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A kutatás anonim interjúkon 
alapszik, melyek a meghatá-
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életi hírportálok, valamint 
napi- és hetilapok vezető 
munkatársaival készültek. 
A kormánypárti médiumok 
elzárkóztak a válaszadás elől. 

A hirdetési piac az egyik nap-
ról a másikra szinte teljesen 
leállt, ami óriási bevételkiesést 
okozott az online lapoknál.  
A nyomtatott sajtóban az 
eladott példányszám csak kis 
mértékben csökkent.

A közéleti sajtó legnagyobb 
problémája a hiteles informá-
cióhoz való hozzáférés: a kor-
mányzati intézmények 
járvány ügyben is csak nagyon 
szűrten vagy egyáltalán nem 
válaszolnak kérdésekre.
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DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI JOGOK

ELŐSZÓ
BOGÁR ZSOLT1

A  koronavírus-járvány különleges politikai helyzetet 
teremtett világszerte: szinte korlátlan felhatalmazást kap-
tak a kormányok a gyors cselekvésre. Nagyon sok ország-
ban olyan intézkedések születhettek meg parlamenti vita 
és ellenőrzés nélkül, melyek valóban csak vis maior szituá-
ciókban vagy háborúban lehetségesek. 

Ilyen esetekben nagyon fontos, hogy a kormányok ne élje-
nek vissza a különleges helyzet adta hatalommal, transz-
parensen cselekedjenek, a döntéseik hátterét elmagya-
rázva, hogy mire miért van szükség. A különleges jogokért 
cserében a kormányoknak folyamatosan tájékoztatni kel-
lene a politikai pártokat és a közvéleményt – a sajtót valódi 
partnerként kezelve. 

A  járvány a sajtóvállalkozásokra is rendkívüli mértékben 
hatott. Mindenütt egyetlen téma uralta a címlapokat, és 
hihetetlenül megugrott az érdeklődés a hírek iránt. De 
miközben sok esetben megduplázódott egy-egy hírpor-
tál látogatottsága, egyik napról a másikra mondták vissza 
a tervezett költéseiket a hirdetők. A nyomtatott lapok ter-
jesztése is megsínylette a járványt, hiszen jelentősen elne-
hezült az utcai értékesítés.

Sajtószakmai szempontból a fő kérdés az volt, hogyan 
tudja ellátni a közéleti sajtó a társadalmi megbízatását, 

1  A Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodájának tudományos munka-
társa, korábbi újságíró

ha az újságírók is home office-ba kényszerülnek. Hogyan 
lehet hiteles, megbízható tájékoztatást adni, ha tovább 
nehezedik az információhoz való hozzáférés, és még nyo-
masztóbb a hatalom információs monopóliuma. Miköz-
ben terjednek a járvánnyal kapcsolatos félinformációk 
és hírmanipulációk. És ha nehéz annak is ellenállni, hogy 
a helyzetet ne csak az uralkodó hegemón szempont sze-
rint ítéljék meg. 

Egy biztos: a járványhelyzet még erősebben rávilágított 
mindazokra a politikai, üzleti és újságírószakmai kihívá-
sokra, melyekkel a közéleti sajtó már egy ideje birkózik, és 
amelynek a kontextusa talán a legfőbb determináló erő: 
Orbán Viktor sorrendben harmadik kormányzati ciklusa 
Magyarországon. 

