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1. Magyarországon valamennyi hírforráshoz bárki könnyen hozzáférhet 

 

• A magyar médiumok a kormányhoz való hozzáállásuktól és politikai hovatartozásuktól 

függetlenül az ország egész területén bárki számára könnyen hozzáférhetőek: a 

nyomtatott lapokat az országos hálózattal rendelkező Magyar Posta (is) terjeszti, a 

jelentős elektronikus médiumok országos lefedettségűek. 

• A magyar lakosság eszközellátottsága kifejezetten magas: 3,8 millió háztartásra 3,7 millió 

televízióelőfizetés jut; az internetelőfizetések száma az ország lakosságszámát is 

meghaladja; a felnőttek 91 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, akik 73 százaléka 

internetezésre is használja azt. 

 

Magyarországon valamennyi hírforráshoz való hozzáférés széleskörűen biztosított. Országosan 

elérhető valamennyi nyomtatott lap1, a televízió- és rádiócsatornák jelentős része, az internetes 

portálok pedig internetlefedettség függvényében gyakorlatilag az ország teljes területén 

hozzáférhetőek. A nyomtatott lapok értékesítésével az országos hálózattal rendelkező Magyar 

Posta is foglalkozik2. 

A 18 éven felüli lakosság 89,2 százaléka néz televíziót, 75,4 százaléka használ internetet, 50,7 

százaléka hallgat rádiót és 27,1 százaléka olvas nyomtatott sajtót3. Emellett a felnőtt lakosság 66,6 

százaléka rendelkezik Facebook regisztrációval, ami a legnépszerűbb közösségi média platform 

Magyarországon. Ami pedig a közösségi oldalakon történő hírfogyasztás intenzitását illeti, a 

megkérdezettek közel háromnegyede (74%) legalább hetente fogyaszt a közösségi médiában 

megjelenő híreket, 47 százalékuk pedig napi fogyasztónak tekinthető és 16 százalékuk számára ez 

az elsődleges tájékozódási forrás. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 2020 második 

negyedévében az internet-előfizetések száma 10.305.648 volt4. Szintén a KSH adatai szerint 

Magyarországon közel 3,8 millió háztartás van5, így, ha az internet-előfizetések számából kivonjuk 

azokat az előfizetéseket, amelyeket nem a háztartások kötnek, akkor is magas elérésről 

beszélhetünk. Ezen adatokon túl az Európai Számvevőszék is arra a következtetésre jutott, hogy a 

magyarországi nagysebességű internetpenetráció uniós átlag feletti6. Az országban 3,7 millió 

 
1 A regionális lapok is megrendelhetőek az ország teljes területéről, sőt digitális előfizetés esetén a Magyarországon 

kiadott lapok a világ bármely pontján elérhetők. 
2 https://www.posta.hu/ujsag_elofizetes/belfoldi_lapok_elofizetese (Letöltés dátuma: 2020. 09. 04.) 
3 Kutatópont Műhely kutatása 2020 április-június hónapban, 6000 fő személyes megkérdezésével. A minta 

reprezentatív a 18 éves és idősebb magyarországi lakosságra nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség 

tekintetében. 
4 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oni003.html (Letöltés dátuma: 2020. 09. 06.) 
5 http://www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf10_02_01.html (Letöltés dátuma: 2020. 09. 04.) 
6 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/hu/#figure2 (Letöltve: 2020.09.28.) 

https://www.posta.hu/ujsag_elofizetes/belfoldi_lapok_elofizetese
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oni003.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf10_02_01.html
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/hu/#figure2
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televízióelőfizetés van, ami háztartásonként az átlagos lakók számával (2,6) számolva azt jelenti, 

hogy Magyarországon 9,6 millió ember napi szinten el tudja érni a különböző tévécsatornákat. A 

szolgáltatók alapcsomagjaiban a közszolgálati adók, mellett a nagyobb kereskedelmi csatornák is 

elérhetőek. 

A Kutatópont Műhely 2019 decemberi kutatása7 alapján a legalább 18-ik életévüket betöltöttek 91 

százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, az okostelefont használók aránya pedig 67 százalék, míg 

internetezésre a mobiltelefonnal rendelkezők 73 százaléka szokta használni készülékét. 

 
7 A kutatás 2019 december hónapban készült 5000 fő személyes megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 éves és 

idősebb magyarországi lakosságra nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség tekintetében. 
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2. Médiapiaci egyensúly: ugyanannyian fogyasztják a konzervatív és 

balliberális médiumokat 

 

• A magyar felnőtt lakosság 95 százaléka (7,7 millió fő) rendszeres médiafogyasztó. 

• A médiába vetett bizalom uniós átlagnak megfelelő. 

• A magyar médiapiac kiegyensúlyozott: nagyságrendileg ugyanannyian tájékozódnak 

konzervatív (84 százalék, 6,8 millió fő), mint balliberális forrásokból (83 százalék, 6,7 

millió fő), arányaiban elenyésző azok száma, akik kizárólag csak az egyik típusú médiából 

tájékozódnak. 

 

A magyar felnőtt lakosság 95 százaléka (megközelítőleg 7,7 millió fő) rendszeres médiafogyasztó8. 

