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Vezetői összefoglaló 
• Mind a jobb-, mind a baloldalon kialakult egy ún. „szürke zóna” a médiában, amely egyértelműen 

pártos, a kampányüzeneteket és az összeesküvés-elméleteket előtérbe helyező a tényeket viszont 
többnyire figyelmen kívül hagyó vagy azokat elferdítő kommunikációval igyekszik befolyásolni a 
magyar közvéleményt. E csatornák fontosságát mutatja, hogy a Megafon az elmúlt bő egy évben 
több mint 500 millió forinttal támogatta a kormánypárti influenszerek hirdetéseit, de a jóval 
szerényebb erőforrásokkal rendelkező ellenzéki oldalon is elköltött például az Ezalényeg.hu az 
elmúlt két év alatt közel 150 millió forintot a Facebook hirdetéstára szerint. . .  

• A 2021 szeptembere és decembere közötti időszakot felölelő kutatásunk a legtöbb hírt termelő, 
top 4-4 jobb- és baloldali „szürke zónás” médiumra, az általuk folytatott ún. „piszkos kampányra” 
fókuszálva vizsgálta ezen médiumok geopolitikai álláspontját az Európai Unióval, az Egyesült 
Államokkal, Németországgal, Oroszországgal és Belorusszal kapcsolatban.  

• A geopolitikai témáknak különös aktualitást adott, hogy egyrészt az ellenzéki szereplők, 
alaptalanul, azt állították, hogy az ellenzéki előválasztási rendszert kínai szerverekről induló 
terheléses támadás érte, miközben ez a megállapítás csak egy Kína-ellenes dezinfomrációs 
narratíva volt.2 

• Másrészt ebben az időszakban a kormányoldal az ellenzéki pártokat és politikusokat külföldi 
titkosszolgálati vádakkal próbálta lejáratni, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig az Egyesült 
Államokat vádolta a 2022-es parlamenti választásokba való beavatkozási szándékkal. A 
kormánypárti oldalak követték a legutóbbi magyar külpolitikai offenzívát is, melynek során 
Szijjártó a Moszkvával való kapcsolatok szorosságát helyezte előtérbe Ukrajnával szemben, a 
magyar honvédelmi miniszter pedig a NATO keleti szárnyának megerősítése ellen foglalt állást, 
amit rögtön felkapott a hivatalos orosz propaganda.  

• A kormánypárti propaganda sokszor nyíltan átvesz orosz állami narratívákat is, az esetben is, ha 
ezzel saját szövetségeit bírálja. A vonatkozó lapok akkor sem jöttek zavarba, amikor a lengyel-
belorusz határon mesterségesen kialakított migrációs válságot kellett az Európai Unió nyakába 
varrni. Az anonim szerkesztésű Számok – a baloldali hírek ellenszere oldal Brüsszelt és 
Lengyelországot tette felelőssé a más országok belügyébe való jogtalan „beavatkozásért”, a 
belorusz választási eredményeket elutasító „ruszofób politikáért”. 

• Ennek eredményeként az a helyzet állt elő, hogy az ellenzéki orgánumok Lengyelországot 
támogató és Európát védő álláspontot vittek a Kremllel szemben, míg a kormánypárti szürke zónás 
oldalak Ukrajnát és a NATO-t vádolták katonai agresszióval Oroszország ellen, az EU-t és az 
Egyesült Államokat „véres puccs” finanszírozásával Ukrajnában, valamint az Egyesült Államokat 
és Ukrajnát a kazah lázongások „bátorításával” (a NATO-val kapcsolatos hazai narratívákról egy 
következő tanulmányban olvashatnak).  

• A kormánypárti kommunikáció Oroszországot és Fehéroroszországot védve nyíltan támadta az 
Egyesült Államokat és Németországot. A magyar előválasztást a szerintük „elcsalt” 2020-as 
amerikai elnökválasztáshoz hasonlóan „manipuláltnak” és „színjátéknak” állították be, előbbit a 
„nyilvánosan nagyokat fingó, demens hülye” Joe Biden nyerte meg. Az orosz titkosszolgálati 
kötődéssel rendelkező news-front.info által is gyakran szemlézett Vadhajtások portál Angela 
Merkel, „Európa hóhérának” távozását Németország „eleséseként”, az iskolai LMBTQ-lobbi, 
nemváltó műtétek állami finanszírozása, betelepítés, egekbe szökő rezsiárak, no-go zónák 
előretöréseként értelmezte. 

 
2 „Az igazság az előválasztást ért/érő támadásokról ‑ ahogy és amit ebből mi látunk! – aHang”, elérés 2022. 
július 11., https://ahang.hu/sajtokozlemenyek/az-igazsag-az-elovalasztast-ert-ero-tamadasokrol-ahogy-es-
amit-ebbol-mi-latunk/2021/09/22/. 