A  Friedrich-Ebert-Stiftung budapesti irodája azért dön-
tött az alábbi riport elkészítése mellett, hogy megtudja, 
hogyan vélekednek maguk az újságírók és kiadók a kiala-
kult helyzetről, és hogy a tapasztaltakat össze lehessen 
vetni más térségi tapasztalatokkal. Ez tehát egy szemé-
lyes interjúkon alapuló pillanatfelvétel, ami 2020 április 
végén–május elején készült, amikor még nem lehetett 
tudni, meddig tart a koronavírus járvány ún. első hulláma, 
és meddig van érvényben a felhatalmazási törvény.
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A nem kormánypárti médiumok munkatársai kivétel nél-
kül arról számoltak be, hogy működésük a járványhelyzet 
előtt fenntartható volt, a tavalyi évet nyereséggel vagy 
kezelhető mértékű, alacsony veszteséggel zárták, többen 
nagyobb fejlesztéseket is terveztek erre az évre. A pozitív 
beszámolókhoz hozzátartozik, hogy a nem kormánypárti 
médiumok e viszonylagos stabilitást a finanszírozhatósá-
got jelentős mértékben megnehezítő, torzított médiapi-
acon érték el. Csaknem mindegyik médium képviselője 
kiemelte, hogy a kormánypárti médiát egy oldalúan finan-
szírozó állami reklámköltés jelentős versenyhátrányba 
kényszeríti őket. A  jelenlegi helyzetben pedig azzal szá-
molnak, hogy a válság a versenyhátrányt még jobban 
kiélezi. 

A járványhelyzet több interjúalany szerint komoly fenye-
getést jelent a sajtó nem kormánypárti felére. A piaci hir-

detésekből élő nem kormánypárti média a beszámolók 
szerint súlyos veszteségek mellett, tartalékokból, kapaci-
tásokat csökkentve, a meglévőket kizsigerelve tartja fenn 
működését. Egyelőre az sem zárható ki, hogy a válság 
elhúzódása a gyengébb, kisebb szereplők megszűnésé-
hez, vagy jelentős piaci pozícióvesztéséhez vezet. Eköz-
ben a média állami hirdetésekkel finanszírozott kormány-
párti fele a feltételezés szerint jóval kevésbé érzi meg 
a  válságot, amit alátámaszt, hogy ezeken a felületeken 
a  járvány idején az állami cégek hirdetései mellett egy-
mást váltják a kormányzati hirdetési kampányok. Eköz-
ben a vezető, nem kormánypárti közéleti portálokon 
április végén leginkább automatikus Google és program-
matic hirdetések futottak csak.

A nem kormánypárti média nagy részében drámai bevé-
telcsökkenést okozott, hogy a közegészségügyi veszély-

A közéleti sajtó állapotáról szóló jelen kutatás egy tucat 
háttérbeszélgetés tanulságait foglalja össze, melyek meg-
határozó  – Budapesten és vidéken működő  – nem kor-
mánypárti közéleti portálok, valamint napi és hetilapok 
vezető beosztásban dolgozó munkatársaival készültek 
a Friedrich-Ebert-Stiftung megbízásából. Mivel a kérdések 
üzletileg érzékeny információkat érintettek, ezért a beszél-

23 

2  A riport először a Mérce.hu baloldali hírportálon jelent meg 2020. 
május 7-én.

3  újságíró, médiaelemző

getést több megszólaló azzal a feltétellel vállalta, ha 
a kutatás a médiavállalkozást és a megszólalót nem említi 
név szerint. Az eredeti célkitűzés szerint a kutatás beszá-
molt volna a kormánypárti média helyzetéről is, azonban 
nem érkezett válasz sem a kormánypárti online és nyom-
tatott kiadványok vezetőinek, sem az alacsonyabb szinten 
dolgozó munkatársaknak küldött megkeresésekre.