Közülük a konzervatív médiumokat kicsivel többen, mint 6,8 millióan, míg a balliberálisokat 

majdnem 6,7 millióan követik, azaz a jobboldali és a balliberális médiumokat követők tábora 

gyakorlatilag azonos méretű9. A közös halmaz, azaz azok, akik egyaránt tájékozódnak mindkét 

oldal médiumaiból majdnem 6 millió (5.927.620) fő, azaz a választópolgárok legalább 75 

százalékához garantáltan mindegyik politikai oldal nézete eljut. Azok száma, akik csak egyik 

irányba tájékozódnak, a fentebb említett adatokhoz képest jóval kevesebben vannak. A csak 

konzervatív médiát fogyasztók száma 526 ezer, míg a csak balliberális médiát fogyasztók 

megközelítőleg 558 ezren vannak. A médiafogyasztók táborán belül a legkisebb csoportot azok 

alkotják, akik csak közszolgálati médiát követnek, létszámuk 2020 harmadik negyedévében 

nagyságrendileg 130 ezer volt. 

A magyar médiafogyasztók azon túl, hogy aktívan tájékozódnak a médiából, az uniós átlagnak 

megfelelően bíznak a médiában: az Eurobarométer média bizalmi indexe szerint a magyarok 63 

százaléka magas vagy közepes bizalmat mutat a média iránt, ami pontosan megegyezik az EU27 

átlag átlagával10. (Magyarországon a magas bizalmi indexel rendelkezők aránya 28 százalék, míg 

az EU27-ben mindössze 21 százalék ez az arány.)  

 
8 A fogyasztási adatok a Kutatópont Műhely 2020 harmadik negyedévében (július-szeptember) a felnőtt magyar 

lakosság körében, reprezentatív mintán, 6000 fő személyes megkérdezésével végzett kutatásából származnak. A 

statisztikai hibahatár: +/- 1,4% 
9 A médiumok besorolása a balliberális atlatszo.hu osztályozását követi: https://atlatszo.hu/2020/08/07/grafikonokon-

es-diagramokon-mutatjuk-hogyan-alakult-at-a-magyar-media-az-elmult-tiz-evben/ (Letöltve: 2020.09.28.) 
10 Standard Eurobarometer Autumn 2019 Report: Media use in the European Union, 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2255 

(Letöltve: 2020.09.28.) 

https://atlatszo.hu/2020/08/07/grafikonokon-es-diagramokon-mutatjuk-hogyan-alakult-at-a-magyar-media-az-elmult-tiz-evben/
https://atlatszo.hu/2020/08/07/grafikonokon-es-diagramokon-mutatjuk-hogyan-alakult-at-a-magyar-media-az-elmult-tiz-evben/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2255
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1. ábra - A magyar társadalom médiafogyasztási szokásai (Forrás: Kutatópont Műhely) 
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3. A magyarországi médiumok politikai értékrendtől függetlenül, döntően 

magyar tulajdonban vannak 

 

• A rendszerváltozással párhuzamosan jelentek meg a külföldi befektetők és kerültek 

évtizedekre domináns pozícióba a magyarországi médiapiacon. 

• Mára döntő többségben, 95 százalékban magyar tulajdonú vállalatok birtokolják a hazai 

médiapiacot. 

• A legjelentősebb külföldi tulajdonosnak a német RTL Csoport és a svájci-német Ringier-

Axel Springer számít. 

 

Az elmúlt évtized igazi fordulatot hozott a magyar médiapiacon, jobb- és baloldalon egyaránt. A 

rendszerváltozás során számos tőkeerős, a médiaüzemeltetésben jártas külföldi befektető jelent 

meg Magyarországon, majd domináns szerepbe is került: a német Axel Springer, a svájci Ringier 

és a szintén német Bertelsmann két évtizeden keresztül uralta a magyarországi médiapiacot. 2014-

ben a Ringier és az Axel Springer – melyek politikai és gazdasági lapokon túl számos tematikus 

valamint bulvár kiadványt birtokoltak – egyesült, amellyel párhuzamosan megváltak portfóliójuk 

egy jelentős részétől, de a fúziót követően is jelen vannak az országban. A Ringier-Axel Springer 

a mai napig a kiadója olyan jelentős országos lapnak, mint Magyarország legnagyobb bulvár 

napilapja, a Blikk11. Szintén a 2014-es év fejleménye, hogy a Sanoma érdekeltségeit a Central 

Csoport vásárolta meg, amelynek tulajdonosa a többek szerint balliberális kötődésű Varga Zoltán 

magyarországi milliárdos. A Centrál Médiacsoport Zrt. jelenleg is kiadója az egyik legnagyobb, 

milliós eléréssel rendelkező balliberális hírportálnak, a 24.hu-nak12. Jelentős a piaci részesedése a 

közéleti és gazdasági HVG-nek is, amely a nyomtatott piacon és az online térben egyaránt jelen 

van. 2003-tól a HVG Kiadó Rt-ben a német Westdeutsche Allgemeine Zeitung (később Funke) 

szerzett többségi tulajdont, majd 2014-ben a Funke megvált a többségi részvénypakettjétől, 

amelyet a HVG korábbi résztulajdonosai, a menedzsment és a szerkesztőség tagjai vásároltak 

vissza, ezzel a HVG 2014-től újra hazai tulajdonba került. A balliberális médiumok piacán az 

ország legnagyobb online hírportálja, az Index teljesen hazai, míg a 444.hu részben magyar, 

részben pedig külföldi tulajdonban áll. Szintén 2014 után került magyar tulajdonba a magyar 

médiapiac egyik jelentős szereplője a konzervatív Mediaworks Hungary Zrt., amely portfóliójába 

megyei napilapok, gazdasági szaklapok, divat-, életmód-, és bulvárlapok, valamint országos, 

közéleti napilapok és online portálok tartoznak, mint például a Világgazdaság, Magyar Nemzet 

vagy a Mandiner13. A legjelentősebb jobboldali online portál, az origo.hu is 2015-ben került 

magyar kézbe, miután a német Deutsche Telekom többségi tulajdonában lévő Magyar Telekom 