https://telex.hu/belfold/2022/01/03/elertunk-egy-ujabb-alomhatart-atlepte-az-500-millio-forintot-a-megafon-facebookos-reklamkoltese
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/a-kulpolitikat-ma-mar-nem-szimbolumok-alapjan-kell-folytatni?fbclid=IwAR0uzLBIRhuBvh2Ks9ktYp5lDOvR1CN77PiY58pRw-vr4K6ndzua7i3jUnE
https://infostart.hu/interju/2022/01/30/benko-tibor-nincs-szuksege-magyarorszagnak-megerosito-nato-erok-befogadasara
https://444.hu/2022/01/30/egy-orosz-hiroldal-vezeto-hire-hogy-a-magyar-honvedelmi-miniszter-szerint-nincs-szukseg-a-nato-ra-az-ukrajnai-helyzet-miatt
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Bevezető 
Magyarország a Globsec és a Political Capital közös, 2021 decemberi kutatásának megállapítása szerint 
az egyik legsérülékenyebb a külföldi, azon belül az orosz és kínai befolyással szemben. A „nagy 
narratívák” szintjén az ország nyugati orientációja, az Európai Unió, az Egyesült Államok vagy 
Németország a magyar ellenzék kommunikációjában Magyarország európai (re)integrációjának és a 
magyar demokratikus viszonyrendszer és jogállam helyreállításának zálogaként jelenik meg. Ezzel 
szemben a kormánypárti retorikában a „Kelet” a gazdasági fejlődés motorjaként, a „hanyatló” és 
értékszinten kiüresedő „Nyugattal” szemben a fejlődés és modernizáció igazodási pontjaként 
értelmeződik. Az ebben az elemzésben vizsgált időszakra eső előválasztási kampány során a 
geopolitikai témáknak különös aktualitást adott, hogy egyrészt a kormányoldal a permanens 
euroszkeptikus kampányretorikájában az európai uniós jogállamisági eljárásokat támogató ellenzéki 
pártokat és politikusokat hazaárulással, sőt egyenesen külföldi titkosszolgálati vádakkal próbálta 
lejáratni. Másrészt az előválasztási rendszert állítólagosan kínai szerverekről érkező túlterheléses 
támadás bénította le órákra. Noha az előválasztási informatikai rendszerért felelős aHang által 
lefolytatott vizsgálat a Kína vagy a kínai állam bármifajta szerepét az előválasztást érő informatikai 
támadásba kizárta, annak felelősét nem tudta megállapítani, az ellenzéki dezinformációs narratíva arra 
tökéletesen alkalmasnak bizonyult, hogy Magyarországnak a keleti autokráciáktól való túlzott 
gazdasági és biztonságpolitikai függésére, sérülékenységet tematizálja az előválasztás során.3  

Módszertan 
Kutatásunk azokra a kormánypárti és ellenzéki irányultságú propagandaoldalakra fókuszált, 
amelyek különösen elfogult pártpolitikai tartalmat igyekeznek manipulatív eszközökkel terjeszteni 
a magyar nyilvánosságban. A kormánypárti politikai kommunikáció ezzel a magyar médiatérben 
betöltött dominanciáját igyekszik kiterjeszteni, az ellenzéki pártok pedig a független média 
gyengeségét, ill. saját pártmédiájuk hiányát próbálják ellensúlyozni.  

A szürke zónás propagandaoldalak médiastratégiájának középpontjában az üzenetek eredeti 
pártpolitikai forrásának elrejtése vagy eltávolítása, illetve a sajtóetikai normákra fittyet hányó elfogult, 
vulgáris, dezinformációkat vagy a politikai összeesküvés-elméletek előtérbe helyező hírtermelése áll. 
A szürke zónás oldalakat a fősodrú médiától tehát elsősorban a hagyományos médiaszervezetek 
hiánya – a szerzői, szerkesztői vagy tulajdonosi háttér eltitkolása, manipulációja –, továbbá a 
tartalomgyártásban érvényesülő harsány és dezinformációkra építő kizárólagos pártpropaganda 
jelenléte és terjesztése különbözteti meg a fősodrú médiától. A szürke zónába soroltunk az adott 
médiumot, amennyiben az oldal jellege és tartalma megfelelt az előre meghatározott két kötelező 
kritériumnak (pártosság4 vagy hírmanipuláció5), ill. a hét másodlagos kritériumból (pártos videós 
tartalom, pártos képi tartalom, mémek, explicit dezinformációk használata, választói célközönség 
hirdetési targetálása, pártoktól érkező finanszírozás, szervezeti átláthatatlanság) legalább kettőnek.  

Ennek megfelelően a top 4 legtöbb cikket vagy közösségi médiás bejegyzést publikáló, az 1. táblázatban 
feltüntetett, jobboldali és top 4 baloldali irányultságú szürke zónás oldal hírtermelését monitoroztuk 
az előválasztás és előválasztási kampány időszakában 2021. szeptember 18-a és december 1-e között 
– a későbbiekben az elemzést kiegészítettük a legfontosabb friss geopolitikai fejlemények 

 
3 „Az igazság az előválasztást ért/érő támadásokról ‑ ahogy és amit ebből mi látunk! – aHang”. 
4 Az adott oldal deklaráltan vagy burkoltan, de egy politikai párt vagy ideológiai oldal támogatására jött létre, 
működése során szinte kizárólag az adott oldal/párt narratíváját erősít az általa megosztott bejegyzésekkel. 
5 Egy adott hírt vagy kontextusából kiragadva vagy más kontextusba helyezve, rész- vagy hamis információkkal, 
elhallgatásokkal stb. tálal a pártpropagandának megfelelőn narratíva előállításához.  
 

https://politicalcapital.hu/konyvtar.php?article_read=1&article_id=2927
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kommunikációs vizsgálatával 2022 januárjában. A vizsgált oldalak körébe bevontunk az állami 
Hirado.hu-t is a hivatalos, fősodrú geopolitikai narratívákkal való összevetés érdekében.  

