SZÚRÓPRÓBA 19.

Mérték Médiaelemző Műhely
2017. december
1

Alternatív tények
Nemzeti konzultáció, Soros-terv, illegális bevándorlás, kvóták – a migrációs témakör a
novemberi szúrópróba alkalmával vizsgált híradókban is jelentős műsoridőt kapott. A
november 29-én 18 órakor kezdődött - a sporthírek nélkül számított 22 perces - hírműsor
harmadában foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A fél nyolcas nagyhíradóban a migrációval
kapcsolatos hírek száma emelkedett, az egyharmados műsoridő-arány ugyanaz maradt.
A témaválasztás ezúttal is a kormánypártok kommunikációs stratégiájával összhangban
történt: az ellenzék lejáratása és a kormányzati sikerekről szóló beszámolók jelentékeny
részét tették ki a műsoroknak. Mindkét híradóban tudósítottak egy, a Jobbikhoz kötődő
konfliktusos történetről, valamint egy elítélt horvát tábornok öngyilkosságáról a hágai
Nemzetközi Törvényszéken. Emellett volt terjedelmes időjárási helyzetkép, tekintettel az
első havazásra, karácsonyi adománygyűjtés, és az esti hírműsorban a kormány gazdasági
eredményeiről is kaptunk egy csaknem tíz perces összefoglalót.
Korábbi vizsgálatainkhoz hasonlóan most is az volt az alapvető kérdés, hogy mennyiben
elégíti ki az állam televíziójának a hírműsora a közéleti érdeklődésű közönséget, a hírekből
tájékozódni kívánók megkapnak-e minden lényeges információt, amely szükséges egy-egy
ügyben való eligazodáshoz, véleményformáláshoz. A következőkben részletezzük, hogy
miért nem voltak közszolgálati műsornak tekinthetők a vizsgált állami híradók, miként sérült
a sokoldalú, tárgyilagos, hiteles, kiegyensúlyozott tájékoztatás.
Migrációs üzenetek
A koraesti hírműsor migrációs anyagai egymástól elkülönítve kerültek bemutatásra, a
későbbi kiadásban azonban az intenzívebb hatás elérése érdekében csokorba
szerkesztették a bevándorlással kapcsolatos híreket.
Vezető anyagként arról közöltek összeállítást, hogy minden eddiginél többen, több mint 2
millió 200 ezren küldték vissza „a Soros-tervvel” kapcsolatos nemzeti konzultáció kérdőíveit,
és továbbították a kormánypárti politikusok üzenetét, miszerint még mindig részt vehetnek
az emberek a konzultáción, mert „minél többen mondunk nemet a Soros-tervre, annál
erősebbek leszünk”. A három és fél perces híradásban a kormánypárti politikusok többször
is megszólaltak saját hangon, és idézték is a mondataikat. Ellenzéki (LMP, Jobbik)
vélemények 50 másodpercben hangzottak el. A híradás felépítése (a kormányzat álláspontja
az anyag elején, a kormánypárt hirdetménye a végén) egyértelműen a kormány üzenetét
erősítette, és befolyásolni igyekezett a nézőket abban, hogy csatlakozzanak a
konzultációhoz, támogassák a kormányt. Előbb kormányzati tisztségviselők, Tuzson Bence
és Dömötör Csaba államtitkárok értékelték úgy a konzultáció sikerét, hogy a magyar
emberek szerint Magyarországnak (a magyar kormánynak) határozottan fel kell lépnie a
Soros-terv ellen, továbbá Magyarországra (a magyar kormányra) Brüsszelből minden
eddiginél nagyobb nyomás nehezedik, hogy adja fel eddigi politikáját. Majd két ellenzéki
véleményt szerkesztettek be, amelyek a konzultáción részt vevők létszámát vitatták.
Hadházy Ákos (LMP) előző heti megszólalását játszották be, aki személyesen próbálta
ellenőrizni, hogy hány nemzeti konzultációs kérdőív érkezett vissza, és véleménye szerint
nem lehet több 8-900 ezernél, majd Kárpát Z. Dániel (Jobbik) alelnök nyilatkozott úgy, hogy
a számok nem reálisak, mert az interneten többször is be lehetett küldeni a kérdőívet. Az
ellenzéki véleményeket követően Hollik István kormánypárti országgyűlési képviselő mondta
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ki a végső szentenciát: a magyar emberek csak magukra és a Fidesz KDNP-re
számíthatnak az ország védelmében, ezért kell még több embernek véleményét kifejteni a
konzultációs kérdésekről.
Hogy miért van szükség a támogatásra, arra a következő hír címe még inkább ráerősített:
„Egyre többen akarják rákényszeríteni Magyarországra a kötelező kvótákat”. (Az
„ellenségeket” meg is szólaltatták, így Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke,
néhány „Soros-párti” EP-képviselő, pl. a Zöld frakció társelnöke, egy olasz szocialista
képviselő, egy holland liberális politikus azt hangoztatták, hogy mindenkinek vállalnia kell a
részét a migránsok befogadásából.) S hogy mindez ne maradjon elméleti síkon, röviden hírt