1

KEVESEBB BEVÉTEL, TÖBB MUNKA, 
KORMÁNY ZATI ELLENSZÉL2

MÁRIÁS LEONÁRD3

2

DRÁMAI BEVÉTELCSÖKKENÉS 
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helyzet március közepén történt életbe lépését köve-
tően a  hirdetési piac leállt. Már februárban megszűntek 
az autóimportőri hirdetések, majd teljes ágazatok, ipar-
ágak tűntek el a hirdetői piacról, például a turizmus és a 
vendéglátás. A helyzetet több interjúalany „brutális” visz-
szaesésként írta le, amely médiapiaci szempontból jóval 
súlyosabb annál, amit a 2008-ban kezdődött világgazda-
sági válság idején tapasztaltak. Volt olyan nem kormány-
párti portál, ahol a tavalyi év azonos időszakához képest 
90 százalékkal csökkent a hirdetési bevétel áprilisban. 
Egy másik online és nyomtatott kiadvánnyal is rendelkező 
kiadónál ehhez hasonló mértékű volt a csökkenés – áprilisi 
kalkulált bevételük fele például kiesett. A vidéki médiában 
szintén drasztikus hirdetési bevételcsökkenésről számoltak 
be. Mint az egyik vidéki szerkesztőség vezetője fogalma-
zott, a helyi reklámpiac szinte eltűnt, a portálon hirdető 
helyi cégek, kisvállalkozók a járványhelyzet kezdetén azon-
nal leállították a hirdetéseiket.

Mivel a bevételkiesés jelentős, az sem jelent vigaszt, hogy 
az online médiában, ahol ezt pontosan nyomon lehet 
követni, akár kétszeresére is nőtt a napi olvasottság. Hir-
detések nélkül ugyanis ez a látogatottság nem hoz bevé-
telt. A beszámolók szerint jelenleg minden hirdető újrater-
vez, megpróbálja átvészelni a járványhelyzetet és át akarja 
helyezni a hirdetési kampányait az év második felére. Ha 
néhány hónap alatt lecseng a krízis, az „optimista” ipar-
ági várakozás szerint a digitális reklámpiacon éves szinten 
„csak” 30 százalékos lesz a visszaesés. Azonban a  szer-
kesztőségek egyelőre azt látják, „hiába a növekedés 
a negyedik negyedévben, ha sok kiadó olyan helyzetben 
van, hogy nem fog életben maradni addig” – magyarázta 
az egyik közéleti portál munkatársa. Az egyik vezető por-
tál vezetője úgy fogalmazott, hogy „ez egy túlélési küzde-
lem most mindenkinek, és ebben erős szereplőnek lenni 
kevésbé rossz, mint gyenge szereplőnek”.

Több interjúalany is felhívta a figyelmet a Magyar Lap-
kiadók Egyesülete március végi, 150 hazai lapkiadó vál-
lalat megkérdezésével készült felmérésére, mely szerint 
a  kiadók 60 százalékának 1,5–3 hónapra elegendő tar-
taléka van. Ezt a helyzetértékelést az interjúk is megerő-
sítették. 

A  járvány által okozott krízisben viszonylagosan kedve-
zőbb helyzetben vannak a nyomtatott lapok, melyeknek 
nem a hirdetésekből, hanem a lapeladásokból származik 
a fő bevételük, továbbá azok a kisebb létszámmal dolgozó 
portálok, amelyek döntően olvasói támogatásokból finan-
szírozzák működésüket. A  nyomtatott lap piacon március 
közepén a kijárási korlátozások bejelentésekor arra szá-
mítottak, hogy jelentős veszteségeik lesznek az árus lap-

eladások csökkenése miatt, azonban ez mégsem teljesen 
így alakult. A csökkenő forgalom és a nyitvatartási korláto-
zás miatt mintegy 300 árushely bezárt a Lapker Zrt. adatai 
szerint, azonban az eladott példányszám csökkenése több 
közéleti lapnál legfeljebb 20 százalékos volt, és az interjú-
alanyok elmondása szerint ezt több esetben részben kom-
penzálta az előfizetők számának a növekedése. Volt olyan 
nyomtatott közéleti lap, amelynél az eladott példányszám 
enyhe növekedéséről számoltak be. 

