
 

  

 

Mérték Médiaelemző Műhely 

2019. november 

      

     GYORSELEMZÉS 

A Fidesz kommunikációs 

stratégiája a 2019-es 

önkormányzati 

választásokon 

 



A Fidesz kommunikációs stratégiája a 2019-es önkormányzati választásokon - Gyorselemzés 

 

A 2018-as parlamenti választások után a szavazatok 51 százalékával újabb kétharmados többséget 

szerzett Fidesz a médiarendszer átalakításában újabb jelentős lépéseket tett. A Közép-Európai Sajtó- 

és Média Alapítvány (KESMA) egy minden korábbinál centralizáltabb, közel 500 médiaterméket 

megjelentető szereplőként jelent meg a piacon. A KESMA egyes piacokon – országos kereskedelmi 

rádió, ingyenes napilapok, megyei napilapok – monopol helyzetben van, Az alapítvány a híreket is 

szolgáltató médiumok teljes piacán a bevételek 24 százalékát összpontosította. A teljes Fidesz-közeli 

média, az állami médiaszolgáltatást is ideértve ezen a piacon 77,8 százalékos eredményt ért el.  

A Fidesz és a Fidesz-kormány már 2018 előtt is nagyon hatékonyan jutotta el a hozzá közel álló 

médiumokon keresztül a politikai propaganda üzeneteit, amelyek hol a kormány sikereit dicsérik, hol 

Brüsszel, Soros vagy a menekültek ellen hangolnak. A Fidesz kommunikációs stratégiájának 

meghatározó eleme, hogy a megszólaló politikai szereplők és a propagandakampányok bizonyos 

szavakat, akár eredeti jelentésüktől eltérő tartalommal (ld. migráns) a végletekig sulykolnak.  

Ezt a stratégiát a Fidesz a 2019-es önkormányzati választási kampányban is alkalmazta. Ebben a 

kampányban a legfontosabb hívószó az „alkalmas”/”alkalmatlan” volt: a Fidesz a saját jelöltjeit 

mutatta be egyedül alkalmasnak, az ellenzéki jelölteket pedig alkalmatlannak minősítette. Különösen 

hatékony volt ez a címkézés a budapesti főpolgármesteri kampányban. A fővároson kívüli városokban 

ez a kommunikációs stratégia más kulcsszavakkal bővült, illetve cserélődött le.  

Az alábbi adatok a választást megelőző 30 napot ölelik át, és az alábbi médiumokra terjed ki: 

- Origó.hu: a KESMA tulajdonában lévő, a kormánypártok érdekeit teljeskörűen kiszolgáló 

hírportál, amely a második legnagyobb eléréssel rendelkezik a hírportálok között 

- 888.hu: a KESMA tulajdonában lévő, a fiatalabb korosztályt megszólító, hangvételében az alt-

right vonalhoz tartozó, erősen kormánypárti portál 

- Magyar Nemzet Online: a KESMA tulajdonában lévő, a Magyar Nemzet című napilap online 

verziójaként megjelenő, konzervatív-jobboldali világnézetű, a kormánypárti szavazók idősebb 

és magasabb végzettségű rétegét megszólító, erősen kormánypárti portál 

- Hirado.hu: az állami média online hírportálja, erősen kormánypárti irányultságú 

- bama.hu: a KESMA tulajdonában lévő, az Új Dunántúli Napló című Baranya megyei napilap 

online portálja, elsősorban a pécsi kampányban töltött be jelentős szerepet, erősen 

kormánypárti 

A kutatás keretében az alábbi kérdéseket vizsgáltuk: 

1. Hányszor szerepel az adott médiumban az adott időszakban az "alkalmatlan" szó? 

2. Melyek azok a jelzők, amelyek legalább ötször szerepelnek Tarlós István és Karácsony 

Gergely / a BAMA esetében Vári Attila és Péterffy Attila neve mellett? 

3. Melyek azok a cikkek, amelyek nagyrészt szó szerint megjelentek legalább háromban a 

fenti médiumok közül? 

