavállalata. A Médiatanács feladata a Médiaszolgáltatási és Támogatási Alap (MTVA) éves
tervének és támogatási szabályzatának elfogadása, valamint az MTVA vagyonának a közmédia általi
használatára és hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok meghatározása. Az Alap éves költségvetését az
Országgyűlés hagyja jóvá, de felügyeletéből hiányzik az átláthatóság és a civil kontroll. A közszolgálati
médiát egyetlen testület, az MTVA felügyeli, amelyet a Médiatanács irányít. Ez öt tagból áll, akiket a
kormányzó többség választott és nevezett ki. A Médiatanács elnöke nevezi ki az MTVA vezérigazgatóját (és
állapítja meg a fizetését), az igazgató-helyetteseket, valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és mind a négy
tagját, valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat (lásd Velencei Bizottság, 2015).
 

3.4. Társadalmi inkluzivitás (63% - Közepes kockázat)
A társadalmi inkluzivitás területe a társadalom meghatározott csoportjainak – kisebbségek, helyi és
regionális közösségek, nők és fogyatékkal élők – médiához való hozzáférésére összpontosít. Ezenkívül
vizsgálja az ország médiaműveltségét, beleértve a teljes lakosság digitális készségeit is. Végül a digitális
technológiák használatából adódó új kihívásokat is magában foglalja, amelyek elsősorban a jogsértő és
káros tartalom elleni védelemhez kapcsolódnak.

 
A társadalmi inkluzivitás területe továbbra is közepes kockázatot jelez, de nagyon közel áll a magas
kockázathoz (63%). Mint ahogyan az MPM korábbi kiadásaiban is hangsúlyoztuk, nagyon nehéz
megbízható értékelést adni a terület kockázatairól, részben azért is, mert kevés releváns vagy friss adat áll
rendelkezésre. Utóbbiak hiánya azzal magyarázható, hogy Magyarországon a korlátozott erőforrások miatt
alig végeznek kutatásokat ezen a területen.
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A kisebbségek médiához való hozzáférése (50% - közepes kockázat)
 
A 2010. évi médiatörvény biztosítja a közmédiához való hozzáférést különböző csoportok, köztük etnikai,
vallási, helyi és regionális közösségek, valamint a fogyatékkal élők számára (39., 73., 74., 75., 83. §). A
törvények által el nem ismert kisebbségek azonban nem rendelkeznek műsoridővel, különösképpen a
magánkézben lévő televízió- és rádiócsatornákon. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerint sem a
tizenhárom Magyarországon elismert kisebbségnek, sem más kisebbségnek nincs saját műsora és
műsorideje a kereskedelmi, magántulajdonú televíziós csatornákon (NMHH, 2017). Az elmúlt években
számos civil kezdeményezés indult kisebbségi műsorok készítésére, valamint a kisebbségi újságírók
oktatására. A közmédia hetente jelenteti meg roma műsorát, a Roma Magazint, 2019 márciusában pedig
egy magáncég elindította az első roma televíziós csatornát, a Dikh TV-t, amely nemcsak tévéműsorokat,
hanem roma popzenei videókat is készít. A Dikh TV-t azonban 2020-ban felvásárolta egy kormányközeli
érdekcsoport. 
 
A modern roma popkultúra ugyan nem jelenik meg a közmédiában, sem a nagy magántévé- és
rádiócsatornákon, de a roma popzenei videók rendkívül népszerűek a Youtube-on, és nézettségük jócskán
felülmúlja a magyar könnyűzenei produkciók többségét. Ezzel egyidőben, a romák reprezentációja nagyon
rossz a nemzeti kultúrában (lásd többek között Messing & Bernáth, 2017). A magyar filmekben, televíziós
sorozatokban és talkshow-kban játszott szerepeik leegyszerűsítőek, sztereotipikusak és erősen
karikírozottak. A roma színészek szokásos szerepe a bűnözőre, a deviánsra, a drogosra, a faragatlan,
durva személyre, és a „cigányzenészre” korlátozódik (lásd többek között Munk, 2013). Eközben a sokszínű,
modern, magas színvonalú roma kultúra a Youtube-on és a Facebookon virágzik – ilyen például a QRTV
(Queer Romani Tv), a TV Baxtale és annak független élő talkshow-ja, az Ame Panzh (lásd Bleyer-Simon,
Benedek & Rácz, 2022).
 