A súlyos helyzet ellenére mindegyik kiadó bizakodó. Arra 
számítanak, hogy pár hónapot kell átvészelni és az év máso-
dik felére fokozatosan normalizálódnak a piaci viszonyok. 
Ugyanakkor elismerik, hogy teljes a bizonytalanság, volt 
olyan interjúalany, aki azt mondta, áprilist gondolták a leg-
rosszabb üzleti hónapnak, most viszont arra számítanak, 
hogy a május lesz az. Mint mindenki más, a médiapiaci sze-
replők is vakrepülésben vannak. Nem tudják, meddig tart 
a járványhelyzet, milyen piacot hagy maga után, és hány 
médiapiaci szereplő mennyi erőforrásért versenghet majd. 

A  helyzetre minden médium, amelyet súlyosan érintett 
a  hirdetési piac összeomlása, pár héten belül kemény 
megszorító intézkedésekkel reagált. A  legtöbb portálnál 
és nyomtatott lapnál 20-25 százalékos átmeneti költség-
csökkentést hajtottak végre, melynek jelentős része fű -
nyíró elvű vagy progresszív bércsökkentés volt. A  piac-
vezető médiumok közül egy olyan portál volt, amely 
bércsökkentés helyett megvált a szerkesztőség néhány 
munkatársától. Több médiumnál arról számoltak be, hogy 
a költségcsökkentés jelentős részét a kiadókat is érintő, 
áprilistól júniusig tartó járulékmentességgel megtakarított 
kiadás tette ki. Emiatt kulcskérdés számukra, hogy a kor-
mány meghosszabbítja-e ezt a gazdaságvédelmi intéz-
kedést. Amennyiben véget ér a könnyítés és nem sikerül 
újabb forrásokat bevonni vagy nem indul újra a hirdetési 
piac, további bércsökkentések és elbocsátások következ-
nek júliustól több szerkesztőségben. 

A bevételkiesést kompenzáló lépések között több médium 
képviselője említette, hogy pályázati források bevonását 
tervezi, és aktívabban kéri az olvasók támogatását is. 
A vezető portálok között alig van olyan, amelynek nincs 
olvasói támogatást bevonó programja. Több interjúalany 
is annak a félelmének adott hangot, hogy a nem kor-
mánypárti média olvasói nem fognak tudni ennyi szerep-
lőt egyszerre támogatni. Ezen az ágon akkor válhat igazán 
nehézzé a helyzet, ha a gazdasági válság elmélyülése miatt 
csökken az olvasótábor jövedelme, és ezáltal a laptámoga-
tásra szánt összeg. Ez a hatás azonban a járványhelyzet 
első másfél hónapjában nem jelentkezett, sőt több portál 
esetében nőtt az olvasóktól érkező bevételek aránya. 
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A járványról szóló hiteles, független és objektív tudósítás 
legnagyobb akadálya, hogy a kormányzat aktívan korlá-
tozta a helyzettel kapcsolatos információkhoz való hozzá-
férést. Az első másfél hónapban a kormányzat egyáltalán 
nem adott érdemi információt arról, hogy a kormány-
zati védekezés milyen számításokra, szakértői anyagokra 
épül. Az ezzel kapcsolatos megkeresésekre egyáltalán 
nem vagy ellenségesen reagáltak. 

Az interjúalanyok kivétel nélkül azt állították, hogy a szo-
kásos kormányzati kommunikációs módszereket működ-
tetik vál sághelyzetben is. A  kormányzat felügyelete alatt 
álló intézmények alapértelmezetten nem válaszolnak kér-
désekre. Mint egyikük fogalmazott, a politika úgy alakí-
totta át a média környezetét, hogy már az információk 
felét sem lehet hitelesíteni. Ez alól még olyan tudományos 
jellegű kérdések sem kivételek, hogy mi számít vírusnak. 
Jellemző példa, hogy egyetemi professzorok nem mernek 
nyilatkozni újságíróknak, arra hivatkozva, hogy megtiltot-
ták nekik. Mivel a kérdésekre nincsenek hivatalos válaszok, 
a sajtó a kiszivárogtatott információkat sem tudja megerő-
síteni, hiába vannak meg több forrásból. 