adtak arról, hogy új módszert találtak az illegális bevándorlók: „autószállító vonaton próbált
meg Magyarországra jutni két líbiai migráns”. És ha valaki azt gondolta volna, hogy egy-két
esetről van szó, megtudjuk egy 3 perces helyszíni összeállításból, hogy „folyamatosan
érkeznek a migránsok Szerbiába”. Aztán hírt adtak arról, hogy „a migráció a témája az
Európa-Afrika csúcstalálkozónak”, ahol 80 állam vezetője vesz részt. Ez a valóban nagy
horderejű esemény 25 másodpercet ért az állami híradóban. Majd ennél sokkal
részletesebben tárgyalták azt, hogy „újabb tervet dolgoztak ki Brüsszelben a befogadási
rendszer átformálására”.
A híranyagok egymásutánisága manipulatív szerkesztési gyakorlatot valósít meg. Az
egymásra épülő anyagok mind egy irányba mutattak, azt a képet erősítették, hogy a
kormány erőfeszítései nélkül hazánk megszűnne, szükség van az állandó küzdelemre
ahhoz, hogy megvédjék az országot az egyre jobban és egyre több irányból fenyegető
támadásokkal szemben.
E veszélyek és támadások valódiságának az értékelése nem az elemzésünk feladata, annyi
azonban rögzíthető, hogy a hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek
semmiképpen nem felel meg az az elfogultság, amellyel az állami hírműsor sulykolja a
kormány álláspontját. És ezen az sem változtat, amikor – ritkán – eltérő véleményt
megfogalmazó szereplők is kifejthetik az érveiket. A körítés, a bemutatás módja akkor sem
tárgyszerű, amint ezt alább bemutatjuk.
Tárgyilagosság nélkül - „Európa a vesztébe rohan”
„Európa a vesztébe rohan, hogyha nem engedi be legális úton a bevándorlókat - erről
beszélt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Elismerte, hogy tömegével
akarnak bevándorlókat vinni az Unióba, hiába tiltakozik ez ellen több tagállam.” Így vezette
be a műsorvezető az „Egyre többen akarják rákényszeríteni Magyarországra a kötelező
kvótákat” című hírt. A felkonferálás szerint a vezető politikus Európa fenyegető végét
jövendöli, ha ellenáll a migrációnak. A felfokozott hangvételű és érzelemkeltésre irányuló
szöveg azonban sokkal inkább a műsorvezető túlzása volt, mintsem autentikus Juncker[1]
nyilatkozat. Az EB elnöke a Deutsche Welle-nek adott interjúban
nem fogalmazott olyan
túlfűtötten, mint amilyen szavakat a híradós neki tulajdonított. (A luxemburgi
keresztényszocialista politikus a legális, szabályozott bevándorlást támogatja, mert szerinte
Európának szüksége lesz erre. A legális bevándorló útvonalak nélkül szerinte elveszettek
[2]
vagyunk.) Az állami híradó műsorvezetője torzított, amint az MTI tudósításával
való
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összevetéséből is kiderült, nyilvánvalóan annak érdekében, hogy demonstrálja, a migráció
támogatói végveszélyt vizionálnak, ezért elszántak, így a harckészültséget a magyar
emberekben is fenn kell tartani. Az összeállítás készítője már visszafogottabban „idézte”
Juncker szavait, a narrációban az hangzott el, hogy a politikus szerint „Európa elveszik, ha
nem engedi be legális úton a bevándorlókat”. Az anyagban nem mulasztották el kiemelni,
hogy Juncker tavasszal szívélyes fogadtatásban részesítette Soros Györgyöt. Ezt
illusztrálandó bevágták a fogadásról készült felvétel rövid részletét, ahol a két ember baráti
öleléssel üdvözölte egymást.
Tények nélküli híresztelés - „A migránsok száma ennél jóval nagyobb is lehet.”
„Sok ezer bevándorló várakozik Szerbiában, hiába vannak elvileg a határok zárva a
Balkánon, néhány nap vagy esetleg egy-két hét alatt így is sok irakit, afgánt, pakisztánit
áthoznak az embercsempészek az egész Balkánon” - festett aggasztó képet a szomszédból
a műsorvezető a „Folyamatosan érkeznek a migránsok Szerbiába” című hírt felvezetve. Az
összeállításban elhangzott adatok korántsem voltak olyan drámaiak, mint amire a bevezető
után számítani lehetett volna. Bemutattak egy elhagyott befejezetlen épületet Belgrádban,
ahol migránsok húzzák meg magukat éjszakánként, a kiküldött tudósító beszélt is
egyikükkel. A riporter elmondta, Törökországból érkeznek újabban migránsok
Görögországba, és onnan jutnak tovább Szerbiába. Azt is közölte, hogy „ugyan Szerbiában
egyelőre stabil a helyzet, de a humanitárius szervezetek aggódnak” a görögországi
utánpótlás miatt. Megszólalt a belgrádi Info Parkból az ottani szervezet munkatársa, aki
