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SAJTÓSZABADSÁG 
AZ ELTE ÁJK HALLGATÓINAK KÖRÉBEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 

KVANTITATÍV ELEMZÉSE 

ÖSSZEGZÉS  

Elméleti kérdésekben összhang, aktuális kérdésekben megosztottság jellemzi az ELTE ÁJK 

hallgatóit a sajtószabadság kérdésével kapcsolatban. A felmérés aktualitását az adta, hogy 

2016. október 8-án bejelentette a Mediaworks Hungary, hogy felfüggeszti a Népszabadság 

kiadását. A kérdőívben egyszerre igyekeztünk megkérdezni a hallgatókat az előbb említett 

üggyel kapcsolatban, valamint kíváncsiak voltunk a sajtószabadsághoz fűződő általános 

viszonyukra. 

Ennek megfelelően a Prokon 2016. október 26. és 29. között végezte el a közvélemény-

kutatást az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar hallgatóinak 

körében. A kérdőív kitöltése online formában, anonim módon történt, és közel 229 hallgató 

szolgáltatott felhasználható adatot. A megkérdezettek közel 99 százaléka hallott a 

Népszabadság kiadásának felfüggesztéséről, így mondhatjuk, hogy a történtek részét 

képezték az aktuális közbeszédnek. 

Az általunk megfogalmazott állítások nagy része egyetértést váltott ki a különböző 

önbesorolással rendelkező hallgatók körében. Négy állítás azonban különösen terheltnek 

bizonyult politikailag. Ezek a magyarországi sajtószabadságot, a külföldi lapok befolyását 

és értékelését, valamint a Népszabadság megszűnésének okát firtatták. Ahogy az a lenti 

diagramon is látható, a magukat „baloldali – liberális”-nak vallók és a „jobboldali-

konzervatív” csoport tagjai ezekben a kérdésekben ellentétes állást foglaltak el. 

Érdekesség, hogy míg a „baloldali – liberális” csoport tagjai egyértelműen véleményt tudtak 

alkotni a Népszabadság bezárásával kapcsolatban, melynek értelmében a válaszadóik 

többsége (89,5 százalék) nem értett egyet a sajtóorgánum piaci indoklású megszűnésével, 

addig a „jobboldali – konzervatív” halmazban komoly megosztottságot okozott a kérdés. A 

válaszadók 37,5 százaléka nem tudta elfogadni ezt a magyarázatot, míg 44,6 százaléka ezzel 

magyarázta az újság és hírportál megszűnését.  
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A KITÖLTŐK RÉSZLETES  ELOSZLÁSA  

A kérdőív online terjesztése során az ELTE ÁJK-n tanuló hallgatók hivatalos Facebook-

csoportjait vettük igénybe, így egyszerre tudtuk megszólítani a nappali-, és a levelezőképzésen 

résztvevő joghallgatókat, a BA és az MA szakos politológusokat, a kriminológusokat, az 

igazságügyi igazgatást tanulókat, valamint a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 

BA képzésen hallgatóit. A kitöltők között legnagyobb arányban a joghallgatókat találjuk. A 

nappali és a levelező tagozatos joghallgatók aránya a teljes mintában 66,4 százalék. A 

politológiát tanuló hallgatók képezik a második legnagyobb csoportot. A BA szakos 

politológus hallgatók aránya 20,5 százalék, míg a politikatudomány MA szakos hallgatók 

aránya 10 százalék. 

 

A válaszadók között a legújabb évfolyamok voltak a legaktívabb kitöltők. A legtöbb kitöltőt a 

2016-os évfolyam adta 29 százalékkal, a második legtöbb válaszolót a 2015-ös évfolyam adta 24 

százalékkal, a harmadik helyen a 2014-es évfolyam válaszadói állnak. A válaszadók többségét 

férfiak adták (61 százalék), az átlagéletkor pedig 22 év volt. 
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HALLGATÓK ÉS A NÉPSZABADSÁG BEZÁRÁSA  

A válaszadók csaknem 99 százaléka hallott arról, hogy 2016. október 8-án bejelentette a 