-1- Táblázat A top 4 legtöbb üzenetet publikáló kormánypárti és top 4 ellenzéki média a szürke 
zónában (követők és üzenetek száma 2021. szeptember 1. és 30. között) 

No. Név Szervezet Irányultság  Követők 
száma 

Üzenetek 
száma (db) 

1 Vadhajtások anonim6 kormánypárti 11866 290 
2 Számok…7  anonim kormánypárti 66068 121 
3 Flag Polgári 

Magazin 
anonim kormánypárti 48827 40 

4 Patrióta 
Európa 
Mozgalom 

Anonim kormánypárti 208695 24 
 

5 OLKT anonim ellenzéki 30568 531 
6 Ez a Lényeg DK ellenzéki 18962 55 
7 Pesti Bulvár MSZP ellenzéki 37647 18 
8 Nyugati Fény DK ellenzéki  93328 15 

 

A jobb- és baloldali vezető oldalak összevetéséből kiderül, hogy az anonimitás elsősorban a 
kormánypárti médiumokra jellemző disszeminációs stratégia, illetve a geopolitikai témákban 
legtöbbet publikáló oldalak nem a legnagyobb eléréssel rendelkező médiumok közül kerülnek ki – 
mindez még jobban felértékeli az adott médium számára rendelkezésre álló hirdetési büdzsét. 

Az adott médiumok honlapjának vagy Facebook-oldalának monitorozása a SentiOne platformon 
keresztül történt, amely lehetővé tette a vizsgált oldalak geopolitikai relevanciájú cikkeinek vagy 
közösségi médiás bejegyzéseinek azonosítását Európai Unióra, az Egyesült Államokra, Németországra, 
Oroszországra és a Belorusz Köztársaságra (Fehéroroszországra) vonatkozó kulcsszavak révén. A 
kulcsszavakkal azonosított témafókuszokat ezután automatikusan felcímkéztük, a címkézett 
üzeneteket pedig összehasonlító módszertan alapján elemeztük a jobb- és baloldali geopolitikai 
kommunikációs trendek, narratívák, vezető források, virális üzenetek azonosításához és 
egybevetéséhez.  

 
6 A Vadhajtásokhoz egy személy, szerkesztő-újságíróként Bede Zsolt aktivista köthető, azonban a lap 
szerkesztősége, újságírói és tulajdonosi, finanszírozási háttere továbbra is ismeretlen és tisztázatlan.  
7 Számok – a baloldali hírek ellenszere 
8 https://www.facebook.com/Danteszz/  

https://sentione.com/
https://www.facebook.com/Danteszz/
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Geopolitikai percepciók az előválasztás során 
Európai Unió 
A vizsgált hat ország és öt nagyhatalom közül az Európai Unióról szóló diskurzus bizonyult a 
legerőteljesebbnek, ami mind a monitorozott üzenetek számában, mint az unióról szóló cikkek vagy 
közösségi médiás posztok népszerűségében tükröződött – ahogyan az az alábbi ábrán megfigyelhető. 

-1.- Ábra Cikkek száma a kormánypárti és ellenzéki szürke zónás médiumokban 2021. szeptember 
18. és december 1. között, téma szerinti bontásban 

 

 

Fontosságban az üzenetek száma alapján az EU-t Oroszország, Németország és Belorusz követte, 
utóbbi nyilván csak a határkonfliktus miatt vált kiemelt témává a vizsgált oldalakon. Az unióról szóló 
kormánypárti és ellenzéki diskurzust ugyanazok a témák mozgatták, ám ellenkező előjellel. A kormány 
euroszkeptikus retorikája az európai „LMBTQ-propaganda”, a helyreállítási alap pénzéért folyó harc, a 
Brüsszel feltételezett „migráció-pártisága” mellett immár kiegészült a rezsicsökkentés védelmével. A 
szárnyaló és elszálló európai energiapiaci árakért ugyanis Orbán Viktor az európai uniós zöld- és 
energiapolitikát tette felelőssé, ahogyan a Számok – baloldali hírek ellenszere oldal fogalmazott a 
magyar miniszterelnök konspirációs elméletét idézve:  

„Brüsszelnek az a titkos terve, hogy a ház- és lakástulajdonosokat megadóztassa, klímavédelem 
címszó alatt.”9 

A kormánypárti propaganda akkor sem jött zavarba, amikor a lengyel-belorusz határon mesterségesen 
kialakított migrációs válságot kellett az Unió nyakába varrni. A Számok – a baloldali hírek ellenszere 
egyenesen az orbáni migrációs politika igazolásaként tekintett a válságra, amely egyrészt rámutatott 
az európai kerítések és határzárak fontosságára, másrészt hiteltelenítette a Sargentini-jelentéseket, a 
7-es cikkelyes eljárásodat, a civilek bírálatait, „az álhírgyártó média lejárató cikkeit” vagy „a liberális EP 
képviselők kirohanásait”.10 Ezen kívül a kormányzati kommunikáció két, a kormánypártoktól független 
politikust is fel tudott sorakoztatni az EU elleni harcban: A Patrióta Európa Mozgalom Morvai Krisztinát 