szerint a migránsok száma Görögországban jóval nagyobb, mint amit a görög hatóságok
állítanak. (Konkrétumot itt sem említettek.) Egy pakisztáni fiatalember azt mesélte, hogy ő
már négyszer is megpróbált átjutni embercsempészekkel a horvát, illetve a magyar határon
a Dunán, de sikertelenül. Egzakt adatot egyet közöltek: a hivatalos információk szerint 4500
illegális bevándorló tartózkodik Szerbiában, többségük a befogadóközpontokban. Ehhez
azonban rögtön hozzátette a narrátor, hogy „a migránsok valós létszáma azonban ennél
jóval nagyobb is lehet”.
E műsorelem elhelyezésében tetten érhető az a manipulációs szándék, hogy a migrációs
helyzet komolyságát jelezze, aggodalmat keltsen a nézőkben, felnagyítsa a közeli migrációs
veszélyt, miközben konkrétumokkal nemigen szolgált. Ezért beszélt a műsorvezető „sok
ezer” várakozó bevándorlóról a szomszédos országban, akiknek a tényleges létszámáról
ugyan nem tudtak adatokat közölni, de azt sulykolták, hogy a hivatalos számnál „jóval
nagyobb” is lehet. Arról nem szóltak a híradásban, hogy számosan vannak olyan
bevándorlók is, akik elunva azt, hogy nem sikerül a nyugatra jutás, visszaindulnak
[3]
Görögországba. Éppen a belgrádi Info Parkra hivatkozva számolt be
a B92 online
hírportál (amelynek alapítványa, a Fund B92, a menekülteket segítő Info Park 2015 őszi
létrehozásában is nagy szerepet vállalt) arról, hogy a menekültek és bevándorlók egyre
növekvő számban próbálnak meg visszatérni Görögországba, mert belefáradnak a
várakozásba, látva, hogy milyen lehetetlen a továbbhaladás. Ez az információ, bár szorosan
hozzátartozott a témához, és a sokoldalú tájékoztatás szempontjából lényeges elem,
ráadásul könnyen elérhető lett volna, rejtve maradt a magyar nézők előtt. Hiszen a
manipulatív koncepcióba az nem illett, hogy a menekültek és bevándorlók nem csak jönnek
Magyarország felé, hanem vissza is fordulnak a Balkánon.
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Információ hiányában - tájékoztatás egy hipotetikus javaslatról
Újabb tervet dolgoztak ki Brüsszelben a befogadási rendszer átformálására, és ebben
megint szerepel a kötelező kvóta – állította a műsorvezető. Csakhogy ez így nem volt igaz,
amint a brüsszeli tudósító pontosította az észt uniós soros elnökség javaslatáról szóló
értesülést, sőt arról beszélt, hogy „egyes hírek szerint nem kötelező kvótáról van szó, más
hírek szerint viszont egy bizonyos pont után szó szerint kötelező lenne a menekültek
befogadása”. A műsorvezető tovább erőltette a kérdést, bár hozzátette, részben elméleti
síkon folytatják a beszélgetést. Azt firtatta, „ha benne van a tervben a kötelező kvóta”, akkor
erre megint több tagállam nemet mond, tehát marad a patthelyzet. A tudósító ezt csak
helyeselni tudta, és elismételte, hogy Németország és Svédország ragaszkodnak ahhoz,
hogy minden tagállam fogadjon be menedékkérőket, a visegrádiak pedig ezt elutasítják.
Elmondta azt is, hogy az észt javaslatról egyeztetés kezdődik majd, kompromisszum esetén
a legmagasabb szinten tárgyalnak róla.
Bár a kötelező kvóta megvalósíthatatlanságáról folyt a szó a műsorvezető és a tudósító
között, az aznap kiszivárgott hírek szerint az észt javaslat nem tartalmaz ilyen elemet. A
[4] [5]
Politico európai kiadása szerezte meg a tervezetet ,
és abban az szerepel, hogy az
országok a befogadáson kívül más módon is kifejezhetnék szolidaritásukat. Az állami
híradóban a befogadási rendszer reformjavaslatáról folytatott beszélgetés valójában
találgatás volt, és semmiképpen nem minősült korrekt tájékoztatásnak, hiszen a hiányzó
információkat kitalációval helyettesítették. A kötelező kvóta kérdés erőltetése mögött tetten
érhető a manipulációs szándék: az észt javaslatról szóló hír bemutatási módja az újabb
brüsszeli támadás elleni kiállás, a kormány „szabadságharcának” igazolását célozta.
Sikerpropaganda burkolt reklámmal – a kínaiak már az ingatlanirodában vannak
A hírműsorokat nézve napok óta tapasztalható volt, hogy a kínai kormányfő látogatásának
eredményeiről részletesen beszámoltak az állami híradókban. Ez alkalommal a kormányzati
eredmények között négy percben tudósítottak arról, hogy a mezőgazdaság területén is
konkrét eredményei vannak a kínai delegáció magyarországi látogatásának, mert az ország
engedélyt kapott kukorica és méz exportrálására. Aztán két és fél perces összeállítás szólt