Mediaworks Hungary a Népszabadság kiadásának felfüggesztését. Ugyan kérdőívünknek 

nem volt célja mérni az online és a nyomtatott sajtó fogyasztása közötti különbségeket az 

egyetemi korcsoportban, de az jól látható, hogy a mérési adataink nem térnek el a témával 

foglalkozó cégek mérési trendjeitől. Ennek tükrében az adatokból jól kivehető az internetes 

média térnyerése a nyomtatottal szemben, ugyanis a válaszadók 78,1 százaléka olvasta 

legalább havonta többször, véletlenszerű gyakorisággal a NOL.hu-t, viszont a nyomtatott 

formátumú Népszabadság esetén ez az arány mindössze 36,2 százalék volt. Nem fest kedvező 

képet a magyar nyomtatott sajtó helyzetéről az az adat sem, hogy az ÁJK hallgatóinak 

mindössze 10,1 százaléka olvasta legalább havonta, rendszeresen a Népszabadság nyomtatott 

formáját. 

A Népszabadság nyomtatott és online sajtóformák közötti olvasottsággal kapcsolatban 

érdekesség, hogy csupán egy olyan válaszadó volt a 229 fős mintában, aki online és nyomtatott 

formában is napi rendszerességgel olvasta a sajtóterméket. Ennek tükrében tehát a 6,6 
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százalékos arányt elérő online napi fogyasztók és a 3,1 százalékos arányban jelenlévő 

nyomtatott napi fogyasztók között gyakorlatilag nincs átfedés. 

 

A válaszadók többsége (58 százalék) abban a tekintetben is tájékozott volt, hogy a 

Népszabadság korábban az MSZP tulajdonában volt, 19,2 százalék nem tudott, vagy nem 

akart válaszolni, 22,7 százalék szerint a lap nem volt egyik párt tulajdonában sem. 
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Hallgatótársainkat megkérdeztük arról, hogy egyetértenek-e a sajtóorgánumok pártok által 

történő tulajdonlásával. A kétszázhuszonnyolc válaszadó 40 százaléka egyetértett ezzel a 

gyakorlattal, míg 53 százaléka elutasította. 

ÖNBESOROLÁS ÉS A SAJTÓSZABADSÁG KÉRDÉSE  

A Prokon által összeállított kérdőívben két kérdés vonatkozott a kitöltő politikai identitására. 

Ezek olyan ötfokozatú skálákat jelöltek, melyek végpontjai „liberális”-„konzervatív”, illetve 

„baloldali” - „jobboldali” voltak. Értelemszerűen a skála közepén elhelyezkedő hármas érték 

képviseli a semlegességet a felsorolt értékek körében. Az elemzésnek nem célja meghatározni a 

két értékpár pontos jelentését a hallgatók körében. Axiómaként kezeljük, hogy társadalmi 

szinten iránytűként, identitásformálóként jelenlévő fogalmak – még ha komplexek is – hasonló 

jelentést, érzületet hordoznak valamennyiünk körében. 

 

Kérdőívünk utolsó kérdésében megfogalmaztunk tíz állítást, melyekkel kapcsolatban a 

hallgatók egyetértési szintjét mértük. Ennek megfelelően karunk hallgatói az „Egyáltalán nem 

értek egyet.”; az „Inkább nem értek egyet.”; a „Közömbös.”; az „Inkább egyetértek.”; a „Teljesen 

egyetértek.” és a „Nem tudom. / Nem válaszolok.” lehetőségeket jelölhették be minden állításnál. 
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Ezek az állítások a következők: 

A) A modern demokráciák legfontosabb alappillére a sajtószabadság. 

B) Minden médiafelületnek tisztán piaci alapon kellene működnie. 

C) Magyarországon veszélyben van a sajtószabadság. 

D) Külföldi tőkések befolyást gyakorolnak a magyar sajtóviszonyokra. 

E) Külföldi lapok erősen szubjektív véleményt alkotnak a magyar sajtószabadságról. 

F) A Népszabadság piaci okok miatt szűnt meg. 

G) A médiafelületek ki vannak szolgáltatva a politikai erőknek. 

H) A médiára a negyedik hatalmi ágként tekintek a végrehajtó, a törvényhozó és az 

igazságszolgáltató hatalom mellett. 

I) A közmédia a kormány álláspontját képviseli. 