A közösségi média (rádió) és a helyi/regionális közösségek médiához való hozzáférése (60% -
közepes kockázat)
 
A közösségi média (rádió) és a helyi/regionális közösségek médiához való hozzáférése közepes kockázatot
regisztrált, és 59 százalékról 60 százalékra nőtt. Az összes regionális újság a KESMA tulajdonában van.
Helyi szinten néhány ingyenes újságot adnak ki, de ezek nem függetlenek a helyi önkormányzatoktól (az
ellenzéki vezetésű önkormányzatokban sem). A közösségi rádiók pályázati eljárások és a Médiatanács által
hozott döntések révén jutnak hozzá a frekvenciákhoz. A 2010. évi médiatörvény számos műsorszolgáltatási
rendelkezést és kötelezettséget ír elő a lineáris közösségi médiaszolgáltatók számára. E rendelkezések
szerint (66. §) a közösségi médiaszolgáltatók csoportjába a következők sorolhatók: „a) egy meghatározott
társadalmi, nemzetiségi, kulturális vagy vallási közösség, csoport, vagy b) egy adott településen, régióban
vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit
szolgálja ki, vagy c) műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-ban
meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre.”
 
Az új médiatörvények (2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról,
valamint a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól) 2010-es
elfogadása óta a közösségi médiaszektor jelentős változáson ment keresztül, amely radikálisan
csökkentette a szektor sokszínűségét. A közösségi rádiók engedélyezése 2010 óta erősen átpolitizálódott a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pályázati gyakorlata miatt, amely általában a kormánybarát,
konzervatív és/vagy vallási műsorokat sugárzó műsorszolgáltatóknak kedvezett. 2019. december 21-én
Magyarország egyik legrégebbi közösségi rádiója, a Civil Rádió 24 éves fennállás után szűnt meg, mert a
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Médiahatóság nem adott a működtetőnek műsorszórási engedélyt. A politikamentes Civil Rádió volt az
egyetlen olyan rádió, amely civil, nem kormányzati szervezeteket képviselt. Egy újabb, a magyarországi
közösségi médiaszektor számára aggasztó fejlemény az MPM 2022 adatgyűjtése után következett be (ami
így nem befolyásolja a kockázati pontszámot): a Médiatanács 2022. április 14-én úgy döntött, hogy
megakadályozza az ország egyik legrégebbi független közösségi rádiója, a Tilos Rádió engedélyének
megújítását. A Médiatanács a döntését azzal indokolta, hogy 2015 óta a műsorvezetők vagy a vendégek
négy alkalommal nem megfelelő nyelvezetet használtak, a rádió két alkalommal elmulasztotta a hatóságok
felé történő adatszolgáltatást, és két kisebb szabályszegés is történt a rádió éves beszámolói kapcsán
(MFFR, 2022).
 
A nők médiához való hozzáférése (74% - magas kockázat)
 
A közszolgálati média nem rendelkezik irányelvekkel a nemek közötti egyenlőség biztosítása terén. A
közszolgálati médiumok osztályvezetőinek csupán egyharmada nő, és nyolc vezetőből csak egy nő (MTVA
2022a és 2022b). A magántulajdonban lévő médiában sem jobb a helyzet, de legalább a legnépszerűbb
független kereskedelmi televíziótársaságot, az RTL Groupot egy női vezérigazgató, Vidus Gabriella
irányítja. Az NMHH legfrissebb kutatása (2021b – a 2020-as évre vonatkozóan, megjelent 2021 májusában)
szerint a nők még mindig alulreprezentáltak a hír- és aktuálpolitikai médiatartalmakban. A közszolgálati
vagy a magánmédiában megjelenő személyeknek csupán mintegy 25 százalékát teszik ki. A nők más
médiumokban való megjelenítéséről nem készült kutatás.
 
Médiaműveltség (54% - közepes kockázat)
 
A magyarországi médiaműveltség szintjét nehéz felmérni, mivel nem állnak rendelkezésre átfogó kutatások
és jelentések. Ezért a közepes kockázati szint félrevezető lehet. Sok jel arra utal, hogy a médiaműveltség
hiányosságai komoly problémát jelentenek Magyarországon – a hivatalos kormánykommunikáció gyakran
tartalmaz félrevezető kijelentéseket, de a kormány által ellenőrzött magántulajdonban lévő média
orgánumok és a közszolgálati média (melynek eredeti funkciója a társadalom tájékoztatása volna) is
rendszeresen terjeszt dezinformációt, álhíreket (lásd Bayer et al. 2021, Szicherle & Krekó, 2021). 
 