A kutatásban részt vett: Balázs Andrea, Csizmadia Viktória, Kiss Botond, Pálvölgyi Eszter, Nyirádi 

Boglárka; a kutatást koordinálta Polyák Gábor. 

 

 

https://mertek.atlatszo.hu/mindent-beborit-a-fidesz-kozeli-media/


A kutatás eredményei: 

 

1. Hányszor szerepel az adott médiumban az adott időszakban az "alkalmatlan" szó?  

888: 303 cikk, 47 alkalmatlan 

Origo: 151 cikk, 166 alkalmatlan 

Hirado.hu: 336 cikk, 108 alkalmatlan 

Magyar Nemzet: 288 cikk, 153 alkalmatlan 

BAMA: 94 cikk, 22 alkalmatlan 

 

Összesen: 496 

 

2. Melyek azok a jelzők, amelyek legalább ötször szerepelnek Tarlós István és Karácsony 

Gergely / a BAMA esetében Vári Attila és Péterffy Attila neve mellett?  

Tarlós: alkalmas, legesélyesebb, tapasztalt 

Karácsony: alkalmatlan, bukott polgármester, megbízhatatlan, tájékozatlan, erőtlen, gátlástalan, 

tutyimutyi, tétova, mama kedvence 

 

Vári: kétszeres olimpiai bajnok 

Péterffy: erdőégető 

 

3. Melyek azok a cikkek, amelyek nagyrészt szó szerint megjelentek legalább háromban a 

fenti médiumok közül? 

Összesen 26 ilyen cikket találtunk. 

 

1. A Fidelitas búcsúajándékként egy Budapest-térképet vitt Karácsonynak 

https://www.origo.hu/itthon/20191010-a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapestterkepet-vitt-

karacsonynak.html 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-

karacsony-gergelynek-7387181/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/10/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-

terkepet-vitt-karacsony-gergelynek 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-

karacsony-gergelynek-2068764/ 

https://888.hu/kinyilott-a-pitypang/valami-eg-igen-a-karacsony-gergely-az-nagyon-eg-4207983/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191010-a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapestterkepet-vitt-karacsonynak.html
https://www.origo.hu/itthon/20191010-a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapestterkepet-vitt-karacsonynak.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-karacsony-gergelynek-7387181/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-karacsony-gergelynek-7387181/
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/10/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-karacsony-gergelynek
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/10/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-karacsony-gergelynek
https://www.bama.hu/orszag-vilag/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-karacsony-gergelynek-2068764/
https://www.bama.hu/orszag-vilag/a-fidelitas-bucsuajandekkent-egy-budapest-terkepet-vitt-karacsony-gergelynek-2068764/
https://888.hu/kinyilott-a-pitypang/valami-eg-igen-a-karacsony-gergely-az-nagyon-eg-4207983/


 

2. Soha nem látott ütemben fejlődik Budapest 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/08/tarlos-soha-nem-latott-utemben-fejlodik-

budapest 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-soha-nem-latott-utemben-fejlodik-budapest-

7378700/ 

https://888.hu/ketharmad/tarlos-budapest-ugy-fejlodik-mint-meg-soha-4207557/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191008-tarlos-istvan-budapest.html 

 

3. Kocsis Máté hét érvet sorolt fel Karácsony Gergely alkalmatlanságára 

https://www.origo.hu/itthon/20191012-kocsis-mate-karacsony-gergelyrol.html 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/10/12/kocsis-het-ervet-sorolt-fel-karacsony-alkalmatlansagara 

https://888.hu/ketharmad/het-erv-miert-alkalmatlan-karacsony-gergely-budapest-vezetesere-

4208423/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/kocsis-mate-het-ervet-sorolt-fel-karacsony-gergely-

alkalmatlansagara-7395242/ 

 

4. Fidesz-kongresszus - Kósa Lajos: Az alkalmatlanság áll szemben a hozzáértéssel 

https://www.origo.hu/itthon/20190929-kosa-lajos-az-alkalmatlansag-all-szemben-a-

hozzaertessel.html 

https://hirado.hu/2019/09/29/kosa-az-alkalmatlansag-all-szemben-a-hozzaertessel/ 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/ujravalasztottak-orban-viktort-a-fidesz-elnokenek-2048501/ 

