
1 
 

 
 

A koronavírus-járvány hatásai a magyar médiában 
 

Írta: Máriás Leonárd 

Bevezető összefoglaló 

A Független Médiaközpont kutatásának célkitűzése a járványhelyzet hatásainak, valamint azoknak a 
megoldásoknak a felmérése volt, amelyeket a kiadók, szerkesztőségek a médiában előállt krízis 
kezelésére alkalmaztak 2020-ban, a járvány első hulláma idején. A kutatás a problémák és a 
megoldások kérdőíves felmérésére, a médiában dolgozókkal készített háttérinterjúkra, valamint a 
témával foglalkozó hazai és nemzetközi forrásokra támaszkodott. 
 
A 2020 szeptemberében végzett felmérés során az online kérdőívet 121 médiában dolgozó töltötte 
ki, melyek több mint 80 százaléka Budapesten és kevesebb mint 20 százaléka vidéken végzi 
munkáját. A felmérés fő tanulsága, hogy a járványhelyzetről szóló tudósítás során a legnagyobb 
problémát az állami tájékoztatás alacsony színvonala és a kormányzat ellenséges magatartása 
jelentette a médiában dolgozók számára. A válaszadók közel 70 százaléka úgy ítélte meg, hogy a 
kormány járvánnyal kapcsolatos intézkedései megnehezítették az újságírói munkát. Ebben komoly 
szerepet játszott, hogy a kormányzat jelentős mértékben korlátozta az információszerzés 
lehetőségeit, az újságírók közérdekű információkhoz, a forrásokhoz és nyilatkozókhoz való 
hozzáférését. Jelentős mértékben megnehezítették a nem kormánypárti médiában dolgozók napi 
munkavégzését a kormánypárti média ismétlődő, hiteltelenítő támadásai is. 
 
A médiában dolgozók számára komoly akadállyá váltak a járványhelyzet által okozott személyes 
nehézségek is, elsősorban a pénzügyi problémák és a helyzettel járó pszichés teher. Ugyancsak 
gyakorinak számítottak a megváltozott munkakörülmények miatt előálló problémák, mint például a 
szerkesztőségi munkarend változása, a csapatmunka hiánya, a munkaterhek és a munkaidő 
növekedése. 
  
A csökkenő bevételekre a kiadók a fizetések és a külsős keretek csökkentésével, a szervezeti 
működés átalakításával és a nem személyi költségek visszafogásával reagáltak, emellett több 
szerkesztőségben felfüggesztették a tervezett fejlesztéseket is. Ennek során egyes médiavállalatok 
támogatták munkavállalóikat az új helyzetben felmerült nehézségek kezelésében, azonban jelentős 
volt azoknak a munkavállalóknak az aránya is, akik nem kaptak segítséget. A válaszadók többségének 
a pénzügyi támogatás valamilyen formájára, például az otthoni munkavégzés pluszköltségeinek 
megtérítésére lett volna szüksége. Ugyancsak gyakori volt az otthoni munkavégzéssel felmerülő 
eszközigény, de többen említették azt is, hogy a munkaszervezést a rendkívüli helyzethez kellett 
volna igazítani, több munkatárs bevonásával, munkaidő-csökkentéssel, a visszajelzés, az 
együttműködés és a szerkesztőségi távmunka javításával. 
 
Az állami tájékoztatással kapcsolatos problémák csak részlegesen oldhatók meg. Több szerkesztőség 

azt a megoldást alkalmazta, hogy következetesen rögzítette az állam által közölt adatokat, illetve 

alternatív adatforrásokat keresett, és rendszeresen rámutatott a járványhelyzet trendjeire. A 

megoldás részét képezte a kérdezés fenntartása és újabb adatközlések kikényszerítése az állami 

intézményekből, független nyilatkozók és többletinformációk felkutatása háttérforrásokon keresztül, 

illetve az egészségügyi intézményekről szóló helyszíni riportokra tett kísérletek.  
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A médiában dolgozók nehézségeit és a szerkesztőségek működési zavarait egyes szerkesztőségek 

nem tudták megfelelően kezelni. Ez jelentős mértékben abból fakadt, hogy nem fordítottak 

elegendő figyelmet a munkatársak rendszeres kommunikációjára. A jobb gyakorlatokat kialakító 

szerkesztőségek jellemző megoldásként a személyes kapcsolattartás hiányát igyekeztek ellensúlyozni 

azzal, hogy gyakori online kapcsolatot tartottak fenn a munkatársak között, rendszeres 

értekezletekkel és a jó teljesítményeket kiemelő értékelésekkel. Emellett a jobban működő 

szerkesztőségekre jellemző volt a munkatársak közötti informális, online és személyes 

kapcsolattartás.  