Jelenleg a médiaműveltséggel elsősorban a Nemzeti Alaptanterv, az ország 2013-ban indított új
oktatáspolitikája foglalkozik. A médiaműveltség célja, hogy a diákok képesek legyenek felelősségteljesen
részt venni a globális nyilvánosságban, és megértsék az új és a hagyományos média használatát és
nyelvezetét. Egy 2015-ös tanulmány szerint (Neag, 2015) a médiaoktatás központosítására és
homogenizálására irányuló törekvések, és maga az oktatási rendszer is, meggátolhatják a fenti célok
elérését. Emellett, ugyan az Alaptanterv részét képezi a digitális kompetenciák fejlesztése, az iskolák
gyenge informatikai infrastruktúrája, és az Alaptantervben szereplő informatikaórák számának jelentős
csökkentése miatt tovább mélyülhetnek az alacsony jövedelmű diákok és más társadalmi csoportok diákjai
közötti különbségek. A 2010-es Médiatörvény a Médiatanácsot is kötelezi a médiaműveltség javítására. A
jogszabály kimondja, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatás törekszik „a tudatos médiahasználathoz
szükséges ismeretek és képességek megszerzésének elősegítésére és fejlesztésére műsorszámainak
segítségével, illetve a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által” (83. § (3) c). A Médiatanács
2014-ben elindította a Bűvösvölgy elnevezésű média- és műveltségoktatási központot – a kezdeményezést
az ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, 2021) az EU-n belüli jó példák közé
sorolja, „amely egyrészt a diákok médiaműveltségét célzott fejleszteni, másrészt óravázlatokat és
infografikákat is biztosít a tanárok számára”. A Médiatanács legalább egy jelentős nemzetközi
konferenciának is otthont adott (Decoding Messages – Jó gyakorlatok az európai médiaértés-oktatásban),
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amely számos nemzetközi szakértő hozzájárulásával valósult meg. A Tanács emellett egy
médiaműveltségről szóló könyvet és oktatási filmcsomagot is kiadott, amely oktatási programokban és
iskolákban használható. A Médiatanács médiaműveltségi programjának hatásáról vagy sikeréről nincsenek
rendelkezésre álló adatok. Az elmúlt néhány évben pár nonprofit hírportál (például az Átlátszó) és több civil
szervezet is (például a Mérték, a Televele, a Független Médiaközpont, az Urban Legends) indított
médiaműveltségi programokat tanárok, diákok és újságírók számára. A workshopok témái az álhírek, a
digitális eszközök, a gyermekvédelem és a megfigyelés (surveillance) voltak. Hatásukat nagyon nehéz
mérni, de a magyarországi médiaműveltséggel foglalkozó kevés kutatás egyike (Neag & Koltay, 2019)
rámutatott, hogy az ilyen, civil társadalmi kezdeményezésű programok finanszírozása bizonytalan, ami miatt
a hatókörük is korlátozott. Emellett ki kell emelnünk a közszolgálati média és a Médiatanács kétes szerepét
is a médiaműveltségi programok terén. Egyrészt jó műhelygyakorlatokat szerveznek, és a Bűvösvölgy
projektjük népszerű, másrészt azonban a közmédia gyakran terjeszt dezinformációt, és hírszerkesztési
gyakorlata is erősen megkérdőjelezhető.
 
Védelem a jogsértő és káros tartalommal szemben (77% - magas kockázat)
 
A nemzeti valamint a nemzetközi egyezményekkel harmonizáló szabályozásoknak elméletileg elegendő
védelmet kellene nyújtaniuk a jogsértő és káros tartalmak számos változatával szemben. Ilyen például a
Büntető Törvénykönyv 332. szakasza (2012. évi C. törvény), amely a gyűlöletbeszédet („közösség elleni
uszítás”) szabályozza. A gyakorlatban azonban a törvény nem képes megállítani az ilyen típusú üzenetek
és médiatartalmak terjedését, és a kormány maga is gyakran aktívan megbélyegzi a kisebbségi csoportokat
a kommunikációjában (részletes leírásért lásd: Article 19, 2018). A hatékonyság hiányának egyik oka a
következetlen igazságszolgáltatás, amely bizonyos Facebook-posztok ellen fellép, míg másokat teljesen
figyelmen kívül hagy. Emellett a közösségi médiaplatformokon számtalan olyan üzenet terjed, amely
jogsértő vagy gyűlöletbeszédnek számít, és jelenleg nem lehet sem törvényi úton, sem technológiai
eszközökkel fellépni ellene. 2021-ben a leggyakoribb dezinformáció a koronavírus-járvány eredetével és
következményeivel, az oltásokkal, az 5G hálózatokkal és a Qanon-elmélettel volt kapcsolatos. A Büntető
Törvénykönyv 2020-ban átesett egy sokak által vitatott, és azóta hatályát vesztett, módosításon (ez volt a
Büntető Törvénykönyv 337. szakaszát módosító 2020. évi XII. törvény), mely segítségével a jogalkotók
megpróbáltak jogi hátteret adni a dezinformáció elleni fellépésnek, de 2021-ben nem voltak jelentősebb jogi
vagy szakpolitikai intézkedések a dezinformáció ellen (annak ellenére, hogy 2022 első felében
országgyűlési választásokat tartottak). A Facebook eltávolított néhány járványtagadó, illetve oltásellenes
online Facebook-csoportot, és néhány nappal a választások előtt ismeretlen okokból letiltotta a radikális
jobboldali Mi Hazánk Mozgalom oldalát is. 2022-ben az ukrajnai háború miatt a platformokon és a médiában
is terjedt az ukránellenes dezinformáció is (amelynek eredete gyakran az orosz média volt). Miközben az
NMHH ígéretet tett arra, hogy fellép az RT és a Szputnyik nevű orosz médiumok ellen (az Európai Tanács
szabályozásának megfelelően), az oroszbarát dezinformáció tovább burjánzott, és számos kormánypárti
médiacsatornán jelentek meg ugyanazok az álhírek (Zöldi, 2022; Bayer, 2022, Political Capital, 2022). 
 