J) Az állam alapvető feladatai közé tartozik a média szabályozása a megbotránkoztató és sértő 

tartalmak kiszűrése érdekében. 

Amennyiben kiválasztjuk a két egymástól potenciálisan legtávolabb eső értékhalmazt – a 

magukat egyszerre baloldalinak és liberálisnak, valamint jobboldalinak és konzervatívnak 

vallókat – szembetűnő, hogy még az említett két halmaz is hat állításban szinte teljesen 

egyetértett. 

A „baloldali – liberális” halmazba tartozók közel 90 százaléka vélte úgy, hogy a modern 

demokráciák legfontosabb alappillére a sajtószabadság. Ez az arány a „jobboldali – konzervatív” 

csoportban is abszolút többséget élvez, igaz valamivel kevesebb, 79 százalékos arányban. 

Közel ugyanolyan mértékben utasították el és pártolták a B) állítást a két halmaz tagjai. Az első 

állításhoz hasonló egyetértés övezte a G) állítást. A magukat „baloldali – liberális” tengelyre 

helyezők 88 százaléka értett egyet az állítással, míg ugyanez az arány a „jobboldali – 

konzervatív”csoportban szintén nagy többséget élvezett (73 százalék). Az egyetértést kiváltó 

pontok közé tartozott még a H), az I) és a J).  

Az elkülöníthető csoportok közel azonos mértékben (88-89 százalékban) értettek egyet azzal az 

állítással, miszerint a közmédia a kormány álláspontját képviseli, így ez lett a legkevésbé 

megosztó. Ráadásul – ahogy azt a magas érték is mutatja – egyik csoporton belül sem okozott 

törést a kérdés. A válaszadók csupán 3,5 százaléka nem értett egyet az állítással. 
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Négy állítás különösen terheltnek bizonyult politikailag. Ezek a magyarországi 

sajtószabadságot, a külföldi lapok befolyását és értékelését, valamint a Népszabadság 

megszűnésének okát firtatták. Ahogy az a fenti diagramon is látható, a magukat „baloldali –

liberális”-nak vallók és a „jobboldali – konzervatív” csoport tagjai ezekben a kérdésekben 

foglaltak ellentétes állást.  
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Míg a „baloldali – liberális” tömbbe tartozók 88 százaléka gondolta úgy, hogy Magyarországon 

veszélyben van a sajtószabadság, addig ez az érték a „jobboldali – konzervatív” halmazban 

csupán 28 százalék volt. Hasonlóan megosztottan reagáltak a hallgatók a D), az E) és az F) 

kérdésre is. A külföldi tőkések sajtóbefolyási gyakorlatával a „jobboldali – konzervatív” halmaz 

75 százaléka egyetértett, míg a másik halmaznak csupán a 37 százaléka vélekedett így. 

Érdekes, hogy a legtöbb semleges választ a „baloldali – liberális” csoportból ez a kérdés váltotta 

ki (28,1 százalék). Az E) kérdés a külföldi sajtóorgánumok szubjektivitását firtatta. Hasonló 

eredményt láthatunk itt is a D) állításra érkezetthez. A „jobboldali – konzervatív”válaszadók 84 

százaléka értett egyet az állítással, szemben a „baloldali – liberális” csoport 23 százalékával. 

Érdekesség, hogy míg a „baloldali – liberális” csoport tagjai egyértelműen véleményt tudtak 

alkotni a Népszabadság bezárásával kapcsolatban, melynek értelmében a válaszadóik 

többsége (89,5 százalék) nem értett egyet a sajtóorgánum piaci indoklású megszűnésével, 

addig a „jobboldali – konzervatív” halmazban komoly megosztottságot okozott a kérdés. A 

válaszadók 37,5 százaléka nem tudta elfogadni ezt a magyarázatot, míg 44,6 százaléka ezzel 

magyarázta az újság és a hírportál megszűnését. 

ZÁRSZÓ  

Kvantitatív elemzés révén a fő célunk a kapott adatok bemutatása, értelmezése volt. 

Hangsúlyoznánk, hogy az eredmények természetesen nem reprezentatívak és nem 

általánosíthatók az egyetem hallgatóságára, pusztán a beérkező adatok rendszerét, 

összefüggéseit mutatják meg, ugyanakkor alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a kérdés 

komplexitásáról. 