A kiadók bevételcsökkenésével kapcsolatos problémákat az olvasói támogatások és a megpályázott 

források arányának növelésével ellensúlyozták a médiavállalatok, illetve az első hullám idején előállt 

kritikus bevételcsökkenést kompenzálta, hogy a tavalyi év végére helyreállt a hirdetési piac. 

A járványhelyzet rávilágított a vidéki média rendkívül nehéz helyzetére is. A nem kormánypárti 

szerkesztőségek az országosan érvényesülő negatív hatások mellett esetenként szembesülhettek a 

helyi környezet korlátozó hatásával és sokkal inkább kellett tartaniuk az érzékeny információk 

publikálásának negatív egyéni következményeitől is.  

 
1. Módszertan 

A Független Médiaközpont kutatásának célkitűzése a járványhelyzet hatásainak, valamint azoknak a 
megoldásoknak a felmérése volt, amelyeket a kiadók, szerkesztőségek alkalmaztak a médiában 
előállt krízis kezelésére.  
 
A kutatás fókuszában a következő összetett kérdés állt: Melyek a leginkább célravezető megoldások, 
a legjobb gyakorlatok a járványhelyzetben, amelyek támogatják 
 
1. a közvélemény naprakész, pontos és hiteles tájékoztatását,  
2. a médiában dolgozók munkavégzését, valamint  
3. a média működésének fenntartását? 
 
Az elemzés a problémák kérdőíves felmérésére, a médiában dolgozókkal készített háttérinterjúkra, 
valamint a témával foglalkozó hazai és nemzetközi forrásokra támaszkodott. 
 
A kérdőíves felmérés feltérképezte a járványhelyzet hatását a médiában. Ennek során a következő 
szempontokat tartottuk szem előtt: 
 

 Melyek voltak a járványhelyzet médiamunkát érintő legnagyobb kihívásai, akadályai? 
 Milyen volt az állami tájékoztatás minősége?  

 Milyen hatásai voltak a kiadói költségcsökkentéseknek?  
 Hogyan hatottak a járványhelyzettel járó fizikai korlátozások?  
 Melyek voltak a médiában dolgozókat ért leggyakoribb személyes hátrányok, károk?  

 Milyen mértékben érvényesültek az újságírás szakmai és etikai elvei?  
 
A kérdőíves felmérés ezen kívül vizsgálta azt is, milyen általános megoldások születtek a 
járványhelyzet miatt kialakult problémákra. A kutatás lezárásaként a problémacsoportokat és a 
válaszul kialakult legjobb gyakorlatokat háttérinterjúk segítségével árnyaltuk, konkretizáltuk.  
 
A kérdőívet 2020 szeptemberében minél szélesebb körben igyekeztünk eljuttatni az országos, a 
regionális és a helyi médiában dolgozó újságírókhoz, illetve szabadúszókhoz. Fontos megjegyezni, 
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hogy a felmérés időpontjában még csak a járvány első hullámának tapasztalatait lehetett összegezni, 
az elsőnél sokkal súlyosabb második, majd pedig a harmadik hullám következményeit e kutatás nem 
tudta feltárni. A felmérést követően készített háttérinterjúk viszont kitértek az időközben 
bekövetkezett változásokra is. 
 
A háttérinterjúknál a kiválasztás szempontja az volt, hogy minden egyes médiumtípus megjelenjen a 
kutatásban (sajtó, televízió, rádió), valamint kiemelten törekedtünk arra is, hogy a fővárosi 
szerkesztőségek mellett a vidéki médiumok képviselői is beszámoljanak a tapasztalataikról.  
 

2. A kérdőíves felmérés tanulságai 

2.1 A legnagyobb problémát az állam jelentette 
 
A kérdőívet több mint 120 médiában dolgozó szerkesztő, újságíró, fotó-, videó- és rádióriporter, 
műsorvezető, podcast készítő, grafikus és képszerkesztő töltötte ki. A kitöltők több mint 80 százaléka 
Budapesten végzi munkáját és kevesebb mint 20 százaléka dolgozik vidéken. Ezzel összhangban a 
válaszadók több mint 80 százaléka országos, 10 százalékuk regionális és 7 százalékuk helyi médium 
munkatársa. 
 

 
 
A válaszok alapján a járványhelyzetről szóló tudósítás során a legnagyobb problémát az állam 
jelentette a média számára. Az állami intézmények (például az Operatív Törzs, a kormányzat, a helyi 
önkormányzatok, egészségügyi intézmények, hatóságok, egyetemek, kutatóintézetek) járvánnyal 
kapcsolatos tájékoztatását a kitöltők 53 százaléka jelölte meg a tudósítás akadályaként. Emellett a 
válaszadók jelentős része, 42 százaléka jelölte meg problémaként a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférést és az újságírói tevékenység korlátozását is, melybe beletartoztak a kizárólag online 
követhető sajtótájékoztatók, az állami intézményekhez küldött kérdések szűrése és adatszolgáltatás 
vagy nyilatkozatok megtagadása. 
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Szintén jelentős nehézséget okozott az újságírói munkában a források és nyilatkozók körének 
korlátozása, például egészségügyi, egyetemi dolgozók nyilatkozási lehetőségeinek szűkítése, amit a 
kitöltők 50 százaléka jelzett. 
 