 
9 Számok - a baloldali álhírek ellenszere - Posts, Facebook, „Brüsszel nem emelheti az energiaárakat!”, elérés 
2021. december 14., https://www.facebook.com/109117190565423/posts/415582989918840/. 
10 Számok - a baloldali álhírek ellenszere - Posts, Facebook, „Lengyelország bajban van, fokozódik a migrációs 
nyomás.”, elérés 2021. december 14., 
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/437744061036066/. 
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Orbán Viktort dicsérő nyilatkozatát idézte,11 a Számok – a baloldali hírek ellenszere pedig Marine Le 
Pen-t Magyarország hősies ellenállásáról és „ősi identitásának” védelméről a „brüsszeli zsarolásokkal” 
szemben.12 Ebben a keretben az ellenzék természetesen „hazaárulóként” jelent meg, hiszen az 
„’előválasztás’ két esélyes arca Apró Antal unokája, és Apró Piroska vejének a tanácsadója” csődbe viszi 
(Számok), miközben az új ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter a nagyrészt anonim 
Vadhajtások portál szerint a „hazaárulókkal” együttműködő „Soros-hálózattal” egyeztetett első 
brüsszeli útján.13  

Ezzel szemben az ellenzéki narratívában az Európai Unió Magyarország európai (re-)integrációjának 
és a magyar demokratikus viszonyrendszer és jogállam helyreállításának zálogaként, az Orbán-
rezsimet indokoltan büntető hatalomként jelent meg. A Pesti Bulvár szerint „megbukott a pofátlan 
kormányzati hazugság” a helyreállítási alap visszatartásának valódi okairól, az EP delegációja 
„szembesült azzal a gyűlölettel, barbársággal, pusztítással, amit Orbán az elmúlt 11 évben művelt” 
(OLKT), míg a Fidesz az Európai Parlamentben ismételten a „korrupció oldalára állt” a Pandora-
botrányhoz kapcsolódó korrupció-ellenes határozat szavazásakor tanúsított tartózkodásukkal (Pesti 
Bulvár). A baloldali oldalak szerint a miniszterelnök-jelöltek mindegyike egy Európa-párti külpolitikát 
és a demokratikus viszonyokkal párhuzamosan a nyugati szövetségesekkel való kapcsolatok 
helyreállítását képviselik. A Pesti Bulvár megfogalmazásában, Márki-Zay Péter előválasztási 
győzelmével „Orbán kezdhet csomagolni”, hiszen a legtöbb uniós politikus – Orbán Viktorral 
ellentétben – Márki-Zay-t „nyitott ajtókkal fogadja”.  

Németország 
Az Európai Unióhoz hasonlóan, Angela Merkel távozását és az új német kormány felállását is 
erőteljes negatív kormányzati propaganda kísérte a szürke zónás oldalakon. Varga Judit igazságügyi 
minisztert idézve a Számok – a baloldali hírek ellenszere nemes egyszerűséggel kijelentette:  

„’Németország elesett’ (…) A német kormány programja: Iskolai LMBTQ-lobbi, nemváltó műtétek 
állami finanszírozása, betelepítés, egekbe szökő rezsiárak, no-go zónák.” 

A kormánypárti oldalak emellett a „baloldali irányváltásnak” (Számok) és „szivárványos dilinek” 
köszönhető és elkerülhetetlen CDU-bukást, a németországi elhibázott zöldpolitikának az ottani 
„rezsiárakra” és ellátásbiztonságra gyakorolt káros hatását tárgyalták meglehetős malíciával. A 
zöldpolitika kapcsán pedig dicsérték az új paksi beruházás garantálta „energiafüggetlenséget”, továbbá 
a szeptemberben aláírt hosszútávú magyar-orosz gázszerződést, melynek köszönhetően  

„Magyarország gázellátása biztosított, (…) amely tizenöt évre garantálja Magyarország 
energiaellátásának biztonságát. (…) A Magyarország számára kedvező szerződésnek is köszönhető, 
hogy megőrizhetők hosszú távon a rezsicsökkentés vívmányait, a magyar fogyasztók továbbra is az 
egyik legalacsonyabb gázárat fogják fizetni Európában.” (Számok) 

A baloldali Pesti Bulvár megpróbálta a kormány bukásaként lefesteni a magyar kormány 
ellentmondásos viszonyát Németországhoz, az új német kormánykoalícióhoz, amikor arról írt, hogy a 
magyar kormány egyszerre próbálja a német tulajdonosoktól visszavásárolni a Liszt Ferenc nemzetközi 

 
11 Patrióta Európa Mozgalom - Posts, Facebook, „Morvai Krisztina Brüsszelről és Orbánról”, elérés 2021. 
december 14., https://www.facebook.com/178803562238471/posts/4466008980184553/. 
12 Számok - a baloldali álhírek ellenszere - Posts, Facebook, „Marine Le Pen: Támogatom Magyarország 
ellenállását a brüsszeli zsarolásokkal szemben!”, elérés 2021. december 14., 
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/437232921087180/. 
13 https://vadhajtasok.hu, „444: Brüsszelbe megy Márki-Zay Péter, bemutatkozik a fontos embereknek”, elérés 
2022. július 11., https://www.vadhajtasok.hu/2021/11/02/444-brusszelbe-megy-marki-zay-peter-
bemutatkozik-a-fontos-embereknek. 