2022 márciusában két civil szervezet (a Társaság a Szabadságjogokért és a Political Capital) közös
panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a magyar közszolgálati médiában fellelhető orosz eredetű
dezinformáció miatt, egyértelmű példákkal illusztrálva az RT és a Szputnyik tartalmainak idézését a magyar
közszolgálati csatornákon (Kapronczay, 2022). Szicherle és Molnár (2022) kutatásából az is kiderül, hogy
rengeteg álhír terjed a magyarnyelvű online térben, és számos olyan hamis felhasználói fiók létezik, amely
a Kreml hivatalos narratívájával összecsengő tartalmakat terjeszt (a tartalmat gyakran online
fordítóprogrammal ültették át a magyar nyelvbe).
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Az ország első, dezinformációval kapcsolatos kutatásokkal, valamint különböző tényellenőrző
tevékenységekkel foglalkozó oldala, a Lakmusz.hu az EDMO (a Digitális Média Európai
Megfigyelőközpontja) és az Európai Bizottság támogatásával, valamint az Agence France Presse (AFP)
francia hírügynökség szakmai segédletével indult el. Az AFP magyar nyelvű tényellenőrző oldala, a
Ténykérdés 2021 óta érhető el. A magyar közszolgálati média is elindította saját tényellenőrző
szolgáltatását (Hirado.hu, 2022), amely viszont az objektív tényellenőrzés helyett politikailag motivált
kommentárokat készít (Diószegi-Horváth, 2022).
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4. Pluralizmus az online térben: kockázatértékelés

 
Az elmúlt két évhez hasonlóan az MPM külön fejezetet szentel a médiapluralizmus digitális környezetben
való megvalósulásának megértésére és az online médiában jelentkező kockázatok felmérésére. Nemcsak a
tudományos, hanem a közéleti diskurzusban is gyakran előkerült a digitális média pluralizmusának a
kérdése az elmúlt években, mivel a digitális világ kihívásaival a magyar szabályozás és politika alig
foglalkozik. Bizonyos témák, mint például a digitális platformok szabályozása és megadóztatása, vagy az
online adatvédelem biztosítása látszólag a politikai napirenden vannak ugyan, de a legtöbb javaslat csak a
politikai retorika részének tekinthető, megvalósulásának kevés az esélye. Ami a teljes médiaökoszisztémát
illeti, az online médiára vonatkozóan nincsenek konkrét jogszabályok, se olyan szabályozások, amelyek
kifejezetten a digitális világ kihívásait próbálnák kezelni. Ez az MPM szinte minden területére és mutatójára
igaz. 2021-ben egy új digitális kockázat került napvilágra: egy oknyomozó újságírói riport révén kiderült,
hogy a magyar hatóságok a Pegasus kémprogrammal figyeltek meg ismert magyar újságírókat, aktivistákat
és ellenzéki politikusokat. A legmagasabb kockázatot a politikai függetlenség területén regisztráltuk
86%-kal.
 
A digitális szféra legtöbb problémáját hosszasan tárgyaltuk az előző részekben, itt a legfontosabbakat
ismertetjük újra, hogy ezzel egy rövid ismertetőt adjunk arról, mi vezet az online tér kockázataihoz
Magyarországon.
 
Alapvető védelem (44% közepes kockázat)
 
Az Alapvető védelem online mutatóinak mindegyike közepes kockázatot mutat, ami nagyjából megegyezik
a terület általános pontszámaival: A véleménynyilvánítás szabadságának online védelme 44%, az Újságírói
szakma, szakmai standardok és védelem 50%, valamint A hagyományos média lefedettsége és az
internethez való hozzáférés pedig 36%.
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Magyarországon az internetpenetráció 91%-os, a szélessávhoz való univerzális hozzáférés még nem
valósult meg. A szabályozás a hálózatsemlegességre vonatkozó uniós jogszabályok szerint működik, és a
Médiahatóság is kiadott egy, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
2/2015. számú rendeletet, amely meghatározza a hálózatsemlegességre vonatkozó irányelveket és
szabályokat. A rendelet előírja, hogy az internetszolgáltatók garantálják és biztosítsák a feltételeikben és az
egyedi szerződéseikben szereplő minőséget és mennyiséget. A rendelet arra is kötelezi az
internetszolgáltatókat, hogy díjszabásukat és garantált sebességüket nyilvánosan elérhetően, táblázatos
formában tegyék közzé, és változás esetén frissítsék. A GDPR (általános adatvédelmi rendelet, amely az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) magyarországi bevezetése csak minimális problémát
okozott a legtöbb médiavállalatnak. Ugyanakkor az olyan digitális platformok, mint a Facebook,
rendszeresen adják tovább az állampolgárok adatait megkérdőjelezhető cégeknek és politikai pártoknak.
Ezzel a kérdéssel Magyarországon még mindig nem foglalkoznak politikai szinten.
 