További probléma, hogy a kommunikációért felelős ope-
ratív törzsnek kérdéseket csak írásban lehet feltenni, így 
szűrhetővé válnak, amit ki is használ a kormányzat. Emel-
lett az intézmények gyakran aktívan dolgoznak azon, 
hogy „aknára futtassanak” újságírókat, számoltak be 
a megszólalók. A nem kormánypárti médiumok a járvány-
helyzetben jóhiszeműen járnak el, kérdést küldenek, vár-
nak, majd ismét kérdést küldenek, azonban „csak szán-
dékos, mali ció zus akadályoztatással találkoznak”. 

A kormánypárti média mindeközben a járványhelyzetet is 
arra használja, hogy a nem kormánypárti médiumok hite-
lességét támadja. Az egyik hetilap vezetője arról számolt 
be, hogy miután közöltek egy információt, amit a kor-
mányzati kommunikáció magától nem tett meg, a köz-
médiában hosszú tudósításban számoltak be arról, hogy 
rémhírt terjesztenek. Az egyik kormánypárti hírtelevízió-
ban ugyanezt az üzenetet ismételte meg az egyik kor-
mánypárti közvéleménykutató munkatársa, azzal, hogy 
az adott lap álhíreket közöl, ne vegyék meg. Az érintett 
nem kormánypárti hetilapot egyik esetben sem kérdezték 
meg. Az interjúalany szerint ennek a támadásnak is sze-

repe lehetett abban, hogy a járvány időszakában a szer-
kesztőségük halálos fenyegetéseket kapott emailen és 
a Facebook-on. Hasonló jelenségről más médiumok is 
beszámoltak: a közmédia–hírtelevízió-páros őket is újult 
erővel támadta a járvány kezdetén, név szerint említve 
újságírókat és szerkesztőket, azt hangoztatva, hogy le 
kellene tartóztatni őket álhírterjesztésért. 

Az újságírókat állami intézmények részéről is érték fenye-
getések a járvány időszakában. Az egyik hetilap vezetője 
arról számolt be, hogy egy állami fenntartású intézményt 
emailben kerestek meg, hogy ellenőrizzenek egy informá-
ciót, de érdemi válasz helyett a törvény szövegét kapták 
meg, mely szerint egytől öt évig terjedően büntethető, 
ha valaki a különleges jogrend idején valótlan tényt vagy 
valós tényt elferdítve híresztel, és ezzel a védekezés ered-
ményességét akadályozza vagy meghiúsítja. 

A hivatkozott szöveggel a kormány a járványhelyzet ele-
jén szigorította a Büntető Törvénykönyv rémhírterjesztésre 
vonatkozó szabályát. A szigorítással kapcsolatban megosz-
lanak a vélemények, az interjúalanyok egyik fele nem tar-
totta valószínűnek, hogy a rémhírterjesztés a kormánykri-
tikus sajtó ellen irányul, még akkor sem, ha a kormánypárti 
sajtóban és adott esetben kormányzati szervtől is kaptak 
ezirányú félreérthetetlen jelzéseket. Szerintük a  törvény-
javaslat a szélesebb nyilvánosság, például a közösségi 
média felhasználóinak a rémhírektől való elrettentését 
szolgálja, ami egy rendkívüli helyzetben legitim lépés. 

Többen ennek ellenére beszámoltak róla, hogy a szigo-
rítás mégiscsak alakítja szerkesztőségeik napi munká-
ját, mert gumiszabályról van szó, ami önszabályozásra, 
öncenzúrára készteti a médiát. Például mindegyik szer-
kesztőség jogi véleményt kért a szigorításról, amit az ese-
tek többségében szigorúbb és óvatosabb szerkesztőségi 
protokoll követett (amit részletesen leírtak és körbeküld-
tek az újságíróknak). Egy ilyen helyzetben „gúzsba kötve 
kell táncolnia a sajtónak”, fogalmazott az egyik megszó-
laló: a feltett kérdésekre a hivatalos szervek nem válaszol-
nak, viszont, ha megírják az értesüléseket, könnyen bün-
tethetővé válhatnak. 