arról, hogy egyre több kínai keres lakást Budapesten, egy kínai származású budapesti
ingatlanos elmondta, itt sokkal megfizethetőbb az ingatlan, mint Kínában. Ismertették az
ingatlan.com felmérése alapján, hogy idén 40 százalékkal emelkedett a kínaiak
lakásvásárlása Magyarországon, és bemutatták, hogy mely budapesti városrészek a
legvonzóbbak a kínai befektetők számára. A cég vezető elemzője is nyilatkozott, és további
növekedést prognosztizált, mert az elemzéseik szerint hazánkat regionális központnak
tekintik a kínaiak, és akkor is itt telepednek el, ha a vállalkozásukat, cégeiket másutt
működtetik. A bejátszás szépséghibája az volt, hogy a szakember gondosan az
ingatlan.com felirat előtt beszélt a várható kilátásokról, ami a burkolt reklámozás tankönyvi
példája.
Eredményhirdetés hiányokkal - a rekord alacsony munkanélküliség elhallgatott oldala
A magyar munkanélküliségi ráta rekord alacsony szintre csökkent – adtak hírt a KSH
legújabb adatairól. Az autóipar bővül, egy bejátszásban láthattuk erre a példát, ahogy a
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kecskeméti Mercedes gyárban vezető szakmunkások veszik át művezetői diplomájukat.
Infografikán is ábrázolták, hogy a foglalkoztatottság növekszik, már 4 445 ezer ember
dolgozik hazánkban, a munkanélküliség pedig 4%-ra csökkent, tartósan 200 ezer fő alatt
van. Hangsúlyozták, hogy a 15-24 éves korosztály foglalkoztatottsági rátája 30%-ra
növekedett, és ezzel számos európai országot megelőzünk.
A foglalkoztatottság közérdeklődésre számot tartó kérdés, személyes szinten és
makroszinten is érinti az egyes embereket. Így az erről történő híradás fontos annak
érdekében, hogy a nézők tisztában legyenek az országban zajló gazdasági és társadalmi
folyamatokkal. Az adatok korrektek voltak, de valami mégis hiányzott a sokoldalú
tájékoztatáshoz. A hivatkozott KSH-gyorsjelentés ugyanis más fontos elemeket is
tartalmazott. Azt például, hogy a kedvező 4%-os munkanélküliségi ráta mutatója
természetszerűleg elfed nem lényegtelen részleteket. Nevezetesen azt, hogy a
[6]
munkanélküliség regionális eloszlása nagyon különböző . Veszprém, Győr-Sopron, Vas
megyében gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, a ráta 1,4 %, míg Baranya és
Szabolcs-Szatmár megyében a munkaképes lakosság 7,8%-a munkanélküli. Ugyanígy
érdemes lett volna közölni azt, hogy a foglalkoztatás növekedett, de ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy a férfiak találtak állást. Az ő foglalkoztatási rátájuk nőtt 2%-kal, a nőké
változatlan maradt. Negyvenegyezerrel több férfi dolgozik, mint egy éve, a női
foglalkoztatottak száma nem változott, 1 millió 993 ezer fő volt továbbra is, és ez csak a
demográfiai változások miatt jelent 0,7%-os emelkedést.
Ha a híradó célja a széleskörű tájékoztatás lett volna, és nem csak a győzelmi jelentés,
ezeket az adatokat is ismertette volna, hiszen így kaphattak volna valós képet a nézők a
körülöttük zajló történésekről, és így érthették volna meg a például a munkanélküliséggel
jobban sújtott területen élők, hogy miként lehet olyan alacsony a munkanélküliség, ha
közben a saját környezetükben éppen nem ezt tapasztalják.
Jobbik-ügyek
A kormányelvárásoknak való megfelelés vezette a híradósokat a Tett és Védelem
Alapítvány konferenciájáról szóló híradáskor. „Köves Slomó: A Jobbik jelenti a legnagyobb
kihívást az antiszemitizmus elleni küzdelemben” címmel számoltak be a nemzetközi
rendezvényről, mintha az esemény központi eleme a Jobbik politikájának az elemzése lett
volna. A két és fél perces összeállítás több mint harmadában a Jobbik antiszemita
magatartása volt a téma, Köves Slomó egy mondatát játszották be, majd interjút is
készítettek a vezető rabbival, aki azt a véleményét fogalmazta meg, hogy annak a
vehemenciának a nyomai, amellyel a Jobbik annak idején felkarolta az antiszemita
gyűlöletkeltést, még most is megvannak, és emlékeztetett rá, hogy ez a párt olyan
fogalmakat vezetett be a közgondolkodásba, mint pl. a holokamu, amelyek nehezen
helyrehozható károkat okoztak a magyar társadalomban.
Magáról a konferenciáról nem túl sokat tudhatott meg az érdeklődő közönség, a felszólalók
közül két államtitkár beszédéből idéztek. Mikola István és Latorcai Csaba egyaránt azt
hangsúlyozták, hogy Magyarországon mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását, és a
kormány fellép az antiszemitizmus ellen.
[7]