A válaszadók közel 40 százaléka szerint problémát jelentett a járványhelyzettel kapcsolatos 
információk politikai manipulációja és a kitöltők 28 százaléka jelölte meg akadályként a nem 
kormánypárti médiumok vagy azok munkatársai ellen irányuló hiteltelenítő törekvéseket a 
kormánypárti médiában. 

 
Ezzel összhangban a kérdőívet kitöltők több mint 51 százaléka szerint az állami intézmények a 
tájékoztatást részrehajló módon, gyakran a közvélemény manipulációjára használták és további 32 
százalékuk vélte úgy, hogy a tájékoztatás lassú, pontatlan és hiányos volt.  
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Az állami intézmények járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásának rendkívül alacsony színvonalát jelzi, 
hogy a kérdőívet kitöltők 75 százaléka találkozott akadályoztatással az intézményeknek küldött 
megkeresések során. A válaszadók 50 százaléka gyakran vagy minden alkalommal azt tapasztalta, 
hogy nem válaszoltak vagy nem adtak érdemi választ a kérdéseikre, és további 25 százalékuk jelezte, 
hogy időnként találkozott ezzel a problémával.  

 A kormányzati intézkedések és kommunikáció az újságírók forrásaira is jelentős negatív hatással 
voltak, és a kérdőívet kitöltők több mint kétharmada találkozott azzal a nehézséggel a munkája 
során, hogy a megkeresett forrás vagy nyilatkozó elzárkózott a válaszadás elől attól tartva, hogy 
hátránya származik belőle.  
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A járványhelyzetről szóló tudósítást kísérő közvetett akadályoztatásként írható le a nem 
kormánypárti média munkatársaira irányuló hiteltelenítő törekvés a kormánypárti média és a 
politikai szereplők részéről. Ezt a jelenséget a kérdőívet kitöltők több mint kétharmada tapasztalta, 
és több mint 40 százalékuk említette gyakori tapasztalatként.  
 

 
 
A válaszadók közel 70 százaléka úgy ítélte meg, hogy a kormány járvánnyal kapcsolatos intézkedései 
megnehezítették az újságírói munkát. Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők több mint 60 százaléka 
vélekedett úgy, hogy a rémhírterjesztés szabályainak szigorítása nem akadályozta a tevékenységét. 

 

2.2 A járványhelyzettel megjelent személyes nehézségek az újságírói munkában 
 
A médiában dolgozók számára ugyancsak komoly akadállyá váltak a járványhelyzet által okozott 
személyes nehézségek, például a fizikai korlátozás, a pénzügyi nehézségek, a pszichés teher, a családi 
problémák, amit a válaszadók 47 százaléka jelölt meg. Ehhez hasonló mértékben ugyancsak 
gyakorinak számítottak a megváltozott munkakörülmények miatt előálló problémák, mint például a 
szerkesztőségi munkarend változása, a csapatmunka hiánya, a munkaterhek és a munkaidő 
növekedése. 
 
A média munkatársait ért személyes károk között kimagasló volt a pénzügyi hátrány, melyről a 
válaszadók 53 százaléka számolt be. A második és harmadik leggyakoribb problémát a családi 
nehézségek, valamint az egészségügyi problémák jelentették. 
 
A kiadók költségcsökkentő intézkedései a kérdőívet kitöltők több mint 56 százalékát nem érintették 
vagy nem akadályozták munkájukat. A kijárási és távolságtartással kapcsolatos korlátozások viszont a 
válaszadók több mint 75 százaléka szerint kisebb vagy nagyobb mértékben akadályozták a 
munkavégzést. Közel 50 százalékuk szerint a járványhelyzet kisebb-nagyobb mértékben korlátozta a 
szakmai szabályok alkalmazhatóságát és a szakmai etika érvényesülését is. 
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2.3 A kiadók megoldásai a járványhelyzettel kapcsolatos problémákra 
 
A csökkenő bevételekre a kiadók leggyakrabban a fizetések és a külsős keretek csökkentésével, a 
szervezeti működés átalakításával és a nem személyi költségek visszafogásával reagáltak, és több 
szerkesztőségben felfüggesztették a tervezett fejlesztéseket is. 
 