2015-ben eladta azt a New Wave Media Kft-nek. A kereskedelmi tévécsatornák piacán viszont 

 
11 https://rasb2b.hu/termekeink/ (Letöltve: 2020. 08. 26.) 
12 https://centralmediacsoport.hu/online/ (Letöltve: 2020. 08. 26.) 
13 https://mediaworks.hu/termekek/ (Letöltve: 2020. 09. 07.) 

https://rasb2b.hu/termekeink/
https://centralmediacsoport.hu/online/
https://mediaworks.hu/termekek/
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jelentős a külföldi jelenlét, hiszen az RTL Group birtokolja az ország legnagyobb eléréssel 

rendelkező balliberális hírműsorát közlő RTL Klub-ot, és több jelentős kábelcsatornát is. A 

televíziók piacán 2015 óta viszont magyar tulajdonban van a TV2 Csoport, amely az RTL Klub 

konkurenseként üzemelteti a másik meghatározó országos csatornát a TV2-t. Összességében a 

politikailag meghatározó médiumok piacán – a sajtótermékek számát tekintve – mára 95 százalékos 

magyar tulajdoni arány alakult ki. A magyar médiapiac nagy részének hazai tulajdonba kerülése 

tulajdonképpen a német mintát követi: Németországban a tulajdoni viszonyokat vizsgálva három 

hatalmas médiakonszern vezető szerepe érhető tetten, a Bertelsmann, a Funke Mediengruppe és a 

15.000 alkalmazottal bíró Axel Springer, ami többek között a Bild, a Die Welt, a Sat1, a Pro7 és 

Blikk médiumok meghatározó tulajdonosa. 

 
2. ábra - Jelentősebb tulajdonosi átalakulások a magyar médiapiacon 2011 óta 

 

Ugyanakkor figyelemreméltó tény, hogy amíg az üzemeltetett médiumok számát tekintve 

elhanyagolhatónak tűnik a külföldi tulajdon jelenléte Magyarországon, piaci részesedésük ennél 

jóval meghatározóbb: rendelkezésre álló legutolsó beszámolóik alapján mind árbevételüket, mind 

nyereségességüket tekintve a külföldi tulajdonban álló kiadóvállalatok a magyarországi médiapiac 

nagyjából egyharmadát uralják. 
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4. A 2010-es kormányváltás óta folyamatosan növekszik a balliberális 

médiumok száma 

 

• Magyarországi médiaszabályozás liberális: bárki, bármikor szabadon és könnyen 

alapíthat médiumot, ennek főszabály szerint egyetlen feltétele, hogy bejelenti azt a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál. 

• 2010-ben 33 balliberális médium működött Magyarországon, 2020-ra 48-ra emelkedett a 

számuk: mindössze 4 ilyen médium szűnt meg, miközben 19 új jött létre. 

 

A magyar plurális médiavilág egyik fontos jellemzője, hogy a megengedő törvényi szabályozásnak 

köszönhetően könnyű és gyors új médiumot alapítani, így a magyar médiapiacon rendszeresen 

jelennek meg új sajtótermékek. Talán ennek is köszönhető az a figyelemreméltó jelenség, hogy 

2010-et követően, mikor az Orbán Viktor-vezette Fidesz-KDNP koalíció került kormányra, 

folyamatosan növekszik a balliberális médiumok száma: míg 2010-ben még 33 politikailag 

releváns ilyen felület működött Magyarországon, addig számuk 2020-ra 48-ra növekedett, ami 45 

százalékos emelkedést jelent. A szerkesztőségek fenntarthatóságát mutatja, hogy tíz év alatt 19 

balliberális felület kezdte meg működését14 és mindössze 4 médium szüntette meg tevékenységét15. 

 

3. ábra - Balliberális médiumok számának változása 2010 és 2020 között (darab) 

A 2010-ben elfogadott magyar szabályozás minimális, könnyen teljesíthető feltételek ír elő a 

médiaalapítással kapcsolatban: gyakorlatilag mindössze bejelentési kötelezettsége van az új 

médiumot indítani kívánóknak. A médiatörvény értelmében míg a lineáris médiaszolgáltatást 

nyújtó médiumoknak – egyes esetektől eltekintve – előzetes bejelentési kötelezettsége van és 

 
14 444.hu, alfahir.hu, atlatszo.hu, azonnali.hu, Direkt36, Euronews, ezalenyeg.hu, g7.hu, hirklikk.hu, Jelen, Magyar 

Hang, magyarhang.org, merce.hu, napi.hu, Pesti Hírlap, Telex, ugytudjuk.hu, valaszonline.hu, zsurpubi.hu 
15 NEO FM, Népszabadság, nol.hu, stop.hu 
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tevékenységét csak azt követően kezdheti meg, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala (azaz a nemzeti médiahatóság) nyilvántartásba vette.16, addig sajtótermékek esetén (pl. 

online vagy nyomtatott médium) a tényleges tevékenység megkezdése után, hatvan napon belül 

szükséges a bejelentést megtenni (azaz még a nyilvántartásba vétel sem feltétele a tevékenység 

megkezdésének)17. 