Az újságírói munka védelme sok szempontból nagyon gyenge Magyarországon. Az online (gyakran
szexuális jellegű) zaklatás gyakori, különösen a női újságírók ellen. Míg az állampolgárok formális
megfigyelése nehezen lenne eszközölhető az állambiztonsági szervek számára, az elmúlt években azt
tapasztaltuk, hogy az ország nagy lépéseket tesz a megfigyelés kiterjesztése felé adatbázisok, digitális
ujjlenyomatok, CCTV-felvételek, hangfelvételek összekapcsolásával. Egy nemzetközi újságírói vizsgálat
feltárta a Pegasus kémprogram magyar újságírók elleni alkalmazását, aminek jelentős gátló hatása lehet a
magyarországi újságírói munkára, mivel veszélyeztetheti az újságírók és forrásaik biztonságát,
öncenzúrához vezethet, valamint további pénzügyi és működési terhet ró az oknyomozó újságírói
tevékenységet folytató médiumokra. A rágalmazás továbbra is bűncselekménynek minősül
Magyarországon a Büntetőtörvénykönyv (2012. évi C. törvény) 226., 227. cikkei szerint. 2021 júniusában
egy Facebook felhasználót, Marton Kristófot 10 hónap börtönbüntetésre ítélték egy poszt miatt, amelyben
három rendőrt vádolt meg visszaéléssel.
 
Piaci pluralitás (73%-os magas kockázat)
 
Az online piac pluralitása tekintetében a helyzet valamivel (hét százalékponttal) jobb, mint az analóg
médiapiacon – részben azért, mert a digitális médiapiac valamivel kevésbé koncentrált és
versenyképesebb, mint a hagyományos média. Itt ráadásul még kifejezetten sok független termékkel
rendelkezik a piac. Ettől függetlenül piaci pluralitás négy mutatójának digitális pontszáma magas kockázati
szintet mutat, ezek a médiatulajdonlás átláthatósága (88%), a hírmédia koncentrációja (77%), az online
platformok koncentrációja és a versenyszabályozás (75%), valamint a kereskedelmi és tulajdonosi befolyás
hatása a szerkesztői tartalomra (75%). Kiemelt probléma, hogy Magyarországon nincs platform-specifikus
szabályozás az online platformkoncentráció megakadályozására. A verseny érvényesítése bármely piacon
a gazdasági versenyhatóság feladata, de mandátuma nem terjed ki a nemzetközi szereplőkre, így a
Facebookra (Meta) vagy a Twitterre.
 
A média fenntarthatósága közepes kockázatot mutat (50%), ami elmarad a mutató összpontszámától (75%)
– részben annak is köszönhetően, hogy az online hirdetési piac folyamatosan növekszik. A kockázatok
azonban továbbra is fennállnak: a Magyar Reklámszövetség szerint 2021-ben az online hirdetési bevételek
mintegy 65 százaléka a Facebookhoz (Meta) és a Google-höz (Alphabet) ment. Részesedésük a piacból az
elmúlt években egyre csak nőtt. Alternatív megoldásként az online médiumok új bevételekkel kísérleteznek.
2021-ben tovább nőtt a közösségi finanszírozás, az előfizetések és az alternatív bevételi források szerepe.
2020-ban közösségi finanszírozási kampánnyal kezdte meg működését a Telex, az egykori indexes
újságírók által alapított új híroldal. Ennek 2021 átláthatósági jelentéséből kiderül, hogy a portált működtető
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cég jelentős bevételre tett szert, amely garantálni tudja fenntartható működését az elkövetkező években
(Telex, 2021). A Telex példája, valamint a HVG és a 444 sikeres paywalljai azt mutatják, hogy a magyar
társadalom látszólag egyre nagyobb része felismeri, hogy hozzájárulása nélkül tovább szűkülne a
demokratikus közvélemény tere.
 
Politikai függetlenség (86%-os kockázat)
 