https://www.facebook.com/109117190565423/posts/415197433290729/
https://pestibulvar.hu/2021/10/05/kinos-helyzetben-a-fidesz-megbukott-a-pofatlan-kormanyzati-hazugsag/
https://olkt.net/szabo-timea-az-ep-delegacioja-szembesult-azzal-a-gyulolettel-barbarsaggal-pusztitassal-amit-orban-az-elmult-11-evben-muvelt/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://pestibulvar.hu/2021/10/23/beismero-vallomas-a-fidesz-megint-a-korrupcio-oldalara-allt/
https://pestibulvar.hu/2021/10/23/beismero-vallomas-a-fidesz-megint-a-korrupcio-oldalara-allt/
https://pestibulvar.hu/2021/11/10/orban-kezdhet-csomagolni-az-eu-ban-szinte-mindenki-marki-zayra-kivancsi/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/448644653279340/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/410115930465546/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/434586538018485/
https://pestibulvar.hu/2021/10/16/gigavasarlast-tervez-az-orban-kormany-meg-a-valasztasok-elott-szeretnek-veghez-vinni/
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repülőteret még a választások előtt, miközben „valóra vált Orbán rémálma” a németországi baloldali 
fordulattal:  

„A Merkel-korszak záróepizódja tegnap este elkezdődött, ahogy az Orbánnal való kesztyűs kéz 
politikája is nagyon úgy tűnik, hogy a végóráit éli.”  

 

Forrás: Számok – a baloldal hírek ellenszere Facebook-oldal 

A távozó kancellárt a Számok – a baloldal hírek ellenszere oldal a német érdekek hiteltelen 
képviselőjeként, míg a Vadhajtások oldal egyszerűen „Európa hóhéraként” búcsúztatta.  

Egyesült Államok 
Az Egyesült Államok az Európai Unióhoz vagy Németországhoz hasonlóan meglehetősen mostoha 
elbánásban részesült a jobboldali médiumok részéről. Az már a 2016-os amerikai elnökválasztás óta 
nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar kormány a korábbi amerikai elnök, Donald Trump „mellett tette le a 
voksát”, ill. Donald Trump is támogatja Orbán Viktort a 2022-es választások során - benne látva azt a 
jobboldali vezetőt, aki deklaráltan a pragmatikus külpolitikai együttműködésben érdekelt, kevesebb 
hangsúlyt fektetve a demokratikus elvek és értékek számonkérésére.  

Éppen ezért nem meglepő, hogy a magyar kormány külpolitikájában, a kormánypárti 
kommunikációban permanenssé vált az új demokrata kormányzattal szembeni negatív hangütés, az 
Egyesült Államokat egy hanyatló vagy éppen faji zavargások által káoszba taszított nagyhatalomként 
való ábrázolásmód. A jobboldali szürke zónás médiumok publikáltak több cikket az Egyesült 
Államokról, ahogy az a 2. ábrán megfigyelhető, azaz a kormánypárti kommunikáció tartotta 
napirenden az Amerika-ellenességet a vizsgált időszakban.  

 

https://pestibulvar.hu/2021/09/27/valora-valt-orban-remalma-16-ev-utan-baloldali-fordulat-jon-nemetorszagban/
https://www.facebook.com/szamokadatok/photos/a.109141310563011/410114483799024/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/410115930465546/
https://www.vadhajtasok.hu/2021/10/22/vastapssal-es-felallva-bucsuztattak-europa-hoherat
https://www.portfolio.hu/global/20220103/donald-trump-tamogatja-orban-viktor-ujravalasztasat-519212
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-2.- Ábra Az Egyesült Államokról publikált cikkek száma a kormánypárti és ellenzék szürke zónás 
médiumokban 2021. szeptember 18. és december 1. között 

 

Legfontosabb párhuzamként a magyar előválasztásokat az „elcsalt” 2020-as amerikai 
elnökválasztáshoz hasonlóan „manipuláltnak” és „színjátéknak” állították be, a Számok – a baloldali 
hírek ellenszere oldal két szeptemberi posztjának megfogalmazásában:  

„Nevetség tárgya lett az előválasztási színjáték. Erről nem is írunk többet, akit érdekel, itt 
elolvashatja. Teljesen bolondnak nézik az embereket! Orbánt hibáztatják abban, amit ők maguk 
okoztak. Biztos Bidenhez és a Demokrata párthoz jártak képzésekre, hogyan kell egy választással 
bolondot csinálni az emberekből. Egy viszont biztos: az éles választást nem ők szervezik, és 
Magyarországon nem lesz levélszavazat, továbbá a halottak sem szavazhatnak, mert szavazni 
személyesen kell majd, ahogy eddig is. (…) Biden büszke lehet rátok! Újabb botrány: Egy balesetben 
rengeteg gyanús előválasztási szavazólap került elő.” 