 

4. ábra - Balliberális médiumok Magyarországon (2010-2020) 

  

 
16 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.) 41§ (1) 
17 Mttv. 41§ (2) 
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5. Magyarországon a balliberális médiumok is nyereségesek 

 

• Magyarország legjelentősebb médiavállalkozásai – kormányhoz való viszonyuktól 

függetlenül – nyereségesek. 

• Egyedül a balliberális 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt. képtelen – immár hagyományosan 

– fenntartható üzleti modellt találni magának. 

 

A magyar médiapiac kormányhoz való viszonytól függetlenül nyereségtermelő üzleti terület: az itt 

működő kiadóvállalatok évről-évre nemcsak jelentős árbevétellel rendelkeznek, hanem még 

adózás után is gyakorlatilag kivétel nélkül profitot tudnak realizálni (5. ábra). Ezen vállalatok 

portfóliójába a politikai tartalmú lapok mellett gyakran tematikus és bulvárlapok is tartoznak, 

amely lapokkal a szélesebb fogyasztói réteg elérése mellett stabilabb működési környezetet tudnak 

kialakítani, nem ritka, hogy könyvkiadással vagy online szolgáltatásokkal is foglalkoznak. 

Meglepő kivételt a radikálisan balliberális 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt. jelent. Tekintve, hogy a 

legnagyobb balliberális televíziót (RTL Klub) üzemeltető vagy a vezető online hírportált (24.hu) 

kiadó vállalatok milliárdos profitot realizálnak, a 444.hu veszteséges volta aligha magyarázható a 

kormányhoz fűződő (ellenséges) viszonyával, sokkal inkább a menedzsment által rosszul 

megválasztott piacképtelen üzleti modell állhat a sikertelenség hátterében. 

 
5. ábra - A magyar médiapiac kiadóvállalatainak nyereségessége 

(az utolsó hozzáférhető beszámolóik alapján) 
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6. Az újságírók tabuk nélkül, bármilyen témában és bárkiről szabadon 

írnak 

 

• Magyarország alkotmányában és törvényeiben de jure garantálja a sajtó- és 

véleménynyilvánítás szabadságát. 

• A magyar médiapiac de facto megvalósítja ezen szabadságokat akár még az egyéni vagy 

közösségi jogok sérelmére is. A Magyar Narancs balliberális hetilap címlapján Orbán 

Viktort Hitler-bajusszal ábrázolta, a Népszava napilap Krisztus-karikatúrát jelentetett 

meg, a Mérce újbaloldali online portál pedig forradalomra felhívó publicisztikának adott 

teret. A konzervatív média ugyanakkor Soros György személyét és tevékenységét 

kritizálja előszeretettel. 

 

Magyarország jogrendszere – a liberális demokráciák gyakorlatának megfelelően – elismeri és 

valamennyi szinten, széleskörűen védi mind a sajtó-, mind a véleménynyilvánítás szabadságát. A 

2011-ben elfogadott Alaptörvény18 és a 2010-ben megalkotott sajtótörvény19 nem csupán az 

alapelveket rögzítik, hanem védelemben részesítik a sajtó függetlenségén túl annak előállítóit, az 

újságírókat is. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az Alaptörvény kimondja, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának vagy 

a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, 

míg a sajtótörvény rendelkezése szerint a médiatartalom nem sértheti az alkotmányos rendet és 

nem lehet alkalmas kisebbségek vagy bármely többség elleni gyűlölet keltésére vagy erőszakra 

uszításra. 

A magyarországi gyakorlat azonban gyakran szélsőségesen is a sajtó- és véleménynyilvánítás 

szabadság irányába billen, hiszen a média szereplői vagy az ott megnyilvánulók előszeretettel 

közölnek olyan tartalmakat, amelyek sértik az emberi méltóságot, közösségek vallási 

meggyőződését, de még a hatalom erőszakos megdöntésére való felhívástól sem riadnak vissza. 

Amíg a konzervatív sajtóorgánumok elsősorban Soros György személyét kritizálják, addig a 

balliberális sajtó, amely a nemzetközi nyilvánosságban politikai elnyomására panaszkodik, 

gyakran még a liberális demokráciákban sem megengedett, szélsőséges támadásokat intéz a 

kormány, annak szereplői, az alkotmányos berendezkedés vagy a többségi társadalom irányába – 

mindenfajta következmény nélkül. Az egyik meghatározó balliberális hetilap, a Magyar Narancs 

2015. szeptember. 10-i címlapján a migrációs krízis tetőpontján Hitler-bajusszal ábrázolta Orbán 

Viktor miniszterelnököt, amely címlapot hivatalos hirdetésként, plakátok formájában országszerte 

terjesztették (1. kép). 

 
18 Magyarország Alaptörvénye IX. cikk 
19 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 
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1. kép - A Magyar Narancs, balliberális hetilap 2015.09.10-i címlapja 

A közelmúltban a koronavírus-válság kapcsán gyakori médiaszereplővé váló hatósági személyt, az 

országos tisztifőorvost a szélsőségesen liberális 444.hu internetes portál újságírója nevezte a 

közösségi médiában „szó legszorosabb értelmében fasisztának”20. Szintén a pandémiát használta 

fel a legjelentősebb baloldali napilap, a Népszava is, hogy 2020.04.28-ai számában közölt 

karikatúrájával egyszerre űzzön gúnyt a vírus elleni védekezés ikonikus alakjává váló 

tisztifőorvosból és a kereszténységből (2. kép). 