Pedig ennél jóval többről szólt a rendezvény. Az MTI tudósítása
is a két politikus szavait
részletezte Köves Slomóén kívül, de tőle a Jobbikkal kapcsolatos mondatot nem is idézte az
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állami hírügynökség. A távirati iroda valószínűleg kisebb jelentőséget tulajdonított a vezető
rabbi Jobbikra vonatkozó megjegyzésének, mint az erre külön figyelő állami híradó. (A
[8]
rendezvényről részletes tudósítás az online Szombat felületén olvasható , abból kiderül,
hogy nemcsak politikusok szólaltak fel, hanem komolyabb szakmai vita is folyt,
panelbeszélgetéseken szakértők elemezték az antiszemitizmus kérdését.) A tényleges
tartalom az állami televízióban elsikkadt a pártszolgálat mellett.
Ugyancsak nem lehet véletlennek nevezni, hogy az állami híradó a PestiSrácok nyomán
megtalálta a Jobbik nyugdíjas tagozata alelnökének gyűlöletkeltő, kirekesztő mondatait. A
jobbikos nyugdíjas a Facebookon és az interneten látható HUN TV-ben fejtette ki zsidó- és
cigányellenes szélsőséges nézeteit, amely miatt a Jobbik vezetése vizsgálatot indított. A hír
apropóját a vizsgálat bejelentése adta. Az ellenzéki párt alelnöke, Z. Kárpát Dániel úgy
nyilatkozott, hogy ez a magatartás nem maradhat következmények nélkül. A három perces
összeállítás döntő részét azonban azok a műsorelemek tették ki, amelyekben a híradósok
bejátszották a nyugdíjas politikus súlyosan antiszemita megnyilvánulásait, továbbá fél
percben emlékeztettek arra, hogy a Jobbik nyugdíjas tagozatát azt követően hozták létre
szeptemberben, hogy Vona Gábor – a Fidesz szerint - megsértette a nyugdíjasokat.
Felidézték Vona nyugdíjasokat gyalázó szavait, és az elhangzó szöveget a képernyőn meg
is jelentették a nyomaték kedvéért. Ezzel ismét kormánypárti propagandát közvetített az
állami híradó, hiszen augusztusban a Fidesz telefonos kampányban hívta fel nyugdíjasok
ezreit, hogy ismertesse velük Vona FB posztját, amelyben a pártelnök hangot adott annak,
hogy a kormány által manipulált nyugdíjasok nemzeti rendezvényeken magukból kivetkőzve
ugranak egymásnak.
A nyugdíjas tagozat vezetőjének gyűlöletkeltő megnyilvánulása miatt indult jobbikos
vizsgálatról szóló tájékoztatás apropóján és helyett a nézők komplett összeállítást kaphattak
az ellenzéki párthoz kapcsolható konfliktusokról, azzal a kormánypárti kommentárral, hogy a
Jobbik néppártosodása nem hiteles.
Egy félrecsúszott figyelemfelhívás
A híradó önkéntes vállalása, hogy az öngyilkossággal kapcsolatos tudósítások után mindig
felhívja nézői figyelmét arra, hogy vigyázzanak önmagukra és figyeljenek a környezetükben
élőkre, krízishelyzetben hívják a 116-123-as ingyenes lelki elsősegélyvonalat, hiszen van
segítség az öngyilkos gondolatokkal küzdők számára.
Így történt ez a fél nyolcas híradóban is, ahol a hágai Nemzetközi Törvényszéken a délszláv
háborúban boszniai muszlimok ellen elkövetett háborús etnikai tisztogatás miatt bűnösnek
talált és 20 évre ítélt Slobodan Praljak horvát tábornok követett el az ítélethirdetés után
méreggel öngyilkosságot. A televízió figyelemfelhívása ebben az esetben túlzásnak tűnt,
[9]
hiszen egy háborús bűnös öngyilkosságáról volt szó, aki hősnek akarta láttatni magát .
(Mint kiderült, régóta és tudatosan készült a halálra Praljak.) Így a hírműsor máskor nagyon
is helyénvaló figyelmeztetése inkább ellenérzést válthatott ki.
Ez a figyelemfelhívás jól példázta, hogy az állami hírműsor politikai intenciók hiányában nem
képes a feladatát ellátni. Úgy tűnik, az érzékeny megközelítés hiányzik az eszköztárából, a
formális szerkesztés, a sematikus megfelelni akarás mögött nem fedezhető föl az
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átgondoltság. Egy háborús bűnök elkövetése miatt elítélt ember önként választott haláláról
szóló beszámoló megdöbbentő lehet, többféleképpen értékelhető, de az biztosan állítható,
hogy nem a megfelelő alkalom arra, hogy a kritikus lélektani helyzetben gyötrődő, öngyilkos
gondolatokkal küszködő embereket segítség kérésre ösztönözze. Legalábbis visszás
érzetet kelt, ha a krízisben szenvedő embertársaink iránti fokozott odafigyelésre történő
felhívásra egy etnikai tisztogatásban bűnösnek talált tábornok kapcsán kerül sor. Nem az
emberség, a szakmai-etikai elvek betartása, hanem az automatizmus, a formális megfelelés
motívuma fedezhető fel a szerkesztő döntése mögött.