„Korábban egy szerkesztő meg merte kockáztatni, hogy 
olyan anyagot jelentessen meg, amely két anonim forrás-
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gazdaságpolitikájának, valamint hatásainak a  részletes 
mér legelése és az erről szóló értelmes vita. 

A  szerkesztőségek vezetői a hiányosságokat részben 
a hiteles információk már említett kormányzati visszatar-
tásával magyarázzák. Az okok között említik magát az 
újszerű helyzetet is: nehéz ugyanis menet közben érté-
kelni ezt az időszakot, melyben senki nem tudja, mi a jó 
megközelítés, és dinamikusan változhatnak a szempontok. 
További komoly korlát, amit csaknem mindegyik interjú-
alany említett, hogy a szerkesztőségeknek nincs elég 
kapacitása a témák feldolgozására, illetve az is, hogy az 
újságírókat ugyanúgy érinti a járványhelyzet, mint máso-
kat, miközben megnövekedtek a munkaterheik. 

Több interjúalany egyetértett azzal a felvetéssel, hogy az 
etikai mérlegelés is különösen fontos a járványhelyzet-
ben. Bár erre a szerkesztőségek elmondásuk szerint nagy 
figyelmet fordítanak, ezen a téren is előfordulnak hibák. 
Az egyik portál vezetője szerint például etikai problémá-
kat vet fel az elhunytak betegségeinek a közlése. Rossz 
megközelítésből fakadnak és erősen befolyásolják a köz-
hangulatot az olyan riportok is, amelyek azzal foglalkoz-
nak, hogy hol és kik nem viselnek maszkot, vagy az arról 
szóló cikkek, hogy miért nem maradnak otthon az idősek. 
„A sajtónak nagy felelőssége van abban, hogy az embe-
rek ne kezdjenek el újabb és újabb bűnbakokat keresni, és 
ebben a média nagy része rosszul áll. Végig kell gondolni, 
hogyha egyes emberekre ráhúzva mutatunk be egy-egy 
problémát, az ábrázolás az életükre hogyan hat” – fogal-
mazott az interjúalany.

A nem kormánypárti média rendkívül aktív a járvány idő-
szakában, a szerkesztőségek a csökkenő bérek mellett 
a  szokásos működést meghaladó erőfeszítéssel (például 
a hírügyeleti kapacitás növelésével) dolgozzák fel és köz-
vetítik a járvánnyal kapcsolatos információkat. Az interjú-
alanyok többsége a korlátozott lehetőségekhez képest 
magas színvonalúnak ítélte saját médiuma és a verseny-
társak teljesítményét egyaránt. A  média kormánykritikus 
fele meglátásuk szerint széles körű, alapos információkat 
közvetített, az olvasók a járvánnyal kapcsolatos alapkérdé-
sekkel kapcsolatban a magyar sajtóból gyorsan és jó szín-
vonalon tájékozódhattak. 

Az interjúalanyok ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos 
esetekben egyes szempontok alulreprezentáltak marad-
hattak: előfordulhatott, hogy bizonyos témák, érvek nem 
jelentek meg kellő súllyal. Ilyen lehetett például a köz-
egészségügyi kockázat szempontjának előnyben részesí-
tése a gazdasági és egyéb kockázatokkal szemben a jár-
ványhelyzet elején. 