 

2. kép - A Népszava baloldali napilap2019.01.11-i karikatúrája 

Az öndefiníciója szerint baloldali politikai lap, a Mérce 2019. január 11-én pedig egyenesen olyan 

írást közölt a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének – azaz állami 

alkalmazásban lévő – tudományos munkatársától, Szűcs Zoltán Gábortól, amely a rombolás és a 

zsarnokölés szükségessége mellett érvel, végül eljut a forradalomra – azaz a választott kormány 

erőszakos megdöntésére – való implicit felszólításig: „Ma igenis szükség van rombolásra, szükség 

van a túlzásokra, a destruktív szenvedélyeinkre, mert ma nem lokális anomáliák jelentik a kihívást 

 
20 https://www.facebook.com/martonbede/photos/a.1596034900708951/2557706881208410/?type=3 (Letöltve: 

2020.09.28.) 

https://www.facebook.com/martonbede/photos/a.1596034900708951/2557706881208410/?type=3
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egy magamfajta liberális számára, hanem a zsarnokság egész rendszere. Érdemes talán felidézni, 

hogy a liberalizmus eredetileg nem a statusquo, az uralmon lévő elit ideológiája volt, hanem 

forradalmi eszme. A zsarnokölés, az ellenállás, a régi rend megdöntésének és egy új, szabadságot 

ígérő rend megalapításának eszméje. Márpedig forradalmakat dühös emberek csinálnak. 

Liberálisként is tanuljunk meg hát hallgatni a bennünk lévő haragra!”21 

Németországban vagy Franciaországban egyetlen szeriőz szerkesztőség sem közölt volna le ehhez 

hasonló írást. 

 
21 https://merce.hu/2019/01/11/szabadsag-szenvedely-harag/ (Letöltve: 2020.09.28.) 

https://merce.hu/2019/01/11/szabadsag-szenvedely-harag/
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7. A magyar médiahatóság függetlensége az uniós gyakorlathoz képest is 

erős 

 

• Az Európai Unió számos tagállamának médiahatóságai a kormányok, gyakran egyenesen 

minisztériumok alárendeltségében működnek. 

• Ezzel szemben a magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és annak Médiatanácsa 

kizárólag az országgyűlésben kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvénynek van 

alárendelve, utóbbi elnökét és tagjait a törvényhozó hatalom választja. 

• A médiahatóság költségvetését az országgyűlés és saját források biztosítják, megteremtve 

ezzel a kormánytól való függetlenségét. 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Magyarország független médiaszabályozó és -

ellenőrző szerve, függetlenségét garantálja, hogy intézménye és tagjai a törvénynek alárendelt és a 

népképviseleti szervnek (országgyűlés), nem pedig a végrehajtó hatalomnak (kormány) alárendelt. 

Működési függetlenségét tovább erősíti, hogy költségvetése nem a kormánytól függ, hanem 

rendelkezik saját bevételekkel (pl. médiaszolgáltatási díjak, frekvencia díjak), költségvetési 

hozzájárulását pedig az országgyűlés biztosítja. 

Az NMHH jogállását egy sarkalatos törvény szabályozza, amelyet a törvényhozó hatalom a 

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmados többségével fogad el és módosíthat. A 2010. évi 

CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 109. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) önálló 

szabályozó szerv, amely kizárólag a törvénynek van alárendelve. A Hatóság önálló hatáskörű 

szerve a Médiatanács, amely az Országgyűlés felügyelete alatt áll és tagjait szintén a törvényhozó 

hatalom választja. A Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, 

ám a Médiatanács elnökévé a parlament választja. 

A magyar szabályozás szigorúságát jól mutatja, hogy már annak 2010-es elfogadása óta eleget tett 

azon követelményeknek, melyeket csak a 2018-ban módosított audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló uniós irányelv írt elő a médiapiac feletti felügyeletet ellátó szervek, 

hatóságok függetlenségének biztosítása érdekében a tagállamok számára22. 

A magyar gyakorlat tehát kinevezését követően széleskörű autonómiát biztosít a Hatóság számára 

és az elnök jelölésének kivételével kivonja a kormányt az NMHH működtetésének köréből. Ez a 

gyakorlat az Európai Unió számos tagállamához képest is szigorúan eltávolítja a médiafelügyeletet 

 
22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok 
audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018L1808 (Letöltve: 2020.09.10.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018L1808
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ellátó intézményt a végrehajtó hatalomtól, hiszen számos példa mutatja, hogy több uniós országban 

egyenesen a kormány, sőt minisztériumok közvetlen alárendeltségében működnek ezen nemzeti 

szervek. Ausztriában a Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) elnökét, alelnökét és 

további három tagját a szövetségi kormány javaslatára a köztársasági elnök23, Dánia 

médiahatóságának elnökét és tagjait a kulturális miniszter24, az ír Broadcasting Authority of Ireland 

hatóságának (Authority) kilenc tagjának többségét a kommunikációért, energiáért és a természeti 

erőforrásokért felelős miniszter javaslatára a kormány25, Hollandiában pedig a Commissariaat voor 

de Media-t vezető tanács tagjait az alap- és középfokú oktatásért és médiáért felelős miniszter 

nevezi ki26. Míg Svédországban az illetékes intézmény a kulturális minisztérium egyik alárendelt 

ügynöksége27, addig Máltán a fentieknél erősebb, ám a magyarhoz képest lényegesen gyengébb 

demokratikus szelekciós mechanizmus keretében a jelölő miniszterelnök az ellenzék vezetőjével 

előzetesen konzultálva fordul az államfőhöz a nemzeti médiahatóság tagjainak kinevezéséért28. 