 
 
A válaszadók 40 százaléka arról számolt be, hogy nem kapott segítséget a kiadótól. Eszköz és 
szoftverbeszerzéssel 25 százalékuk munkáját támogatták és több mint 20 százalékuk kapott nem 
pénzügyi segítséget. 
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A kérdésre, hogy milyen típusú segítségre lett volna szükség, a válaszadók többsége a pénzügyi 
támogatás valamilyen formáját, például az otthoni munkavégzés pluszköltségeinek megtérítését és a 
bérkiegészítést említette. Ugyancsak gyakori volt az otthoni munkavégzéssel felmerülő eszközigény, 
de többen említették azt is, hogy a munkaszervezést a rendkívüli helyzethez kellett volna igazítani, 
több munkatárs bevonásával, munkaidő-csökkentéssel, a visszajelzés, az együttműködés és a 
szerkesztőségi távmunka javításával. Több válaszadó kiemelte azt is, hogy az anyagi mellett lelki 
támogatásra is szüksége lett volna, illetve a kiadó toleranciájára a gyermekek távoktatásával 
kapcsolatos problémák esetén. Többen kiemelték azt is, hogy szükségük lett volna arra, hogy a kiadó 
biztosítsa a szükséges egészségügyi védőfelszerelést a munkához.  

 

2.4 A legfontosabb problémák 
 

A kérdőíves felmérés alapján három nagyobb problémacsoport rajzolódott ki, amelyekre napi szinten 

megoldásokat kellett találniuk a média szereplőinek a járványhelyzetben.   

1. Az állami tájékoztatással kapcsolatos problémák 

1. A járvánnyal kapcsolatos tájékoztatás lassú, pontatlan, hiányos és politikai szempontok 

szerint manipulált 

2. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés akadályoztatása 

3. Az újságírói tevékenység korlátozása (kizárólag online követhető sajtótájékoztatók, kérdések 

szűrése, adatszolgáltatás, nyilatkozat megtagadása) 

4. A források és nyilatkozók körének korlátozása 

5. A nem kormánypárti újságírókat, szerkesztőségeket érő hiteltelenítő törekvések 

6. A rémhírterjesztésre vonatkozó szabályozás szigorítása 

2. A szerkesztőségek működésének problémái 

1. A járványhelyzet miatti fizikai korlátozással megjelenő nehézségek 

2. A médiában dolgozók pénzügyi nehézségei 

3. A távmunkával felmerülő eszközigények 

4. A járványhelyzettel járó pszichés teher 

5. A megváltozott munkakörülmények (a szerkesztőségi munkarend változása, az 

együttműködés, a visszajelzés hiánya, a munkaterhek és munkaidő növekedése) 

6. A járványhelyzet következtében megjelent egészségügyi problémák 

7. A szakmai szabályok, szakmai etika érvényesülésének nehézségei a járványhelyzetben 

3. A kiadók bevételcsökkenéssel kapcsolatos problémái 

 

3. A háttérinterjúk tanulságai: a problémákkal kapcsolatban kialakult 
megoldások 

Az említett három problémacsoportot és a kérdőíves felmérésben megjelent megoldási irányokat 

háttérinterjúk segítségével árnyaltuk és konkretizáltuk. Összesen 7 anonim háttérinterjú készült, 

három budapesti székhelyű és kettő vidéki szerkesztőség, valamint egy kereskedelmi televízió és egy 

rádió munkatársával. 
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3.1 Az állami tájékoztatással kapcsolatos problémákra adott válaszok 
 

A felmérés megállapításait megerősítve a háttérinterjúk alanyai arról számoltak be, hogy a 

legnagyobb problémát a járványhelyzetben az jelentette az újságírók számára, hogy az olvasók 

tájékoztatásához szükséges információk kideríthetetlenek voltak az államon keresztül. A médiában 

dolgozóknak napi szinten meg kellett küzdeniük a járványhelyzetről szóló tudósítást akadályozó, 

elsősorban kormányzati ellenszéllel. Mint az egyik budapesti székhelyű, nem kormánypárti kiadó 

közéleti hírportáljának munkatársa fogalmazott, a klasszikus újságírói módszerek nehezen 

használhatóak, de érdemes velük élni, noha tisztában vannak vele, hogy ezek a problémák csak 

részben kivédhetőek. Ez a megközelítés vált jellemző megoldássá több szerkesztőségben is: az állami 

tájékoztatás alacsony színvonalát azzal ellensúlyozzák, hogy kihasználják azokat a kereteket, amikre 

lehetőségük van, például igyekeznek felhasználni az államtól kapott adatokat, akkor is, ha nem 

megfelelők. 

Emiatt gyakori jelenség, hogy a szerkesztőségekben következetesen rögzítik az állam által közölt 

adatokat, ezekből kezdetleges vagy fejlettebb adatbázist építenek és további adatforrásokból 

származó információkkal egészítik ki. A rögzítés célja részben az információk megőrzése (ugyanis az 

állami felületekről rendszeresen eltűnnek adatok), részben pedig az, hogy az adatok alapján 

következtéseket vonjanak le a járványhelyzet alakulásával kapcsolatban. Ezáltal meg tudnak mutatni 

olyan trendeket, amelyek a kormányzati tájékoztatásból nem elérhetőek.  