Az egyik határozottabb önkritikus véleményt megfogal-
mazó interjúalany szerint a sajtó megközelítése eseten-
ként nem elég árnyalt, hiányoznak az átfogó, elemző cik-
kek. Ebből a szempontból kontraproduktív, hogy a közéleti 
portálok szinte percről percre tudósítják a járványt, ugyanis 
elsikkadnak azok a cikkek, amelyek a járvány mélyebb hatá-
saival foglalkoznak. A sajtó nagyon sok fontos szempontot 
felvet és feldolgoz nagyobb időráfordítást igénylő témákat, 
azonban ezek a cikkek sok esetben eltűnnek a hírfolyam-
ban. Az interjúalany szerint nagyon hiányzik a kormány 

ból származó értesülésre épült. Ma, ha három forrás van, 
akkor is meggondolja, mert ha per lesz belőle, a bíróság 
előtt nem fogja tudni bebizonyítani az igazát. Ráadásul 
az sem biztos, hogy forrás kiadására nem fogja utasítani 
a bíróság, ugyanis bűncselekmény esetén ezt megteheti” 
– magyarázta a helyzetet egy portál szerkesztője. 

Ezzel kapcsolatban több interjúalany rámutatott arra, 
hogy a rémhírterjesztés szigorítása és a kormány sajtó-

hoz való viszonyulása szűkíti a háttérinformáció-szerzés 
lehetőségét is: a forrásokban félelmet keltett a szigorítás. 
A járványnak kitett intézményekben, például az egészség-
ügyben nagyon erős a megfélemlítés, de gyakran talál-
koznak ezzel az újságírók a leépítést végrehajtó magán-
vállalatoknál is. „Eddig sem volt könnyű megszólalókat 
szerezni, de most még nehezebb, ami gátolja a  helyzet 
hiteles bemutatását” – fogalmazott az egyik portál veze-
tője. 
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Leginkább az online portálok sínylet-
ték meg a járványhelyzetet, miután 
a hirdetési piac a közegészségügyi ve-
szélyhelyzet március közepén történt 
életbe lépését követően gyakorlatilag 
leállt, így bevételeik áprilisban szinte 
nullára estek vissza. A nyomtatott la-
pok viszonylag kis példányszámvesz-
teséggel vészelték át a járványhelyzet 
első másfél hónapját.
A legtöbb portálnál és nyomtatott lap-
nál 20-25 százalékos átmeneti költ-
ségcsökkentést hajtottak végre, mely-
nek jelentős része fűnyíróelvű vagy 
progresszív bércsökkentés volt. A költ-
ségcsökkentés jelentős részét a kiadó-
kat is érintő, áprilistól júniusig tartó 
járulékmentességgel megtakarított ki-
adás tette ki, aminek a kiesése indíthat 
el igazán negatív folyamatokat.

További információk: 
www.fes-budapest.org

A közéleti sajtó legnagyobb problé-
mája a hiteles információhoz való 
hozzáférés: a kormányzati intézmé-
nyek járványügyben is csak nagyon 
szűrten vagy egyáltalán nem válaszol-
nak kérdésekre. A kormánypárti mé-
dia mindeközben a járványhelyzetet is 
arra használja, hogy a nem kormány-
párti médiumok hitelességét támadja, 
ás álhírterjesztéssel vádolja őket. Erre 
hivatkozási alapot kínál számukra 
a Büntető Törvénykönyv rémhírterjesz-
tésre vonatkozó kiegészítése.
Bár a nem kormánypárti lapok vezetői 
szerint a Btk-kiegészítés elsősorban nem 
ellenük irányul, mégis alakítja a  szer-
kesztőségek napi munkáját, mert bi-
zonytalan jogi helyzetet teremt, ami 
önszabályozásra, öncenzúrára készteti 
a médiát, és a forrásaikban is félelmet 
kelt, ami nehezíti az információszerzést.

A sajtótudósítások színvonalát alapve-
tően jónak ítélik a közéleti sajtó vezető 
munkatársai, ugyanakkor elismerik, 
egyes szempontok alul reprezentáltak 
maradhattak: a járványhelyzet első 
másfél hónapjában ilyen volt például 
a közegészségügyi kockázat szem-
pontjának előnyben részesítése min-
den egyéb kockázattal szemben.