 
23 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_2001_1_32/ERV_2001_1_32.pdf (Letöltve: 2020.09.10.) 
24 https://english.kum.dk/policy-areas/media/ (Letöltve: 2020.09.10.) 
25 https://www.bai.ie/en/about-us/the-authority-committees-and-executive/ (Letöltve: 2020.09.10.) 
26 https://www.cvdm.nl/english-summary-dutch-media-authority (Letöltve: 2020.09.10.) 
27 http://www.mprt.se/en/about-us/ (Letöltve: 2020.09.10.) 
28 http://www.ba-malta.org/en/about-us (Letöltve: 2020.09.10.) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_2001_1_32/ERV_2001_1_32.pdf
https://english.kum.dk/policy-areas/media/
https://www.bai.ie/en/about-us/the-authority-committees-and-executive/
https://www.cvdm.nl/english-summary-dutch-media-authority
http://www.mprt.se/en/about-us/
http://www.ba-malta.org/en/about-us
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8. A magyar médiahatóság súlyosabban szankcionálja a konzervatív 

médiumokat 

 

• A magyar médiahatóság gyakrabban és súlyosabban bünteti a konzervatív médiát, mint 

a balliberálist. 

• A független médiahatóság 2012 és 2020 között szankcionált esetek több mint kétharmada 

volt jobboldali, míg egyharmadánál kevesebb volt balliberális médiumhoz köthető. 

• A kiszabott pénzbüntetések 66 százalékát (357 millió forint) konzervatív, míg csupán 34 

százalékát (183 millió forint) kellett balliberális médiumnak befizetnie. 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács határozatainak vizsgálatából29 kiderül, hogy 

a nemzeti médiahatóság gyakrabban és súlyosabban bünteti a konzervatív médiumokat, mint a 

balliberálisokat. 

Az NMHH Médiatanácsának határozatai nyilvánosan, a testület honlapján hozzáférhetőek, 

amelyekből kiderül, hogy 2012 januárja és 2020 szeptembere között a 691 olyan esetben30 született 

határozat, ahol a testület valamilyen szankciót31 állapított meg jobboldali és közszolgálati vagy 

balliberális médiummal szemben. Ezen esetek 68 százaléka (469 szankció) érintett előbbi 

médiumot, és mindössze 222 esetben alkalmaztak szankciót utóbbi médiummal szemben.  

 

6. ábra - A Médiatanács pénzbírságainak mértéke (2012-2020) 

 
29 Az elemzés a Médiatanács 2012.01.01. és 2020.08.31. közötti határozatainak vizsgálatára terjedt ki. 

http://nmhh.hu/szakmai-erdekeltek/jogforras?fac_content_type=hatarozat&_clearfacets=1&_clearfilters=1  
30 Az esetek száma magasabb, mint a határozatok száma, egy határozatban akár 3-4-5 eset is megjelenik, mikor a 

hatóság vizsgálatot folytatott le és hozott döntést. 
31 A szankció lehetett pénzbírság, közlemény közreadása, vagy az adott médium felszólítása, hogy tartózkodjon a 

jövőbeli jogsértésektől. 

http://nmhh.hu/szakmai-erdekeltek/jogforras?fac_content_type=hatarozat&_clearfacets=1&_clearfilters=1
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Hasonló arányokat látunk a kiszabott pénzbírságok tekintetében is. A fenti szankciókon belül a 

Médiatanács 538 esetben döntött pénzbírság mellett, amelyek 68 százaléka (365 eset) irányult 

jobboldali/közszolgálati médium és mindössze 32 százalékban (173 alkalom) balliberális médium 

ellen. 

Végül a kiszabott bírságok értékét tekintve ismételten hasonló képet kapunk: a pénzbírságok 

kétharmadát, azaz 66 százalékát (357 millió forintot) konzervatív vagy közszolgálati, míg csupán 

34 százalékát (183 millió forintot) kellett balliberális médiumnak kifizetnie (6. ábra). 
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9. A kormányzati tájékoztatás és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés 

az uniós tagállamok gyakorlatával összhangban működik 

 

• A nyilvánosság kormányzati tájékoztatását szolgálja a minden kormányülést követő, 

általában heti rendszerességű ún. Kormányinfó, amely a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter és a kormányszóvivő közös, több órán át tartó sajtótájékoztatója, melyen az 

balliberális és jobboldali médiumok képviselői bármilyen kérdést szabadon feltehetnek. 

• A parlamentáris rendszerekben is ritka lehetőség, hogy az országgyűlési képviselők a 

parlamenti ülések ún. azonnali kérdések órájában közvetlenül, bármilyen témában, a 

konkrét kérdés előzetes megküldése nélkül kérdezhetik a miniszterelnököt, amelyre a 

kormányfő személyesen köteles válaszolni. 

• A közérdekű adatokhoz való hozzáférést bárki számára legfeljebb harminc napon belül 

törvény garantálja, amely bírósági úton kikényszeríthető. 

 

A magyar kormány transzparens tájékoztatási gyakorlatot folytat, annak elemei ötvözik a 

demokratikus államok parlamentáris gyakorlatát, a sajtószabadság jegyében parlamenten kívüli 

formában is rugalmasan biztosítják a szabad tájékoztatás feltételeit és az Európai Unió 

tagállamaival megegyező standardok mentén szavatolják a közérdekű adatokhoz való hozzáférést. 