A probléma nehézségét jól érzékeltette az egyik interjúalany, aki a következőképpen fogalmazott: „A 

koronavírus.gov.hu adatszolgáltatásának színvonala alacsony. A szerkesztőségekben vannak arra 

dedikált emberek, akik kézzel vezetgetik egy Excel táblázatban az adatokat. Ugyanis napról napra 

eltűnnek a kormányzati felületről (ilyen eset volt például a mintavételek számának eltűnése), 

másrészt nem közölnek olyan adatokat, amelyek tájékoztató jellegűek lennének azt illetően, hogy a 

járvány valójában hol tart. Ezt az innen-onnan összegyűjtött adatokból kell összeraknia az 

újságírónak. Az erre vonatkozó tudás nyilvánvalóan ott van az államnál, de nem közli. A mintavételek 

számát minden nap közlik, de nincs vezetve. A megyei adatokat aggregáltan közlik és nem azt, hogy 

mennyi éppen az aktív fertőzött. Az intenzíven kezelt betegek számát nem közlik. Azt sem, hogy 

melyik kórházban mennyi a telítettség. Nem közölnek olyan megyei szintű adatokat, hogy a 

halálozások hogyan oszlanak meg. Mindenhol összesítenek, ahol tudnak, hogy semmiféle mintázat 

ne rajzolódjon ki.”  

A helyzetre legjobban reagáló szerkesztőségek adatvizualizációs eszközöket is használnak az 

információk közérthető bemutatására, illetve aloldalon teszik elérhetővé a járvánnyal kapcsolatos 

legfontosabb adatokat. Ezekhez a megoldásokhoz egyes kiadók többletkapacitást is rendelnek, 

például külső szakértő bevonásával.  

Az olvasók információhiánnyal szembeszegülő tájékoztatásának példája az is, hogy egyes 

szerkesztőségek hírlevélben is tájékoztatják őket a járvány legújabb fejleményeiről. Egyes 

szerkesztőségek a járványhelyzetet érintő podcast műsor indításáról is beszámoltak, ami szintén azt 

a törekvést mutatja, hogy az olvasókat igyekeznek elérni minden kínálkozó új megoldással. További, 

az olvasók bevonását célzó megoldás, hogy egy szerkesztőség munkatársa, például a főszerkesztő, 

zárt Facebook csoportban órákon át válaszol élőben a támogató olvasók kérdéseire (ez az 

úgynevezett AMA – Ask Me Anything típusú interaktív interjú). 

Az állami tájékoztatás szoros nyomonkövetésének egyik pozitív következménye, hogy az adatokból 

levont következtetésekkel olyan információt közölnek, amelyek további adatközlésre kényszerítik a 

kormányzatot. Emellett több szerkesztőségből beszámoltak arról is, hogy bár a források 

elzárkózóbbá váltak az első és második hullám idején, a szokásos újságírói munkával igyekeznek 
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többletinformációt generálni titkosított csatornákon. Ezt jelentős mértékben segíti az is, ha az 

olvasók látják, hogy egy szerkesztőség folyamatosan és intenzíven foglalkozik a járvánnyal,  

háttérinformációikkal azt a szerkesztőséget keresik meg.  

Az állami tájékoztatás alacsony színvonalára és az ellenséges kormányzati kommunikációra adott 

válasznak tekinthető az is, hogy a szerkesztőségek többsége fenntartja a kérdezést az elzárkózás és 

elutasítások ellenére. A háttérinterjúk alanyainak többsége arról számolt be, hogy annak ellenére 

elküldik a kérdéseiket az intézményeknek, hogy nem számíthatnak válaszra. Emellett azzal is 

próbálják ellensúlyozni az információhiányt, hogy olyan szakértő nyilatkozókat keresnek, akiknek 

nem kell engedélyt kérniük a kormányzattól a nyilatkozattételt megelőzően. Ez a megoldás 

különösen fontos a televíziós és rádiós hírkészítés napi fenntartásában. Az információszerző 

megoldások közé tartozhat az is, hogy egy-egy szerkesztőség helyszíni riportot készít olyan 

intézményben, ahová állampolgárként jut be (például egy véradóközpontban vagy oltóközpontban), 

mellyel részben megkerülhető, hogy hivatalosan nem jutnak be az egészségügyi intézményekbe. 