A politikai függetlenség két digitális mutatója magas kockázatot mutat: ezek a média politikai függetlensége
(97%) és a közszolgálati média irányításának és finanszírozásának függetlensége (97%) – ez utóbbit
befolyásolja többek között a közszolgálati média online kiadására vonatkozó szabályok hiánya. Az
audiovizuális média, online platformok és választások (63%) mutatója valamivel a magas kockázati küszöb
alatt van. Bár az online média a legsokszínűbb szegmens Magyarországon, és általában véve az online
médiumok nagyobb politikai függetlenséget élveznek, mint más médiaszegmensek, a kockázatok mégis jól
láthatóak. Egy jól látható probléma, hogy a TOP4 online média egyike, az egyik legnagyobb kormánypárti
online média, az Origo.hu a KESMA tulajdonában van (CEPMF, 2021) – a KESMA további prominens
oldalai közé tartozik még a Mandiner.hu és a 888.hu. Ezen kívül sok másik erősen kormánypárti online
médium is létezik, mint például a Pestisrácok.hu. 2020. őszi kormányzati befolyás alá kerülése óta egy
másik TOP4-es online hírmédium, az Index.hu is „kétségtelenül a kormányhoz kötődő médiabirodalom
részének” tekinthető (Helsinki, 2021). Ezt bizonyítja, többek között, hogy 2021 végén egy szerkesztő
lemondott, azt követően, hogy a lap olyan cikksorozatot közölt az ellenzék állítólagos korrupciós
botrányairól, amelyeket a szerkesztőségen kívüli szereplők írtak, az ott dolgozó újságírók tudta nélkül
(Spirk, 2022). A kormánykritikus csatornák között akad olyan is, ahol egyértelmű politikai kötődésekre
találhatunk példát, mint a Nyugati Fény vagy az Ez a lényeg.
 
A közösségi médiában való hirdetés egyre népszerűbb a magyarországi politikai szereplők körében. A
Facebook politikai hirdetésekről közölt adatai továbbra is megkérdőjelezhetőek, és a politikai pártok
(meghatalmazottak és közvetítők segítségével) könnyen kijátszhatják a szabályokat. A digitális média első
pillantásra a hagyományos médiánál egyenlőbb, demokratikusabb feltételeket kínál a magyarországi
politikai pártok számára, mivel a közösségi média felületeit nem befolyásolja a kormány. De a
nyilvánosságnak ez a demokratizálódása kétélű fegyver, hiszen a nagy közösségi média platformok
felerősítik azok hangját, akiknek jobb anyagi lehetőségeik vannak, függetlenül üzeneteik értékétől és
valóságtartalmától. Sajtóértesülések szerint a kormánypárt Facebook-os és Google-ös (Youtube)
kampányköltéseivel megelőzte az ellenzéket. A politikai pártokon kívül számos kormányközeli hírmédium
(amelyek egy része a KESMA része) és a Megafon nevű magánszervezet is aktívan népszerűsít
kampánycélú politikai tartalmat a Facebookon – utóbbi több mint 10 millió eurót költött a kampány során
(Tamás és Herczeg, 2022). Az elmúlt egy évben a kormánypárt egyik politikusát több kritika érte amiatt,
hogy közösségi posztjaival túllépte a megengedett kampányköltségvetést – azonban az Állami
Számvevőszék (ÁSZ) nem talált visszaélésre utaló jelet, mivel a közösségi médiában történő reklámozás
nem minősül politikai hirdetésnek Magyarországon. Az RTL beszámolója szerint az ÁSZ már 2020-ban is
felvetette a közösségi média politikai reklámozásának szabályozását, de ennek nem volt politikai
támogatottsága (Vorák, 2021).
 
Társadalmi inkluzivitás (64% közepes kockázat)
 
A társadalmi inkluzivitás területén a digitális kockázatok leginkább a lakosság digitális kompetenciáinak
szintjéből (50% - közepes kockázat), valamint a kiszolgáltatott csoportokkal szembeni online
félretájékoztatás és gyűlöletbeszéd elleni küzdelem korlátozott hatékonyságából erednek (77% - magas
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kockázat). Magyarországon a lakosság 49 százaléka rendelkezik alapszintű vagy az alapszint feletti
általános digitális készségekkel – ami a felmérésünk szempontjából közepes kockázatot jelent. Ezzel
egyidőben a lakosság 31%-a nagyon alacsony szintű általános digitális készségekkel rendelkezik (Eurostat,
2021).
 
Bár léteznek olyan magyar törvények, amelyeket a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem céljából vezettek be (pl.
2012. évi C. Törvény 332. §, amelynek szövegében 2016 októberében módosítások történtek: összhangban
az EU Tanácsának a rasszizmus és idegengyűlölet visszaszorításról szóló kerethatározatával, a törvény
kiterjed most már a „gyűlöletre uszítás” mellett az „erőszakra való uszításra” is, valamint magába foglalja az
olyan esetekre vonatkozó védelmet is, amikor az uszítás a védett csoportok egyes tagjait célozza, lásd
Article 19, 2018). Mind a bíróságok, mind a Médiatanács szigorúan lépnek fel a gyűlöletbeszéddel
szemben. Például 2017-ben a kormányközeli Echo TV-t 500 ezer forintos bírsággal sújtották egy olyan
riportért, amelyben a Magyar Iszlám Közösség tagjait bűnözőként mutatta be (Hirado.hu, 2017). Bayer Zsolt
kormánybarát véleményújságírót 250 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, mivel egy cikkében
amellett foglalt állást, hogy civil aktivistákat erőszakkal kellene eltávolítani a Parlament épületéből (Index,
2017). 2022-ben a kormánybarát Magyar Nemzet két szerkesztője egy év felfüggesztett börtönbüntetést
kapott, mivel „A Szabó Tímea nevű organizmus tudományos jellemzése” című cikkel megkérdőjelezte egy
ellenzéki politikus emberi mivoltát (Herczeg, 2022). Ennek ellenére riasztó tendencia figyelhető meg az
etnikai kisebbségekkel (főleg romákkal és bevándorlókkal) szembeni gyűlöletbeszéd terén. Ráadásul a
dezinformáció is egyre nagyobb aggodalomra ad okot – mind a COVID-19 világjárvány, mind az ukrajnai
háború kontextusában. Ezeket a magyarországi tapasztalatokat tekintve megállapítható, hogy a digitális
környezet jelenlegi állapota komoly kockázatokat tartogat a demokratikus közvélemény számára. Pozitív
fejleményként említhető, hogy az EDMO (a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja) és az Európai
Bizottság támogatásával, valamint az Agence France Presse (AFP) francia hírügynökség szakértelmére
támaszkodva, elindult az ország első független tényellenőrző oldala, a Lakmusz.hu.
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5. Következtetések

