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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit ért a Kormány „kormányellenes” médiatúlsúly 
alatt?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A portugál külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón újságírói kérdésre úgy fogalmazott, 
hogy „Magyarországon ön nem tud megnevezni egyetlen olyan szegmenst sem a médiában, ahol ne 
kormányellenes médium lenne a vezető. A legnagyobb internetes újság, a legnagyobb politikai 
napilap, a legnagyobb televíziós csatorna, a legolvasottabb hetilap masszívan kormányellenes.” Ez 
egybecseng azzal, amit 2019 januárjában Orbán Viktor mondott arra az újságírói kérdésre, hogy 
miért jó, hogy döntése nyomán a médiahatóság és a Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálhatta azt, 
hogy a kormányoldalhoz erősen kötődő Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) alá 
kerül 476 kiadvány.

Ugyanezt a tendenciát mutatja az is, ahogy a Médiatanácsba a jelölőbizottság ellenzéki tagjainak – 
köztük jómagamnak, mint az ad-hoc testület ellenzéki alelnökének – konstruktív hozzáállása 
ellenére egyetlen ellenzék által jelölt tagot sem volt hajlandó elfogadni a kormánypárti többség. 
Ezen kívül napjainkban jól látható, hogy az a helyzet, amelybe az Index jutott, a nemzetközi 
médiában is jelentős visszhangot kapott. Mindez az olyan demokratikus alapértékek, mint a 
sajtószabadság és a szolidaritás iránt elkötelezett, keresztényszociális néppártként a Jobbik szerint 
komoly aggodalomra ad okot és negatívan befolyásolja hazánk nemzetközi érdekérvényesítő 
képességét is.

A fentieket figyelembe véve különösen aggasztó számunkra, hogy sem a miniszterelnök, sem 
Külügyminiszter Úr nem nevezte meg nyilatkozataiban, konkrétan mely, a kormánnyal szemben 
kritikus médiumokra gondolt a saját szegmenségben vezetőként.



Ennek érdekében az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz:

A Kormány szerint melyek azok a médiumok, melyek a saját szegmensükben vezető szerepet 
töltenek be és „masszívan kormányellenesek?”

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2020. július 24.
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