A novemberi Szúrópróba ugyanazt bizonyította, mint az összes korábbi vizsgálat. Az állami
híradó témái a kormányzati kommunikáció témáihoz igazodtak, a műsor ismét a kormány
érdekeit szolgálta, a kormánypropaganda eszközeként működött. Nem tájékoztatni akart,
hanem a meggyőzni a közönséget a kormánypolitika helyességéről. Ennek érdekében
vetett be manipulációs szerkesztést a műsorelemek - a kormánycél megvalósítása
érdekében történő - csatasorba állításával a nemzeti konzultáció és a migrációs híradások
kapcsán. Ennek érdekében tett közzé a tárgyilagosságot sértő módon információkat az EB
elnökével készült interjúról és az észt EU soros elnökség befogadási javaslatairól szóló
tájékoztatásban, és ezért hallgatott el információkat a szerbiai bevándorlók helyzetéről,
valamint a hazai munkanélküliség alakulásáról. Hasonló manipulációs szándék volt
tapasztalható az antiszemitizmus elleni konferenciáról készült híranyagban, valamint a
Jobbik pártvizsgálatáról szóló hírek feldolgozása során, ahol az események csak ürügyet
szolgáltattak a Jobbik elleni kormánypropaganda kifejtésére. Manipulatív hírsorrend, a
tárgyilagosság hiánya, elhallgatott tények, elfogultság, kormánypropaganda – ezt szúrtuk ki
a november végi állami híradóban.
Az elemzést a Mérték megbízásából Bencsik Márta készítette.