 

5. Kövér László: A tét, hogy alkalmas, hozzáértő és tisztességes képviselőket választunk-e 

https://www.origo.hu/itthon/20190913-kover-laszlo-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-

kepviseloket-valasztunke.html 

https://magyarnemzet.hu/belfold/kover-laszlo-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-

kepviseloket-valasztunk-e-7303727/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/13/kover-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-

tisztesseges-kepviseloket-valasztunk-e 

 

6. Századvég: Karácsony esélytelen, a baloldaliak is Tarlós győzelmét várják 

https://www.origo.hu/itthon/20190927-szazadveg-karacsony-eselytelen-a-baloldaliak-is-tarlos-

gyozelmet-varjak.html 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/08/tarlos-soha-nem-latott-utemben-fejlodik-budapest
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/08/tarlos-soha-nem-latott-utemben-fejlodik-budapest
https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-soha-nem-latott-utemben-fejlodik-budapest-7378700/
https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-soha-nem-latott-utemben-fejlodik-budapest-7378700/
https://888.hu/ketharmad/tarlos-budapest-ugy-fejlodik-mint-meg-soha-4207557/
https://www.origo.hu/itthon/20191008-tarlos-istvan-budapest.html
https://www.origo.hu/itthon/20191012-kocsis-mate-karacsony-gergelyrol.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/10/12/kocsis-het-ervet-sorolt-fel-karacsony-alkalmatlansagara
https://888.hu/ketharmad/het-erv-miert-alkalmatlan-karacsony-gergely-budapest-vezetesere-4208423/
https://888.hu/ketharmad/het-erv-miert-alkalmatlan-karacsony-gergely-budapest-vezetesere-4208423/
https://magyarnemzet.hu/belfold/kocsis-mate-het-ervet-sorolt-fel-karacsony-gergely-alkalmatlansagara-7395242/
https://magyarnemzet.hu/belfold/kocsis-mate-het-ervet-sorolt-fel-karacsony-gergely-alkalmatlansagara-7395242/
https://www.origo.hu/itthon/20190929-kosa-lajos-az-alkalmatlansag-all-szemben-a-hozzaertessel.html
https://www.origo.hu/itthon/20190929-kosa-lajos-az-alkalmatlansag-all-szemben-a-hozzaertessel.html
https://hirado.hu/2019/09/29/kosa-az-alkalmatlansag-all-szemben-a-hozzaertessel/
https://www.bama.hu/orszag-vilag/ujravalasztottak-orban-viktort-a-fidesz-elnokenek-2048501/
https://www.origo.hu/itthon/20190913-kover-laszlo-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-kepviseloket-valasztunke.html
https://www.origo.hu/itthon/20190913-kover-laszlo-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-kepviseloket-valasztunke.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/kover-laszlo-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-kepviseloket-valasztunk-e-7303727/
https://magyarnemzet.hu/belfold/kover-laszlo-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-kepviseloket-valasztunk-e-7303727/
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/13/kover-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-kepviseloket-valasztunk-e
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/13/kover-a-tet-hogy-alkalmas-hozzaerto-es-tisztesseges-kepviseloket-valasztunk-e
https://www.origo.hu/itthon/20190927-szazadveg-karacsony-eselytelen-a-baloldaliak-is-tarlos-gyozelmet-varjak.html
https://www.origo.hu/itthon/20190927-szazadveg-karacsony-eselytelen-a-baloldaliak-is-tarlos-gyozelmet-varjak.html


https://magyarnemzet.hu/belfold/szazadveg-a-baloldali-szavazok-is-tarlos-istvan-gyozelmet-varjak-

7344545/ 

https://888.hu/ketharmad/szazadveg-a-baloldali-szavazok-is-tarlos-gyozelmet-varjak-4205382/ 

 

7. Századvég: Továbbra is Tarlós az esélyes 

https://www.origo.hu/itthon/20191011-szazadveg-tovabbra-is-tarlos-az-eselyes.html 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/11/szazadveg-tovabbra-is-tarlos-a-legeselyesebb 

https://888.hu/ketharmad/szazadveg-tovabbra-is-tarlos-a-legeselyesebb-4208226/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/szazadveg-tovabbra-is-tarlos-a-legeselyesebb-7392041/ 