 

Forrás: Számok – a baloldal hírek ellenszere Facebook-oldal 

 

Az amerikai elnök által összehívott decemberi eleji virtuális demokráciacsúcsot, amelyre 
Magyarországot egyedüli uniós tagállamként nem hívták meg, a kormánypárti média igyekezett 

https://www.facebook.com/109117190565423/posts/404644567679349/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/408615457282260/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/408615457282260/
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elhallgatni, relativizálni vagy kifigurázni. A Vadhajtások Gulyás Gergelyt idézve rámutatott, hogy 
Magyarországnak az Egyesült Államokhoz képest nincsenek olyan „súlyos demokrácia-problémái”, 
miközben egyedül a fősodrú Magyar Nemzet ismerte el, hogy Magyarország mellőzése a csúcson 
„óriási inzultus” diplomáciailag. Az amerikai-magyar külkapcsolatok eddig elért legmélyebb pontját 
nem meglepően már Szijjártó Péter novemberi nyilatkozata is jelezte, melyben a magyar 
külügyminiszter az Egyesült Államokat a jövő évi magyar választásokba való titkosszolgálati 
beavatkozással vádolta meg, a csúcsra való meghívás elmaradását pedig a kormánynak a Republikánus 
Párttal fenntartott jó viszonyára vezette vissza. Ennek megfelelően, a kormánypárti kommunikáció 
minden eddiginél nagyobb lejtmenetbe kapcsolt: A Vadhajtások az Amerikai Egyesült Államok 
Budapesti Nagykövetségét támadta, azt LMBTQI+ összeesküvéssel vádolva az MTV EMA-gálán egy 
meleg aktivistának adott díj miatt. Bayer Zsolt, a neves kormánypárti publicista sem finomkodott a 
nagykövetségnek szóló üzenetében: 

„alapítsatok egy díjat a nyilvánosan elszunyókáló és nyilvánosan nagyokat fingó, demens hülyéknek. 
Meg is van az első díjazott: az elnökötök (…).” 

A baloldali médiumokat ezzel szemben üdvözölték a Magyarországgal szembeni keményebb amerikai 
fellépést, a Pesti Bulvár egyenesen „nyílt hadüzenetként” és a „civilizált demokraták” köréből kizáró 
gesztusként értékelte a „Washingtonból bombát váró” magyar kormány mellőzését. 

Oroszország 
A nyugati szövetségesekkel szemben Oroszországhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz 
tiszteletteljesen, kritikátlanul, helyenként már-már rajongással viszonyulnak a jobboldali oldalak, 
miközben a vizsgált baloldali médiumok Magyarország és a magyar kormány európai integrációjának 
és nyugati elköteleződésének megkérdőjelezéseként, sőt feladásaként értelmezik a szorosabb magyar-
orosz diplomáciai és gazdasági viszonyrendszert. A jelenlegi feszült katonapolitikai helyzetben a 
Számok – a baloldali hírek ellenszere egyértelműen Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni katonai agressziója 
mellett tette le a voksot, aki szerint „ha a harc elkerülhetetlen, ütni elsőként kell”. Más kormánypárti 
források szintén nagyvonalúan elsiklottak az egyoldalú orosz fenyegetés kontextusa mellett, s az 
amerikai és orosz konfliktus következményeire vezette vissza a háborús kockázatot.  

A „Nyugat vs. Kelet” ellentétéről és Magyarország geopolitikai helyéről szóló nagy hagyományra 
visszatekintő történeti narratívát ennek ellenére az ellenzéki médiumok tematizálták és tartották az 
előtérben az előválasztási kampány során, összesen 840 cikket vagy Facebook-posztot publikálva – a 
kormánypárti szürke zónás oldalak egy állandó, ám alacsonyabb szintű hírtermelésre rendezkedtek be, 
alig több, mint fele ennyi, 457 üzenetet előállítva, ahogy az a 3. ábrán megfigyelhető. 

https://www.vadhajtasok.hu/2021/12/02/vetozott-a-kormany-az-europai-unio-nem-vehet-reszt-biden-demokraciacsucsan
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/12/oriasi-inzultus-az-eu-bol-csak-magyarorszagot-hagytak-ki
https://hvg.hu/itthon/20211126_szijjarto_peter_amerika_egyesult_allamok_valasztasok
https://www.vadhajtasok.hu/2021/11/16/gratulalunk-viktoria-uzente-az-amerikai-nagykovetseg-a-magyar-lmbtq-aktivistanak
https://www.vadhajtasok.hu/2021/11/17/bayer-az-amerikai-nagykovetsegnek-alapitsatok-dijat-a-demens-hulyeknek-is
https://pestibulvar.hu/2021/10/20/itt-van-biden-elso-komoly-csapasa-ez-feler-egy-nyilt-haduzenettel-orbannak/
https://pestibulvar.hu/2021/11/24/biden-meguzente-orbannak-nincs-keresnivaloja-a-civilizalt-demokratak-kozott/
https://pestibulvar.hu/2021/11/27/washingtonbol-varjak-a-bombat-ami-maga-ala-temetheti-az-orban-rendszert/
https://www.facebook.com/szamokadatok/posts/484464526364019
https://www.facebook.com/deakdanielemez/posts/487795176037851
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 -3.- Ábra Az Egyesült Államokról publikált cikkek száma a kormánypárti és ellenzék szürke zónás 
médiumokban 2021. szeptember 18. és december 1. között 