A kormánypárti média hiteltelenítő kísérleteire adott válaszok vegyes képet mutatnak. Egyes 

szerkesztőségek szerint felesleges reagálni a méltatlan támadásokra, más helyeken viszont fontosnak 

tartják, hogy a hiteltelenítő törekvésekkel szemben rendszeresen elmagyarázzák az olvasóknak, 

hogyan működik a klasszikus újságírás és például hogyan készült el egy-egy fontosabb cikk, amit a 

kormánypárti média támad. Ugyancsak megoldásnak tekintik egyes szerkesztőségek azt is, hogy 

nyitottak a párbeszéd- és vitahelyzetekre a kormánypárti média munkatársaival.   

 

3.2 A szerkesztőségek működésének problémáira adott válaszok 
 

A járványhelyzet miatt elkerülhetetlenné vált otthoni munkavégzés és a személyes érintkezés 

korlátozódása sok esetben nehéz helyzetbe hozta a szerkesztőségeket, ugyanis napi működésük 

szerves része az intenzív együttműködés a szerkesztőség tagjaival és a forrásokkal való 

kapcsolattartás. Egy budapesti székhelyű online hírportál munkatársa ezt úgy fogalmazta meg a 

háttérinterjú során, hogy „a legnagyobb probléma a szerkesztőségek teljes virtuális térbe tolódása és 

szétesése. Nincsenek együtt a munkatársak, sokkal kevesebb a kontaktus, nem beszélnek meg 

témákat. A szerkesztő és az újságíró kapcsolattartása rövid időre korlátozódik, széttöredezik, sokkal 

funkcionálisabbá válik, nincs közös gondolkodás és a szerkesztőség működése emiatt beszűkül.” 

Ezt a problémát egyes szerkesztőségek nem tudták megfelelően kezelni, ami jelentős mértékben 

abból fakadt, hogy nem fordítottak elegendő figyelmet a munkatársak rendszeres 

kommunikációjára. A jobb gyakorlatokat kialakító szerkesztőségek jellemző megoldása volt, hogy a 

személyes kapcsolattartás hiányát igyekeztek ellensúlyozni azzal, hogy gyakori online kapcsolatot 

tartottak fenn a munkatársak között, rendszeres értekezletekkel és a jó teljesítményeket kiemelő 

értékelésekkel. Egyes szerkesztőségek pedig azzal oldották meg a helyzetet, hogy az otthoni 

munkavégzésből visszatértek a szerkesztőségi irodába a szükséges óvintézkedések betartása mellett. 

Egy nagyobb médiavállalat munkatársa arról is beszámolt, hogy az otthonról dolgozó munkatársak 

folyamatos HR-támogatást kaptak, például rendszeresen felmérték az igényeiket, illetve tanácsokat 

adtak, hogyan töltsék az idejüket a bezártság idején. A jó gyakorlatokat kialakító szerkesztőségek 

működésében fontos szerepe volt a munkatársak informális érintkezésének is. Egy szerkesztőségben 

például rendszeres online játékkal próbálták orvosolni a helyzetet, másutt arról számoltak be, hogy a 

munkatársak segítettek a megbetegedett kollégáknak.  

A munkatársakra nehezedő nyomást oldotta az is, hogy az első hullám idején történt 

fizetéscsökkentéseket 2020 őszétől visszavonták a kiadók.  
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Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a munkatársak számára gyakori tesztelést 

biztosítottak egyes kiadók. Emellett egy nagyobb médiavállalatnál növelték az üzemorvosok számát, 

valamint egymással nem találkozó csoportokra bontották a munkatársakat, amely lehetővé tette a 

szerkesztőségi munkát.  

 

3.3 A kiadók bevételcsökkenésével kapcsolatos megoldások 
 

A nem kormánypárti szerkesztőségek működésére negatív hatást gyakorolt, hogy a járvány első 

hulláma alatt a hirdetők hónapokon át jelentős mértékben visszafogták a költéseiket, ami komoly 

bevételkiesést okozott a médiavállalatoknál. Kevés kivétellel a kiadók a munkatársak fizetéseinek 

csökkentésével reagáltak a helyzetre, illetve alternatív finanszírozási források bevonását kísérelték 

meg. Több kiadónál alkalmazott megoldás volt az olvasói támogatások arányának növelése 

támogatói kampányok indításával. Emellett több nemzetközi forrás is elérhetővé vált újságírói 

projektekre, illetve kiadók számára, melynek köszönhetően egyes kiadók sikeresen növelték a 

pályázatokból bevont források arányát is. Az első hullám idején elszenvedett bevételkiesést végül 

jelentős mértékben ellensúlyozta az is, hogy a tavalyi év végére helyreállt a hirdetési piac, melynek 

következtében egyes szerkesztőségek még növelni is tudták munkatársaik számát.  