[1]

Juncker: "Legale Wege nach Europa öffnen"

http://www.dw.com/de/juncker-legale-wege-nach-europa-%C3%B6ffnen/a-41555624

[2]

Berlin, 2017. november 29., szerda (MTI) - Törvényes lehetőséget kell teremteni az Európai Unióba

irányuló bevándorlásra - mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Deutsche Welle
(DW) német nemzetközi közszolgálati médiatársaságnak.
Az uniós végrehajtó testület vezetője a szerdán kezdődött EU-Afrika csúcstalálkozó alkalmából készült
interjúban kiemelte, hogy "a migráció korunk egyik nagy kihívása", és "nemcsak a jövőt kell előkészíteni, hanem
már tegnap fel kellett volna készülni a jelenre".
Azonban az uniós tagállamok nem mindig fogadnak el
javaslatokat a bizottságtól, amely már 2001-ben javaslatot tett az uniós külső határok védelmét szolgáló rendszer
felépítéséről. A tagállamok ezt elutasították, "hogy később kiköveteljék", így aztán végül megvalósult "a külső
határok közös ellenőrzése" - mondta Jean-Claude Juncker.
A keresztényszociális luxemburgi politikus
hangsúlyozta, hogy mindig is a legális migráció mellett foglalt állást. Mint mondta, az Európába vezető és az
Európán belüli "legális migrációs útvonalak" nélkül "elveszettek vagyunk". Akik "nem tudnak belépni az európai
házba a kapun, továbbra is megpróbálnak majd bejutni a hátsó ajtón", ezért "legális útvonalakra van szükségünk"
- tette hozzá. Európának "nyilvánvalóan" szüksége lesz bevándorlásra a következő évtizedekben, "ezért legális
útvonalakat kell teremtenünk mindazok számára, akik akarnak és képesek jönni" - mondta Jean-Claude
Juncker.
A bizottság vezetője a tartalomszolgáltatást több nyelven folytató DW német nyelvű hírportáljának
beszámolója szerint aláhúzta, hogy az EU-nak a nemzetközi kapcsolatok valamennyi területére kiterjedő
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szolidaritást kell vállalnia Afrikával.
Mint mondta, Afrika nem olyan kontinens, amely "majd csak holnap jelenik
meg a történelemkönyveinkben", hiszen "mindig a történelmünk része volt", annak ellenére, hogy "egyes
európaiak nem akarnak tudomást venni erről".

[3]

Unable to move on from Serbia, refugees returning to Greece

https://www.b92.net/eng/news/society.php?yyyy=2017&mm=10&dd=17&nav_id=102573

[4]

Brussels plans to drop permanent refugee relocation scheme

https://www.politico.eu/article/brussels-plans-to-drop-permanent-refugee-relocation-scheme/

[5]

Az észtek javaslata ejtené a kötelező kvótákat

https://index.hu/kulfold/eurologus/2017/11/30/az_esztek_javaslata_ejtene_a_kotelezo_kvotakat/

[6]
[7]