A kormányzati tevékenység transzparenciáját az országgyűlésen keresztül még a parlamentáris 

demokráciákban is ritka gyakorlat, az un. azonnali kérdések32 biztosítják leglátványosabban. A 

kormány több demokratikus rendszerben is megszokott (szóbeli) interpellációk vagy írásbeli 

kérdésekre adott tájékoztatási kötelezettségen túl a Magyar Országgyűlés a brit parlamentáris 

gyakorlatból emelte át azt a számonkérhetőségi alkalmat, amely bármely képviselőnek biztosítja a 

miniszterelnökhöz szóban, nyilvánosan és közvetlenül intézett, szabad (előre nem egyeztetett) 

kérdések feltételének lehetőségét, amelyeket – amennyiben ezt a képviselő igényli – a kormányfő 

köteles személyesen és a kérdés elhangzását követően azonnal megválaszolni. Minthogy ezen 

azonnali kérdésekre (és válaszokra) a parlament plenáris ülésein kerül sor, így azokról a 

nyilvánosság az élő közvetítéseken keresztül azonnal tájékozódhat, de mind a kormánypárti, mind 

az ellenzéki sajtótermékek tudósításaikban is nagy teret kapnak a miniszterelnök válaszai a gyakran 

agresszív és személyeskedő ellenzéki támadásokra. Az azonnali kérdések intézménye olyannyira 

integráns részévé vált a kormány elszámolási kötelezettségének, hogy a COVID-járvány alatt is 

folyamatosan ülésező magyar parlament valamennyi ilyen alkalmat megtartott. 

A magyar kormány 2015 márciusában bevezette a kormányzati transzparenciát tovább erősítő un. 

Kormányinfó intézményét, amely keretében a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a 

kormányszóvivő minden kormányülést követően (általában a következő napon) személyesen, több 

órás sajtótájékoztató keretében tájékoztatják a nyilvánosságot a kormány aktuális döntéseiről és 

válaszolnak a teljes hazai médiaspektrumból érkező konzervatív és balliberális újságírók spontán 

kérdéseire, melyek bármilyen témát érinthetnek. Innovatív módon ezen sajtóalkalmak még a 

koronavírus-járvány tetőpontján – mikor a személyes jelenlét nem volt biztosítható – is 

 
32 az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 43. § 
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rendelkezésére álltak az újságíróknak, hiszen a kormány képviselői a digitálisan beérkezett 

megkereséseket válaszolták meg élőben közvetített virtuális sajtótájékoztatójukon. A 

Kormányinfók legitimitását és népszerűségét az újságírók körében mutatja, hogy 2015 márciusa és 

2020 szeptembere között 173 ilyen sajtótájékoztatóra került sor. 

A kormányzati (állami) működés akár bírósági úton is kikényszeríthető ellenőrzési lehetősége, a 

közérdekű adatokhoz való hozzáférés Magyarországon az uniós sztenderdeknek megfelelően 

biztosított, amelynek szabályait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rögzíti. Mind a törvényi 

szabályozás, mind pedig annak gyakorlati megvalósítása az Európai Unió más tagállamaihoz 

hasonló, sőt helyenként azoknál a kormányra nézve szigorúbb, az adatigénylőket támogató 

eredményeket mutat. A madridi székhelyű Access Info Europe és a kanadai Center for Law and 

Democracy emberi jogi nem kormányzati szervezetek globális összehasonlító elemzésében (Global 

Right to Information Rating) Magyarország a közérdekű adatokhoz való hozzáférési szabályait 

illetően a brit, a norvég vagy amerikaihoz hasonló besorolást kapott és olyan országokat előz meg, 

mint Franciaország, Németország, Belgium vagy Ausztria33. 

 
33 https://www.rti-rating.org/ (Letöltve: 2020.09.10.) 

https://www.rti-rating.org/
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10.  A közmédia több uniós országhoz hasonlóan az aktuális kormányt 

részesíti előnyben 

 

• A közszolgálati médiumok kormányok iránti politikai elfogultságát világ- és Európa-

szerte folyamatos bírálatok érik, Németország, Olaszország, Franciaország, Olaszország, 

Görögország vagy Spanyolország közmédiumaira nézve rendre megjelentek hasonló 

megállapítások az elmúlt években. 

• Magyarországon a 2006-os országos kormányellenes tüntetésekkel szembeni rendőri 

brutalitást az akkori közmédia elhallgatta, a szocialista-liberális kormányzat 

álláspontjának teret engedve az ellenzéket illetően viszont kritikus véleményeknek adott 

hangot. 

• A német és francia közmédia tartalmi vizsgálata azt mutatja, hogy azok műsoraikban a 

regnáló kormányzat politikai céljainak megfelelő tematikát részesítik előnyben. 

 

A nemzeti közmédia működését világszerte folyamatos bírálatok érik, elsősorban annak kapcsán, 

hogy a regnáló hatalom képviselőinek és témáinak nagyobb teret szentel, míg az aktuális 

ellenzékkel kapcsolatban kritikusabban tudósítanak. Egy, az európai közszolgálati médiumokat 

összehasonlító elemzés olyan régi uniós tagállamokkal kapcsolatban világított rá politikai 

befolyásra, mint Németország vagy Olaszország34, de az Oxfordi Egyetem Reuters Institute for the 

Study of Journalism elmúlt évekből származó jelentései is állapítottak meg kormányzati befolyásra 

utaló jeleket a francia és olasz35, a görög36 vagy a spanyol37 közmédiával kapcsolatban. 