 

3.4 A vidéki médiában megjelenő sajátos problémák és megoldásaik 

 
A járványhelyzetben a megszokottnál élesebben megmutatkozott, hogy a független vidéki média a 

nem kormánypárti országos médiánál is nehezebb helyzetben működik. Amellett, hogy a vidéki 

médiát az állami tájékoztatással kapcsolatos problémák, a szerkesztőségek online működésével 

kapcsolatos nehézségek és a bevételkiesések gyakran ugyanolyan súlyosan érintették, az alkalmazott 

megoldások is hasonlóak voltak. 

Vidéken ugyanakkor további akadályt jelentett a járványról szóló tudósításban a helyi környezet 

negatív hatása. Mint egy vidéki hírportál vezető beosztásban dolgozó munkatársa fogalmazott, „helyi 

médiumként az emberek reakciói sokkal élesebbek velünk szemben, mint egy országos médiummal 

szemben. Sokkal hamarabb kapunk negatív jelzőket, mert azonosulást várnak el tőlünk a helyi 

kórházzal, ügyekkel kapcsolatban”.  

Ha a helyi dolgokról negatív információt közölnek, azt gyakran úgy értelmezik az olvasók, hogy 

elárulják a helyi embereket. Emiatt a szerkesztőség működésére jellemző attitűd, hogy sokkal jobban 

odafigyelnek a cikkek hatására, figyelnek arra, hogy finoman fogalmazzanak meg egyes kérdéseket, 

információkat, témákat. Ebben a munkatársak személyes félelmei is szerepet játszanak, hiszen 

„szembejöhet az utcán a kórházigazgató vagy bekerülhetnek a helyi kórházba”. Ugyanakkor az 

óvatosság nem jelenti azt, hogy nem írnak meg cikkeket.  

 

A felmérés a Független Médiaközpont a járvány újságírásra gyakorolt hatásait elemző projekt része, 
amelyet a szólás- és médiaszabadságot segítő nemzetközi ernyőszervezet, az Ifex támogat.   
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Függelék 

1. Az online felmérés kérdései 

Milyen státuszban dolgozik a médiában? 

 alkalmazott 
 külső munkatárs 
 szabadúszó 

Milyen munkakörben dolgozik a médiában? Több válasz is megjelölhető. 

 szerkesztő 
 újságíró 
 fotóriporter 
 videós újságíró  
 képszerkesztő 
 egyéb: …………. 

Az ország melyik részében dolgozik? Több válasz is megjelölhető. 

 Budapest 
 Bács-Kiskun Megye 
 Baranya Megye 
 Békés Megye 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
 Csongrád-Csanád Megye 
 Fejér Megye 
 Győr-Moson-Sopron Megye 
 Hajdú-Bihar Megye 
 Heves Megye 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
 Komárom-Esztergom Megye 
 Nógrád Megye 
 Pest Megye 
 Somogy Megye 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
 Tolna Megye 
 Vas Megye 
 Veszprém Megye 
 Zala Megye 

Az önt alkalmazó vagy leggyakrabban foglalkoztató kiadvány jellege 

 helyi 
 regionális 
 országos 

Munkája során mit tapasztalt legnagyobb akadályként vagy kihívásként a koronavírus-járvány 
miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején (2020. március 11 - június 18.)? Több válasz is megjelölhető. 

 Állami intézmények (például az Operatív Törzs, a kormányzat, a helyi önkormányzatok, 
egészségügyi intézmények, hatóságok, egyetemek, kutatóintézetek) járvánnyal kapcsolatos 
tájékoztatása 
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 Közérdekű adatokhoz való hozzáférés és az újságírói tevékenység korlátozása (például 
kizárólag online követhető sajtótájékoztatók, állami intézményekhez küldött kérdések 
szűrése, adatszolgáltatás vagy nyilatkozat megtagadása) 

 A rémhírterjesztésre vonatkozó szabályozás szigorítása 
 A források és nyilatkozók körének korlátozása (például egészségügyi, egyetemi dolgozók 

nyilatkozási lehetőségeinek szűkítése) 
 A nem kormánypárti médiumok vagy azok munkatársai ellen irányuló hiteltelenítő 

törekvések a kormánypárti médiában  
 A járványhelyzet miatt megváltozott munkakörülmények (a szerkesztőségi munkarend 

változása, a csapatmunka hiánya, a munkaterhek és a munkaidő növekedése) 
 A járványhelyzet által okozott személyes nehézségek (például fizikai korlátozás, pénzügyi 

nehézségek, pszichés teher, családi problémák) 
 A járvánnyal kapcsolatos álhírek kezelése 
 A járványhelyzettel kapcsolatos információk politikai manipulációja   
 Nem tapasztaltam különösebb akadályokat 
 Egyéb ….. 

Milyennek találta az állami intézmények koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatását? 

 Gyors, megbízható, pontos információkat nyújtottak.   
 Lassú, hiányos és pontatlan információkat nyújtottak. 
 A tájékoztatást részrehajló módon gyakran a közvélemény manipulációjára használták.  