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf027f.html

Budapest, 2017. november 29., szerda (MTI) - Folytatnunk kell a harcot az antiszemitizmus minden

formája ellen, kötelességünk mindent megtenni azért, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa vallását
és vállalhassa etnikai identitását - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára a Tett és Védelem Alapítvány
(TEV) konferenciáján szerdán Budapesten.
Mikola István a Biztonságban vannak-e az európai zsidók? Kihívások az európai migrációs válság és a
fundamentalista iszlám terrorfenyegetettség tükrében címmel rendezett konferencián hangsúlyozta:
Magyarország a migrációs válság idején is biztonságos hely maradt, és biztonságos otthona a zsidó
közösségnek is. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt
kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: Európa ma gazdag, de gyenge, ráadásul
képtelen felismerni gyengeségét és fellépni ellene. Számos nyugat-európai ország ahelyett, hogy a keresztényzsidó értékekre támaszkodva megerősítené identitását, eldobni készül mindazt az értéket, amelynek
évszázadokon keresztül ellenállóképességét köszönhette - mondta.
Kiemelte: a jelenséggel párhuzamosan
erősödik az antiszemitizmus, különösen rossz a helyzet az Amerikai Egyesült Államokban és a nyugat-európai
nagyvárosokban.
Latorcai Csaba hozzátette: az antiszemitizmus növekedése mellett a terrorcselekmények
gyakorisága is aggasztó, a terrortámadások alig több mint egy év alatt 415 ember életét követelték. A nap mint
nap jelentkező elrettentő példáknak arra kellene ösztönözniük valamennyi európai döntéshozót, hogy felelős
körültekintéssel tegyen meg mindent az ilyen cselekedetek megakadályozása érdekében - jegyezte meg a
helyettes államtitkár. Mint mondta, a magyar kormány ezt a felelősséget vállalva épített kerítést a déli határra,
és döntött a jogi határzárról, amellyel megakadályozta, hogy kétes személyazonosságú illegális bevándorlók
lépjenek az Európai Unió területére.
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
vezető rabbija a TEV alapításának ötödik évfordulója alkalmából rendezett konferencián arról beszélt, az
alapítványt az a felismerés hívta életre, hogy a zsidó közösség nem várhat mások védelmére, ha nem áll ki
önmagáért. Ugyanakkor az alapítók szeme előtt lebegett az is, hogy bár a felelősséget mindenekelőtt magukért
kell vállalniuk, az első lépések megtétele után kereshetik az együttműködő támogatást, és ha keresik, meg is
fogják találni.
Azt is tudták - tette hozzá Köves Slomó -, hogy cselekvésük "nem merülhet ki protestálásban
vagy sértődött demonstrálásban". A vezető rabbi a TEV öt év alatt elért eredményeiről szólva elmondta, hogy
bevezették a magyarországi antiszemita gyűlöletcselekmények rendszeres, havi monitorozását, valamint az
antiszemita társadalmi attitűdök éves, reprezentatív kutatását. Úgy fogalmazott: a TEV felállított egy "bivalyerős
jogi csapatot, amely 5 év alatt 87 jogi eljárást vitt végig Magyarországon, és Magyarországgal kapcsolatban az
Egyesült Államokban".
Kezdeményeztek négy, az antiszemitizmus leküzdéséhez nélkülözhetetlen jogszabálymódosítást, együttműködést alakítottak ki a bírósággal, a Belügyminisztériummal és a rendvédelmi szervekkel.
További szakmai oktatási és továbbképzési programokat kezdeményeztek és indítottak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rendvédelmi képzésében, tananyagot dolgoztak ki a rendőr ovábbképzésre, valamint a bírók, ügyészek
képzésére, és a középiskolások körében is indítottak oktatási programot. Andrew Baker, az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős megbízottja arról beszélt,
hogy nagyra értékeli azoknak a kormányoknak a kiállását, amelyek zéró toleranciát hirdettek az

9

antiszemitizmussal szemben, főleg, ha a szavakat tettek is követték.
Biztatónak nevezte, hogy egyre több
országban tartják fontosnak, hogy megemlékezzenek a holokausztról.
Hozzátette: ez hosszú folyamat, és
különösen nehéz helyzetben vannak azok az országok, ahol a kommunizmus évtizedei késleltették a
szembenézést a múlttal.
Andrew Baker kiemelte: Magyarország sokat tett az antiszemitizmus
visszaszorításáért és a méltó emlékezésért, a siker azonban még nem teljes, hiszen sok a közbeszédben
megjelenő ellentmondás és a bizonytalanság a zsidó közösségben.

[8]

A Jobbiktól az iszlám fundamentalizmusig – szimpózium antiszemitizmusról, migrációról

http://www.szombat.org/politika/antiszemitizmusrol-migraciorol

[9]

Hős akart lenni a tárgyalóteremben mérget ivó tábornok

https://24.hu/kulfold/2017/12/02/hos-akart-lenni-a-targyaloteremben-merget-ivo-tabornok/
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