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A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatókörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata a lakosság aktuális  témakörű  egyetértő észrevételeivel,  jobbító 
kritikai jelzéseivel, tiltakozásaival, kérdéseivel, javaslataival, amelyek azonosítható névvel-
címmel, jeligével, vagy ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

Részletek Magyarország Alaptörvényének IX. cikkéből:
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus 
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

Részletek  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  2010.  évi  CIV. 
törvényből:
4./ § (2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is. 
10./ § A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás.
13./  §  A  tájékoztatási  tevékenységet  végző  lineáris  médiaszolgáltatások  kötelesek  a 
közérdeklődésre  számot  tartó  helyi,  országos,  nemzeti  és  európai,  valamint  Magyarország 
polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről 
az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan 
tájékoztatni. 

Részletek  a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV. 
törvényből:
3.  §  Magyarországon  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek szabadon 
közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján szabadon 
továbbíthatók… 
7. § (1) A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a 
műsorterjesztők az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és 



a  tisztesség  követelményének  megfelelően,  e  törvényben  meghatározottak  szerint  kötelesek 
egymással és a  nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen 
együttműködve eljárni.

Részletek az Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) számú Határozatából:
A sajtónak alkotmányos  küldetése,  hogy a  közhatalom gyakorlóit  ellenőrizze,  aminek  szerves  részét 
képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és intézmények bemutatása és — akár rendkívül  
éles hangú — kritikája.

„A demokratikus jogállam intézményeinek… szabad bírálata, működésük, tevékenységük ellenőrzése és 
kritikája —  legyen  az  akár  rendkívül  éles  hangú  vagy  támadó  —  a  társadalom  tagjainak,  az 
állampolgároknak, illetve a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme.” 

Internet: www.fuggetlenm  a  gyarorszag.hu  
E-mail: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Főszerkesztő: Velkei Árpád

Mire lehet jó 1200 ember?
Többen  hívták  fel  a  figyelmemet  az  Index.hu  cikkére,  amely  április  3-án,  6:26-kor  került 
nyilvánosság  elé.  E  hírportál  a  Medián  Intézet március  21-e  és  25-e  között  végzett 
közvélemény-kutatásának eredményét taglalva, arról filozofált: kap-e az egyik erő kétharmadot, 
vagy csak sima többséggel nyer? Sőt, azt  a következtetést is levonta, hogy  a teljes népesség 
ennyi és ennyi százaléka, támogatja ezt, vagy azt.

Nosza,  gondolná  az  ember:  van  egy cég  amely  a  több  mint  8  millió,  Magyarországon  élő 
választópolgárt keresett meg — hiszen ebből tevődik össze az e vonatkozásban számítandó teljes 
népesség —  vélemény-gyűjtés céljából.

Mielőtt  e bravúros  kérdezői  teljesítmény előtt  levennénk a kalapot,  gyorsan magunkhoz kell 
térünk, mert a közlésből az is kiderült, mindössze 1200 személy válaszait regisztrálták. De hát ez 
a  közeg  valamiféle  reprezentánsi  státussal,  az  általánosan  érvényesülő  prognózis  adásának 
képességével rendelkezik? A cikkíró szerint, igen. Én meg úgy gondolom, hogy nem! Ugyanis 
ha efféle lenne a meglapozottság forrása, a csak végzetes hiba kategóriájába tartozhatna.

Mert mire lehet jó 1200 ember?

Például  arra,  hogy  egy  sportcsarnoki  meccsen,  vagy  színháztermi  koncerten  tapsolva, 
fütyülve tombolhat.

Például arra, hogy villamosra, buszra, vonatra szállva, hatalmas tumultust idézhet elő. 

Például arra, hogy egy szórakozóhelyre betérve, igen csak sikeressé tehetnék a vendéglátók 
forgalmát.

Például arra, hogy egy elnéptelenedő helységben letelepedve, megtöbbszörözhetnék a helyi 
lakosság létszámát.

Például arra… de ne folytassuk!
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Ugyanis  1200  ember  sokfélére  használható,  egy  dologra  azonban 
biztosan  nem,  hogy  mérvadó prognózist  adjon a  közelgő választások 
eredményére! 
De akkor miért akarja velünk elhitetni a sajtó, hogy mérvadó az ilyetén közvélemény-kutatási 
jóslat? Hát azért, mert itt jön a machináció, vagyis a felnagyítás, túldimenzionálás, attól függően, 
hogy mit  akar láttatni  és mit  nem! Szóval koncepciókat,  hipotéziseket erősít tényekké, hogy 
sokan elhiggyék, kérdezőbiztosok döntő álláspontokat rögzítettek. Na ez a trükkös pszichológia, 
amivel hatékonyan lehet a megadott irányokba befolyásolni a szavazópolgárokat! Ám mindezt 
rosszul teszi a média, hiszen egyrészt elbizakodottá teszi a fanatikusokat, 
másrészt pedig reménytelenné a változtatásra várókat.
Két  éve  közölte  a  Magyar  Újságírók  Országos  Szövetsége,  hogy  a  hazai  sajtó 
alulteljesít. Mikor  változik  meg  végre  ez  a  helyzet?  Mert  hát  nagyon  ideje  lenne  a 
sajtótörvény szerint cselekedni, tehát kiegyensúlyozottan, sokoldalúan beszámolni egy hírről, 
történésről, eseményről! Ha ugyanis nem ezt teszik, bekövetkezhet, hogy 1200 
embert sem fog érdekelni a közélet kis hazánkban, így nem lesz majd 
mit kutatni...

Kecskemét, 2014. április 3.                                                                                               Vé Róbert
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