 

8. Tarlós István: Nevetséges Karácsony Gergely 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele-7366985/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/03/tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-

nyilt-levele 

https://www.origo.hu/itthon/20191003-tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele.html 

https://888.hu/ketharmad/tarlos-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele-4206740/ 

 

9. Fidesz: Az ellenzéki polgármesterek betelepítenék a bevándorlókat 

https://www.origo.hu/itthon/20190920-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-

bevandorlokat.html 

https://888.hu/ketharmad/fidesz-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat-

4203948/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/fidesz-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-

bevandorlokat-7323266/ 

 

10.  Tarlós István: 2020-ban klimatizálják a 3-as metrót 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-2020-ban-klimatizaljak-a-3-as-metrot-7374341/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/07/tarlos-2020-ban-klimatizaljak-a-3-as-metrot 

https://www.origo.hu/itthon/20191007-tarlos-2020-ban-klimatizaljak-a-3-as-metrot.html 

https://888.hu/ketharmad/fellelegezhetunk-tarlos-szerint-2020-ban-klimatizaljak-a-harmas-metrot-

4207190/ 

 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/szazadveg-a-baloldali-szavazok-is-tarlos-istvan-gyozelmet-varjak-7344545/
https://magyarnemzet.hu/belfold/szazadveg-a-baloldali-szavazok-is-tarlos-istvan-gyozelmet-varjak-7344545/
https://888.hu/ketharmad/szazadveg-a-baloldali-szavazok-is-tarlos-gyozelmet-varjak-4205382/
https://www.origo.hu/itthon/20191011-szazadveg-tovabbra-is-tarlos-az-eselyes.html
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/11/szazadveg-tovabbra-is-tarlos-a-legeselyesebb
https://888.hu/ketharmad/szazadveg-tovabbra-is-tarlos-a-legeselyesebb-4208226/
https://magyarnemzet.hu/belfold/szazadveg-tovabbra-is-tarlos-a-legeselyesebb-7392041/
https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele-7366985/
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/03/tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/03/tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele
https://www.origo.hu/itthon/20191003-tarlos-istvan-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele.html
https://888.hu/ketharmad/tarlos-nevetseges-karacsony-gergely-nyilt-levele-4206740/
https://www.origo.hu/itthon/20190920-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat.html
https://www.origo.hu/itthon/20190920-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat.html
https://888.hu/ketharmad/fidesz-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat-4203948/
https://888.hu/ketharmad/fidesz-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat-4203948/
https://magyarnemzet.hu/belfold/fidesz-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat-7323266/
https://magyarnemzet.hu/belfold/fidesz-az-ellenzeki-polgarmesterek-betelepitenek-a-bevandorlokat-7323266/
https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-2020-ban-klimatizaljak-a-3-as-metrot-7374341/
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/07/tarlos-2020-ban-klimatizaljak-a-3-as-metrot
https://www.origo.hu/itthon/20191007-tarlos-2020-ban-klimatizaljak-a-3-as-metrot.html
https://888.hu/ketharmad/fellelegezhetunk-tarlos-szerint-2020-ban-klimatizaljak-a-harmas-metrot-4207190/
https://888.hu/ketharmad/fellelegezhetunk-tarlos-szerint-2020-ban-klimatizaljak-a-harmas-metrot-4207190/


11.  Deutsch Tamás: Karácsony Gergely a brüsszeli elit jelöltje, nem a budapestieké 

https://www.origo.hu/itthon/20191003-deutsch-tamas-karacsony-gergelyrol.html 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/10/03/deutsch-karacsony-alkalmatlan-fopolgarmester-jelolt 

https://888.hu/amerika-london-parizs/deutsch-karacsony-nem-a-budapestiek-hanem-a-

bevandorlaspartiak-jeloltje-4206669/ 

 