 
A veszélyhelyzetben tapasztalta-e a következő problémákat munkája során? 

1. A megkeresett állami intézmények nem válaszoltak vagy nem adtak érdemi választ a feltett 
kérdésekre. (1. Soha nem tapasztaltam - 5. Minden alkalommal tapasztaltam) 

2. A források, nyilatkozók elzárkóztak a megkeresés elől attól tartva, hogy hátrányuk származik 
belőle. (1. Soha nem tapasztaltam - 5. Minden alkalommal tapasztaltam) 

3. A kormánypárti média egyes képviselői vagy politikai szereplők arra törekedtek, hogy 
hiteltelenítsék a nem kormánypárti médiumok tájékoztatását, munkatársait. (1. Soha nem 
tapasztaltam - 5. Minden alkalommal tapasztaltam) 

A kormány járvánnyal kapcsolatos intézkedései hogyan hatottak az újságírói munkára és 
körülményeire? 

 egyáltalán nem hatottak rá 
 pozitívan befolyásolták 
 megnehezítették 
 nem tudja / nem válaszol 
 egyéb …. 

A veszélyhelyzetet kihirdető felhatalmazási törvény új alapesettel bővítette a rémhírterjesztés 
bűncselekményét. Az új szabály szerint az, aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt 
olyan valótlan tényt vagy valós tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, 
hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egytől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Milyen mértékben akadályozta az új szabály, hogy gyors, 
megbízható és pontos információt nyújtson a járványhelyzet idején? 

 egyáltalán nem akadályozta a munkám 
 kis mértékben akadályozta a munkám 
 gyakran akadályozta a munkám 
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 nem tudja / nem válaszol 
 egyéb ….. 

Milyen mértékben akadályozta a járvány miatt bevezetett költségcsökkentés (bérek, külsős 
keretek csökkenése, terepmunkák felfüggesztése), hogy gyors, megbízható és pontos információt 
nyújtson a járványhelyzet idején?   

 egyáltalán nem akadályozta a munkám 
 kis mértékben akadályozta a munkám 
 gyakran akadályozta a munkám 
 nem érintette a költségcsökkentés 

Milyen mértékben akadályozták az egészségügyi veszélyhelyzettel összefüggő, kijárási és 
távolságtartással kapcsolatos korlátozások a munkavégzést? 

 egyáltalán nem akadályozta a munkám 
 ritkán akadályozta a munkám 
 gyakran akadályozta a munkám 
 nem tudja / nem válaszol 

Milyen mértékben korlátozta a járványhelyzet a szakmai szabályok alkalmazhatóságát és a 
szakmai etika érvényesülését (például az információk ellenőrizhetőségét, a pártatlanságot, a 
források sokszínűségét, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a témák árnyalt kezelését és az 
ezzel kapcsolatos szerkesztőségi gondolkodást stb.)? 

 egyáltalán nem korlátozta 
 ritkán korlátozta 
 gyakran korlátozta 
 nem tudja / nem válaszol 
 egyéb …. 

Milyen személyes hátránya vagy kára származott a járványhelyzetből? 

 egészségügyi 
 pénzügyi 
 jogi 
 családi 
 nem okozott hátrányt vagy kárt 
 egyéb ... 

 
Kiadványa milyen megoldásokkal kezelte a járvány negatív hatásait? Több válasz is megjelölhető. 
 

 Létszámcsökkentés 

 Munkaidőcsökkentés 

 Fizetések és/vagy külsős keretek csökkentése 

 Egyéb, nem személyi költségek visszafogása 

 Gyakornokok bevonása 

 Tervezett projektek, fejlesztések felfüggesztése 

 Szerkesztőségi vagy szervezeti működés felülvizsgálata és átalakítása 

 Hatékonyság növelése 

 Új források bevonása (olvasói támogatás, pályázatok) 

 Hitelfelvétel 

 Tevékenység teljes felfüggesztése 
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Milyen jellegű segítséget kapott a szerkesztőségtől, kiadótól, szakmai szervezetektől? 
 

 technikai jellegű segítséget (szoftver- vagy eszközbeszerzés)    

 szakmai útmutatást 

 pénzbeli segítséget 

 kölcsönösségen alapuló, nem pénzbeli segítséget 

 egyéb 

 nem kaptam segítséget 
 
Milyen típusú segítségre lett volna szüksége? Sorolja fel a legfontosabb hármat! 

Amennyiben részt venne a kutatással kapcsolatos fókuszcsoportban vagy háttérinterjúban, kérjük 
adja meg nevét, a kiadványt amelynek dolgozik, valamint email címét és/vagy telefonos 
elérhetőségét.  

Amennyiben van olyan észrevétele, tapasztalata, amit a járványhelyzettel kapcsolatban szívesen 
megosztana velünk, kérjük, fejtse ki.  

 

 