Magyarországon közpénzből két médiatípus működik: a közszolgálati média és az 

önkormányzatok sajtótermékei. Noha a legnagyobb figyelem általában az előző, azaz a 

közszolgálati médiára irányul, mégis fontos megemlíteni, hogy a 2019-es választás után, a főváros 

és kerületeinek nagyrésze, valamint a 23 magyarországi nagyvárosból 10 a politikai ellenzék 

felügyelete alá került, amely a legtöbb helyen főszerkesztő-váltással járt és az ellenzéki vezetésű 

városok, közpénzből finanszírozott önkormányzati sajtótermékei a balliberális oldal értékrendjét 

és érdekei szerinti üzeneteket kezdtek megjeleníteni. 

A jelenlegi magyar közmédiával szemben gyakran fogalmazódik meg olyan kritika, hogy a 

kormány irányába részrehajló, gyakran olyan meghatározó uniós országok vezető politikusai 

részéről, mint például Németország vagy Franciaország, ahol a közszolgálati médiumok tartalmi 

vizsgálata bizonyítja, hogy tematikus, szereplőválasztási és sok esetben az üzenetek szempontjából 

is kormányzattal, illetve az ország vezetőjének személyével megértő, sok esetben baráti, az 

ellenzékkel szemben egyoldalúan kritikusak. A magyar közmédiát tehát kritikusai részéről olyan 

vádak érik, amelyeket a német és a francia kormányok kritikusai is meg szoktak fogalmazni. 

 
34 https://en.ejo.ch/media-economics/accountable-and-or-responsible-public-service-media-in-europe (Letöltve: 

2020.09.10.) 
35 http://www.digitalnewsreport.org/publications/2016/public-service-news-and-digital-media/#public-service-news-

in-europe-country-profiles (Letöltve: 2020.09.10.) 
36 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/greece-2019/ (Letöltve: 2020.09.10.) 
37 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/spain-2018/ (Letöltve: 2020.09.10.) 

https://en.ejo.ch/media-economics/accountable-and-or-responsible-public-service-media-in-europe
http://www.digitalnewsreport.org/publications/2016/public-service-news-and-digital-media/#public-service-news-in-europe-country-profiles
http://www.digitalnewsreport.org/publications/2016/public-service-news-and-digital-media/#public-service-news-in-europe-country-profiles
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/greece-2019/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/spain-2018/
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Németországban az államcél nyilvánvalóan a migráció népszerűsítése volt, amelyet a német 

közszolgálati média ki is szolgált, amelyre Otto Brenner Alapítvány tanulmánya is rávilágít38: még 

az egyik legnagyobb német napilap az Frankfurter Allgemeine Zeitung is kritikával illette az 

egyoldalú, csak a merkeli politikára épülő témaválasztást, amely kimerült a migrációról való 

tudósításokban. A lap szerint mindkét közszolgálati televíziós társaság, a ZDF és az ARD is a 

vitaműsorok vendégeit is ezen szempont szerint válogatta össze. A tanulmány szerint a közmédia 

összes tematikájának 20,86%-át tette ki a migráció az általuk vizsgált időintervallumban. A 

baloldali Berliner Zeitung pedig egyik cikkében az ARD doku-drámájáról, a „Die Getriebenen”-

ről azt írta, hogy kritika nélküli éltetése Angela Merkelnek, amely a német kancellár migrációs 

politikáját tünteti fel a német kormány vezetőjének a szemszögéből nézve igen pozitív színben39. 

Ehhez hasonló, a kormány vezetőjét egyoldalúan méltató játékfilm a magyar közmédiában sem 

tervezve, sem készítve nem lett. 

Franciaországban, ahol a közmédiát felügyelő testület, az Audiovizuális Legfelsőbb Tanács 

(Conseil supérieur de l'audiovisuel) vezetőjét az elnök nevezi ki Michel Onfray francia filozófust, 

aki pamfletszerű levelet írt Emmanuel Macron francia köztársasági elnöknek, a közszolgálati 

France 5 levette a műsoráról40. 

A fentiek ismeretében fair eljárásnak Magyarországgal kapcsolatban az minősülne, ha a francia és 

a német közszolgálati média párhuzamos bírálata is egyidejűleg megjelenne, vagy mindegyik 

esetben el kell fogadni, hogy a közmédia az államcélokkal összhangban működik. 

 
38 https://www.otto-brenner-

stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP35_Agendasetting.pdf 

(Letöltve: 2020.09.10.) 
39 https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/im-dokudrama-die-getriebenen-telefoniert-sich-angela-merkel-

durch-die-fluechtlingskrise-li.81169 (Letöltve: 2020.09.10.) 
40 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/07/01016-20181007ARTFIG00045-michel-onfray-deprogramme-

de-france-5-apres-une-lettre-polemique-contre-emmanuel-macron.php (Letöltve: 2020.09.10.) 

https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP35_Agendasetting.pdf
https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AP35_Agendasetting.pdf
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/im-dokudrama-die-getriebenen-telefoniert-sich-angela-merkel-durch-die-fluechtlingskrise-li.81169
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/im-dokudrama-die-getriebenen-telefoniert-sich-angela-merkel-durch-die-fluechtlingskrise-li.81169
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/07/01016-20181007ARTFIG00045-michel-onfray-deprogramme-de-france-5-apres-une-lettre-polemique-contre-emmanuel-macron.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/07/01016-20181007ARTFIG00045-michel-onfray-deprogramme-de-france-5-apres-une-lettre-polemique-contre-emmanuel-macron.php