12.  Soros embere bevándorláspárti polgármesterekkel telepíttetné be a migránsokat 

https://888.hu/ketharmad/soros-embere-bevandorlasparti-polgarmesterekkel-telepittetne-be-a-

migransokat-4206965/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/deutsch-tamas-soros-embere-bevandorlasparti-

polgarmesterekkel-telepittetne-be-a-migransokat-7368614/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/04/deutsch-soros-embere-bevandorlasparti-

polgarmesterekkel-telepittetne-be-a-migransokat 

https://www.origo.hu/itthon/20191004-soros-embere-bevandorlasparti-polgarmesterekkel-

telepittetne-be-a-migransokat.html 

 

13.  Tarlós: Betarthatatlan ígéreteket tesz Karácsony Gergely 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-betarthatatlan-igereteket-tesz-karacsony-gergely-

7329314/ 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/23/tarlos-betarthatatlan-igereteket-tesz-karacsony-

gergely 

https://888.hu/ketharmad/tarlos-betarthatatlan-igereteket-tesz-karacsony-gergely-4204417/ 

https://www.origo.hu/itthon/20190923-betrathatatlan-igereteket-tesz-karacsony-gergely.html 

 

14.  A fidelitas kampányt indít Karácsony Gergely alkalmatlanságáról 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/08/tajekoztato-kampanyt-indit-a-fidelitas 

https://www.origo.hu/itthon/20191008-gyurcsany-szeritn-sicns-eselye-a-gyozelemre-karacsony-

gergelynek.html 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-fidelitas-kampanyt-indit-karacsony-gergely-alkalmatlansagarol-

7379633/ 

 

15.  Nincs főpolgálmesterváltó hangulat 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/16/nincs-fopolgarmester-valto-hangulat 

https://888.hu/ketharmad/nincs-polgarmestervalto-hangulat-4202762/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191003-deutsch-tamas-karacsony-gergelyrol.html
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https://www.origo.hu/itthon/20191008-gyurcsany-szeritn-sicns-eselye-a-gyozelemre-karacsony-gergelynek.html
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https://www.origo.hu/itthon/20190916-nincs-fopolgarmestervalto-hangulat-budapesten.html 

https://magyarnemzet.hu/belfold/nezopont-nincs-fopolgarmester-valto-hangulat-budapesten-

7308047/ 

 

16.  Minden kutatóintézet Tarlós győzelmét valószínűsíti 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/10/a-legtobb-kutatointezet-tarlos-gyozelmet-

valoszinusiti 

https://magyarnemzet.hu/belfold/minden-kutatointezet-tarlos-gyozelmet-valoszinusiti-7390787/ 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/minden-kutato-szerint-tarlos-istvan-gyoz-2067783/ 

 

17. Tarlós: Az ellenzék megtéveszti az embereke 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-istvan-az-ellenzek-megteveszti-az-embereket-7395836/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/13/az-ellenzek-megteveszti-az-embereket-tarlos-

istvan-szerint 

https://888.hu/ketharmad/tarlos-az-ellenzek-a-betarthatatlan-igeretekkel-megteveszti-az-

embereket-4208442/ 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/tarlos-istvan-az-ellenzek-megteveszti-az-embereket-2070990/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191013-tarlos-istvan.html 

 

18.  Karácsonyról Gyurcsány is azt mondta, hogy erőtlen 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/tarlos-istvan-karacsonyrol-gyurcsany-is-azt-mondta-erotlen-a-

gyozelemhez-2069577/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tarlos-karacsonyrol-gyurcsany-is-azt-mondta-erotlen-a-

gyozelemhez-7392068/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191012-tarlos-istvan-interju-magyar-nemzet.html  

https://www.origo.hu/itthon/20191010-gyurcsany-ferenc-is-szegyelli-karacsony-gergelyt.html  

https://www.origo.hu/itthon/20191008-gyurcsany-szeritn-sicns-eselye-a-gyozelemre-karacsony-

gergelynek.htm  

https://www.bama.hu/orszag-vilag/gyurcsany-szerint-sincs-eselye-a-gyozelemre-karacsony-

gergelynek-2065692/  

 