 

A baloldali médiumok szeptemberben, októberben és novemberben is dominálták az Oroszországról 
szóló diskurzust olyan, a kormány számára kifejezetten kellemetlen vagy az állampolgárok zsebét 
érintő ügyek felemlegetésével, mint az európai piacon rekord inflációt okozó, „Orbán diktátor 
haverjainak köszönhető” orosz gázáremelés (Ez a lényeg), a budapesti hármas metró kocsijait alacsony 
színvonalon felújító orosz Metrovagonmasszal szemben behajthatatlannak tűnő kötbérkövetelés (Ez a 
lényeg), az európai és magyar klímavédelmi céloknak ellentmondó, a Moszkvától való függőséget 
fenntartó új hosszútávú orosz-magyar gázszerződés (Nyugati Fény) vagy a magyar, nem létező 
űrpotenciált fejleszteni kívánó nemzetközi együttműködés az Orosz Űrügynökséggel (Nyugati Fény).  

A geopolitikai vitára a koronát kétség kívül az előválasztás második vitája tette fel, melynek során 
Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt a Paks 2 beruházást a „hazaárulás netovábbjának” és az orosz 
érdekek kiszolgálásának nevezte (Pesti Bulvár). A magyar kormány keleti szerepvállalásával 
kapcsolatban egyértelműen a legdurvábban a Pesti Bulvár fogalmazott, amikor a Denik N portál 
nyomán felidézte, hogy Orbán Viktor csehországi látogatása során az őt váró prágai ellentüntetők a 
magyar miniszterelnököt „Putinova děvka”, azaz „Putyin kurvája” szidalmakkal fogadták. 

A jobboldali médiumok és influenszerek ezzel szemben az Oroszországnak, a gázszerződésnek 
köszönhető magyar energiabiztonságot és gazdasági szuverenitást (!) (Számok – a baloldali hírek 
ellenszere), olcsó gázárat (Számok – a baloldali hírek ellenszere) emelték ki, miközben áradoztak 
Vlagyimir Putyin újabb „kétharmados” győzelméről. A Számok – a baloldali hírek ellenszere oldal 
szívecskés emojikkal gratulált a „normalitást, hazájuk nemzeti érdekét képviselő” Egységes 
Oroszország választási szerepléséhez. 

A lassan kibontakozó orosz-ukrán katonai válságban, illetve orosz katonai provokációban is markánsan 
oroszbarát álláspontot foglaltak el a jobboldali szürke zónás médiumok. Az állami Híradó eleve 
megadta az alaphangot azzal, hogy egy-egy cikkben kizárólag orosz állami forrásokat idézve Ukrajnát, 
az Egyesült Államokat és a NATO-t vádolta agresszióval és „mesterséges hisztériakeltéssel”, Dmitrij 
Peszkovra, a Kreml szóvivőjére hivatkozva: 

„’Olyanok vádolnak bennünket azzal, hogy szokatlan katonai tevékenységet folytatunk a saját 
területünkön, akik az óceánon túlról áthajtották ide a fegyveres erőiket. Vagyis az Egyesült Államok. 
(…) Ukrajna valószínűleg újabb kísérletet tesz arra, hogy erőszakkal kezdje megoldani problémáját. 
Hogy újabb katasztrófát okozzon magának és mindenkinek Európában’ (…) Ukrajna valószínűleg a 
Fekete-tengeren zajló NATO-gyakorlat fedezékében próbálja majd meg elérni célját.” 

https://ezalenyeg.hu/kozugy/nem-az-eu-hanem-orban-diktator-haverjai-miatt-mennek-fol-az-energiaarak-99474
https://ezalenyeg.hu/kozugy/nincs-metroper-mert-tarlos-orosz-haverjai-nem-veszik-at-a-papirokat-93949
https://ezalenyeg.hu/kozugy/nincs-metroper-mert-tarlos-orosz-haverjai-nem-veszik-at-a-papirokat-93949
https://nyugatifeny.hu/2021/11/05/donath-anna-beolvasott-orban-viktornak-tetelesen-cafolta-a-miniszterelnok-legujabb-otletet
https://nyugatifeny.hu/2021/11/01/itt-a-lehetoseg-urhajosokat-toboroznak-orbanek-a-hungarian-to-orbit-missziohoz
https://pestibulvar.hu/2021/09/25/kemenyen-egymasnak-feszultek-a-jeloltek-a-masodik-vitan-karacsony-es-dobrev-az-elen/
https://pestibulvar.hu/2021/10/04/itthon-elhallgattak-brutalis-uj-video-kerult-elo-orban-cseh-latogatasarol-szetszedtek-a-helyiek/?fbclid=IwAR2m03w-XG10TalqcvKip5ZuYHcHNATVMFokbC8oLXyfXpEBPM7R0y1HjzY
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/419321099545029/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/419321099545029/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/408258363984636/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/405609800916159/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/11/21/elesedik-az-ukran-orosz-viszony?fbclid=IwAR3tJiBfVX2QcED9AIw9G4jukLqaHZqnpzfWxQYcU6fTktBBtiq7xvsCfuw
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Ezek után nem meglepő, hogy az orosz titkosszolgálati kötődéssel rendelkező news-front.info által 
gyakran idézett Vadhajtások portál az orosz katonai agresszió lehetőségét amerikai propagandánk 
minősítette, megismételte Putyin Bidennek szóló fenyegetését Ukrajna és a NATO közeledéséről, 
továbbá az Európai Uniót Ukrajna „militarizálásával” vádolta, az orosz külügyi szóvivőt idézve. A 
Számok – a baloldali hírek ellenszere decemberben pedig teljes mértékben felmondta a 2014-ben 
kirobbant háborút orosz részről legitimáló, hamis érvkészletet: 