 
A médiapluralizmus állapota Magyarországon 2010 óta folyamatosan romlik. A 2021-es évről alkotott
értékelésünk pontszámai ugyan enyhe javulást mutatnak, de ezek nem reformoknak vagy az évtizedes
tendenciák visszafordulásának köszönhetők, hanem a COVID-19 világjárvány okozta sokkból való enyhe
kilábalásnak. Az országban a legnagyobb kockázatot a politikai függetlenség terén találjuk, 74%-os
kockázati szinttel – ráadásul itt nem csak a terület egésze, hanem minden mutatója is magas kockázatot
mutat.
 
A kormánypárt játéktere szinte korlátlan, hiszen az Országgyűlés kétharmados többsége támogatja, és
hajlandó minden törvényt rendelettel felülírni politikai céljainak elérése érdekében. A kormánykoalíció
emellett jelentős összegű közpénzt is képes kommunikációs kampányok szervezésére vagy a hozzá
hűséges médiumok anyagi támogatására fordítani, ezáltal torzítva a nyilvánosságot és gyengítve a
médiapluralizmust. A Médiahatóság erős politikai ellenőrzés alatt áll. 2021 októberében, egy évvel
mandátuma lejárta előtt, lemondott a Médiahatóság és a Médiatanács elnöke, Karas Mónika, így a 2022-es
választások előtt a Fidesz parlamenti többsége nevezhette ki utódját (Vaski, 2021a). Utódja 9 évre Koltay
András, a Közszolgálati Egyetem korábbi rektora (MTI-Hungary Today, 2022), akit a miniszterelnök jelölt a
pozícióra. A magyar törvény nem tartalmaz szabályozást az újságírók online zaklatása ellen - pedig gyakori
az online zaklatás, különösen a női újságírókkal szemben (Botás, 2021 és Rutai, 2021). Emellett egy
nemzetközi oknyomozó újságírói projekt bebizonyította, hogy a magyar hatóságok a Pegasus
kémszoftverrel feltörték több, politikai korrupcióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozó oknyomozó vagy
politikai újságíró telefonját (Koskinen, 2021). A Magyarországon regisztrált problémák közül sok más
európai országban is megjelent már, mint például Lengyelországban, Szlovéniában vagy Macedóniában. Ez
azt jelenti, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó. E kockázatok mérséklése és a médiapluralizmus
biztosítása érdekében a tagállamokban és a tagjelöltekben a Bizottságnak fel kell lépnie olyan problémák
ellen, mint amilyen az állami reklámok politikailag motivált elosztása vagy a KESMA médiakonglomerátum
versenytorzító gyakorlata. Reméljük, hogy az európai médiaszabadságról szóló uniós lépések megoldást
adnak ezekre a problémákra.
 
Az MPM-elemzés alapján néhány ajánlást teszünk, amelyek csökkenthetik a négy terület kockázatait. Mivel
az elmúlt évek problémái továbbra is fennállnak, itt részben megismételjük korábbi ajánlásainkat is.
 
Alapvető védelem
 
Miközben azt látjuk, hogy a szólásszabadság és az információszabadság szabályozási keretei
általánosságban elfogadhatóak, a végrehajtásuk lehetne jobb is, és a gyakorlatban számos állami szerv
egyszerűen nem tesz eleget a törvényben rögzített kötelezettségeinek.

A magyar kormánynak megoldást kell találnia arra, hogy az állami szervek és más állami
vonatkozású szervezetek törvényi betartását kikényszerítse.