19.  Elfordulnak a baloldaliak Karácsony Gergelytől 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/elfordulnak-a-baloldaliak-karacsony-gergelytol-2049785/ 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/30/nezopont-elfordulnak-a-baloldaliak-

karacsonytol 

https://www.origo.hu/itthon/20190930-elfordulnak-a-baloldaliak-karacsonytol-nezopont.html 

https://magyarnemzet.hu/belfold/elfordulnak-a-baloldaliak-karacsony-gergelytol-7349651/ 

 

20.  Kósa: A további fejlesztés, építés vagy a háborúskodás között kell választani 

https://www.origo.hu/itthon/20190915-kosa-lajos-a-tovabbi-fejlesztes-szepites-vagy-a-

haboruskodas-kozott-kell-valasztani.html 

https://888.hu/ketharmad/kosa-a-tovabbi-fejlesztes-szepites-vagy-a-haboruskodas-kozott-kell-

valasztani-4202677/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/15/kosa-a-tovabbi-fejlesztes-szepites-vagy-a-

haboruskodas-kozott-kell-valasztani 

https://magyarnemzet.hu/belfold/kosa-lajos-a-tovabbi-fejlesztes-szepites-vagy-a-haboruskodas-

kozott-kell-valasztani-7306232/ 

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/kosa-lajos-a-fidesz-kdnp-jeloltjei-az-epitkezesben-

erdekeltek-az-ellenzek-a-rombolas-oldalan-all-2022165/ 

 

21. Karácsony Gergely 10+1 legkínosabb szerencsétlenkedése 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/karacsony-gergely-101-legkinosabb-szerencsetlenkedese-

2069493/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/karacsony-gergely-legkinosabb-szerencsetlenkedeseia-7390451/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191010-karacsony-gergely-ballepesei-a-kampanyban.html 

 

22. Kiszivárgott hangfelvétel 

https://magyarnemzet.hu/belfold/megdobbento-hangfelvetel-kapott-nyilvanossagot-karacsony-

gergely-oszodi-beszedea-7340615/ 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/kiszivargott-hangfelvetelen-illeti-sulyos-vadakkal-az-mszp-t-

karacsony-gergely-2044161/ 

https://www.origo.hu/itthon/20190926-hollik-istvan-karacsony-gergely-onkormanyzati-valasztas-

botrany-hangfelvetel.html 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/26/kiszivargott-hangfelvetelen-sulyos-allitasokat-

tesz-az-ellenzekrol-karacsony-gergely 
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23.  Zuglói parkolás 

https://www.origo.hu/itthon/20190914-karacsony-gergely-zuglo-parkolas-fidesz-kozlemeny.html 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/14/zsigmond-karacsony-mismasol-keptelen-

rendbe-tenni-a-zugloi-parkolast 

https://magyarnemzet.hu/belfold/fidesz-az-ellenzek-torvenytelenul-tett-ki-plakatokat-nyiregyhazan-

7309553/ 

 

24. Nyíregyháza törvénytelen plakát kihelyezés 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/16/szilvasi-az-ellenzek-torvenytelenul-tett-ki-

plakatokat-nyiregyhazan 

https://magyarnemzet.hu/belfold/fidesz-az-ellenzek-torvenytelenul-tett-ki-plakatokat-nyiregyhazan-

7309553/ 

https://www.origo.hu/itthon/20190916-az-ellenzek-torvenytelenul-tett-ki-plakatokat-

nyiregyhazan.html 

 

25.  Karácsony Gergely Brüsszelbe rohant útmutatásért 

https://www.origo.hu/itthon/20191003-karacsony-gergely-brusszelbe-rohant-utmutatasert.html 

https://888.hu/kinyilott-a-pitypang/karacsony-brusszelben-arulja-el-budapestet-4206632/ 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/10/03/a-bevandorlasparti-frans-timmermansszal-

targyalt-karacsony-gergely-brusszelben 

 

26. Karácsony: Őszödi beszéd 

https://magyarnemzet.hu/belfold/karacsony-gergely-oszodi-beszede-7342400/ 

https://www.origo.hu/itthon/20191009-karacsony-gergely-oszodi-beszed.html 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/26/kiszivargott-hangfelvetelen-sulyos-allitasokat-

tesz-az-ellenzekrol-karacsony-gergely 
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