„A NATO-s agresszorok fenyegetik Oroszországot, miközben súlyos energiaválság, migráció, 
járványok, demográfiai problémák sújtják a nyugati országokat. (…) Az oroszok nem fogják hagyni, 
hogy ukrán neonácik és nyugati cimboráik gyilkolják az oroszajkú embereket, ez tény! (…) Amerikai 
bázisok jöttek létre Romániában, Lengyelországban és most már Ukrajnában is. Az EU és USA véres 
puccsot finanszíroztak Ukrajnában, és ugyanezt próbálták meg eljátszani Fehéroroszországban is, ez 
utóbbiba beletört a bicskájuk.” 

Fehéroroszország és Kazahsztán 
A fehérorosz migrációs válság egyértelműen tovább élezte az oroszbarát kormánypárti diskurzust, 
amely láthatóan a konfliktus október-novemberi kiszélesedésével került fel egyáltalán a vizsgált 
médiumok napirendjére, összesen csak 118 említést generálva a kormánykritikus és 301 említést a 
kormánypárti oldalakon. A kormánypárti orgánumok egy rövid, ám meghatározó pillanatig még a 
magyar kormány egyik legközelebbi regionális és uniós szövetségesét, Lengyelországot is támadták, 
a Számok – a baloldali hírek ellenszere pedig egyenesen arról írt:  

„Hiba volt beavatkozni más országok belügyeibe! (…) A kialakult helyzetért Brüsszel is, és 
Lengyelország is felelősek!‼Partnerek helyett ellenségeket kerestek! (…) Lengyelország ruszofób, 
felelőtlen politikájának az eredményét láthatjuk! Szomorú, hogy ezt kell írnunk, de lengyel barátaink 
súlyos hibát követnek el azzal, hogy folyamatosan megpróbálnak keresztbe tenni Oroszországnak és 
Fehéroroszországnak! Az EU Lengyelországgal az élen nem ismerte el a fehérorosz választás 
eredményét (…).” 

Ennek eredményeként az a furcsa helyzet állt elő, hogy az ellenzéki orgánumok Lengyelországot 
támogató és Európát védő álláspontot vittek a határkonfliktusban, míg a kormánypárti szürke zónás 
oldalak esetenként Lengyelországot is hibáztatva védték Lukasenka rendszerét, hasonlóan a Kreml által 
vezérelt propagandaoldalakhoz.14  

A friss kazah belpolitikai válságot és orosz katonai beavatkozást is tekintélyuralmi, oroszbarát 
nézőpontból értelmezte a magyar kormányzat, így a szürke zónás jobboldali médiumok. Miután 
Vlagyimir Putyin a 2014-es ukrajnai forradalomhoz hasonlítva a kazah zavargásokat arról beszélt, hogy 
„külföldön kiképzett” bandák miatt szükséges az orosz csapatok katonai beavatkozása a helyzet 
rendezéséhez, Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor is kifejezte szolidaritását a „koordinált 
akció” keretében megtámadt autokrata kazah rezsimmel. 

Így nem csoda, hogy a Számok – a baloldali hírek ellenszere „terroristáknak” nevezte a cseppfolyós 
földgáz-áremelés ellen tüntető kazahokat. 

 

 

 
14 Ld. például: https://euvsdisinfo.eu/report/the-eu-organised-the-migrant-crisis-in-belarus-and-will-continue-
doing-so-in-other-countries vagy https://euvsdisinfo.eu/propaganda-101-how-belarusian-state-controlled-tv-
exploits-the-migration-situation-at-the-eu-borders/  

https://www.facebook.com/593694810822277/posts/1827160030809076/
https://www.facebook.com/593694810822277/posts/1834040263454386/
https://www.vadhajtasok.hu/2021/12/10/orosz-kulugy-az-eu-beszallt-ukrajna-militarizalasaba
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/459908935486245/
https://www.facebook.com/109117190565423/posts/437683341042138/
https://24.hu/kulfold/2022/01/10/putyin-a-2014-es-ukrajnai-esemenyekhez-hasonlitotta-a-kazahsztani-valsagot/
https://euvsdisinfo.eu/report/the-eu-organised-the-migrant-crisis-in-belarus-and-will-continue-doing-so-in-other-countries
https://euvsdisinfo.eu/report/the-eu-organised-the-migrant-crisis-in-belarus-and-will-continue-doing-so-in-other-countries
https://euvsdisinfo.eu/propaganda-101-how-belarusian-state-controlled-tv-exploits-the-migration-situation-at-the-eu-borders/
https://euvsdisinfo.eu/propaganda-101-how-belarusian-state-controlled-tv-exploits-the-migration-situation-at-the-eu-borders/
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