Az információszabadságról szóló törvényt aktualizálni kell, és a törvényben rögzíteni kell a
nyilvános információk és adatok kiadásának módját, beleértve a fájlformátumok
meghatározását, valamint az olvashatóság és a használhatóság egyértelmű meghatározását.
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Piaci pluralitás
 
A magyar médiapiac továbbra is gyenge, a hírmédiumok piaca pedig néhány, a kormánypárttól függő
entitás kezében összpontosul – az állami hirdetéseket a kormány rejtett támogatásként használja. Miközben
az online hirdetési piac növekszik, bevételeinek nagy része a Facebooknál és a Google-nél köt ki.

Az egyik megoldás egy európai médiafinanszírozási vagy médiatámogatási mechanizmus lehet,
amely fedezi vagy kiegészíti a független médiumok működési költségeit. Az uniós intézmények
mellett a nemzetközi adományozók figyelmét is szeretnénk felhívni a magyar média helyzetére,
és kérjük őket, hogy támogatási stratégiájuk kialakításakor vegyék figyelembe a magyar
nyilvánosságot is.

A helyi és regionális médiának kulcsszerepet kell játszania a médiatámogatásról szóló
döntésekben.

A versenyellenes magatartásra vonatkozó uniós szabályoknak figyelembe kell venniük a
KESMA és más domináns, kormányközeli médiatulajdonosok piactorzító hatását.

 
Politikai függetlenség
 
A politikai függőség sok esetben pénzügyi sérülékenységgel is együtt jár. A kormánypárt a közpénzeket
arra használja fel, hogy független piacokat tegyen kiszolgáltatottá és saját szócsöveit támogassa. Sok
kereskedelmi hirdető függ a kormány ágazat-specifikus szabályozásától, valamint a kormány megbízásaitól:
így a piaci hirdetők gyakran politikai szempontokat is beépítenek üzleti döntéseikbe.

Európai szinten garantálni kell az állami hirdetések elosztásának tisztességességét. Kérjük az
Európai Bizottságot, hogy keressen megoldásokat és eszközöket az állami források
felhasználásának és az ezekkel kapcsolatos visszaélések szabályozására a nemzeti
médiapiacokon. Ha a tisztességes versenyről szóló jelenlegi európai szabályozás nem elegendő
a piactorzító gyakorlatok visszaszorítására, akkor lehet, hogy ezzel a gyakorlattal egy új
szabályozásban kell foglalkozni.

Az EU-nak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie az online politikai hirdetések szabályozására
(beleértve a politikai hirdetések targetálását is). A magyar kormánynak lépéseket kell tennie
annak érdekében, hogy a közösségi médiában zajló politikai kampányok tisztességesen
szabályozva legyenek.

A politikai hirdetések szabályozásának figyelembe kell vennie a harmadik felek hirdetéseit és a
kormányzati üzeneteket is, amelyek gyakran burkolt politikai kampányként működnek.

Biztosítani kell a közmédia, az állami hírügynökség és a médiaszabályozó függetlenségét. Az
EU-nak olyan intézkedéseket kellene hoznia, amelyek érvényesítik az objektív újságírás
szabályait a közszolgálati médiában.

Támogatni kell a független újságíró és watchdog (őrkutya) szervezeteket.
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Társadalmi inkluzivitás
 
Bár a társadalmi befogadás területe csak közepes kockázatot mutat, itt is vannak olyan kérdések, amelyek
aggodalomra adnak okot. A nők még mindig alulreprezentáltak az újságírói szakmában, és korlátozott a nők
reprezentáltsága a médiatartalmakban is. Ezen kívül a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció is komoly
aggodalomra ad okot – különösen, hogy utóbbi probléma a mainstream médiában is megfigyelhető.

A dezinformáció jelentette fenyegetések, valamint a jelenlegi médiaműveltségi tevékenységek
kérdéses hatása és korlátozott hatóköre miatt az Európai Uniónak támogatnia kell, hogy
nagyobb léptékű médiaműveltségi programok indulhassanak, minden korcsoport számára.

További forrásokat kell fordítani a kisebbségi médiára.

A kormánynak le kell állítania a dezinformáció előállítását és finanszírozását – még akkor is, ha
terjesztése elősegíti rövid távú politikai céljait.

 
Emellett az EU-nak és a magyar kormánynak ösztönöznie kell, hogy több kutatás készüljön és legyen
folyamatos adatgyűjtés, a magyar média állapotát érintő legfontosabb kérdésekben. Jelenleg több
kulcsfontosságú kérdésben hiányosak a rendelkezésre álló ismeretek, az információhiány pedig tovább
növeli a médiapluralizmus kockázatait. A kutatások számának növelése kulcsfontosságú lenne, többek
között az alábbi területeken:

A kisebbségek és a nők médiahasználata és médiareprezentációja.

Médiapiaci trendek és a hírmédia finanszírozása.

Stratégiai perek a közéleti szerepvállalás ellen (SLAPP).

Közönségpreferenciák, hírfogyasztási szokások és tájékozottság a közélet legfontosabb
kérdéseiről.

A gyűlöletbeszéd Magyarországon.

A médiaműveltség szintje és a dezinformációval szembeni ellenállóképesség.
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