
 

 

„Semmi nem igaz, minden lehetséges?” 

Hogyan terjednek a nemzetközi migrációval kapcsolatos álhírek és mit lehet ellenük tenni? 

– Ezeket a kérdéseket járta körbe a Friedrich Ebert Stiftung és a Political Capital közös 

konferenciája 2017. május 24-én, a Kossuth Klubban. 

A konferenciát Timo Rinke, a Friedrich Ebert Alapítvány új projektjének a vezetője 

nyitotta meg. A bevezető előadást Juhász Attila, a Political Capital igazgatója tartotta, 

aki bemutatta a konferenciára készült, a migrációval kapcsolatos álhírek, dezinformációk 

és összeesküvés-elméletek politikai hatásait elemző tanulmány fő megállapításait. Mint 

elhangzott, az, hogy a migrációs álhírek és áloldalak mára ilyen virulensek lettek, 

alapvetően három dolognak köszönhető: a migrációs folyamatok tényleges 

megerősödésének, a kapcsolódó közbeszéd felerősödének, valamint a médiakörnyezet 

megváltozásának. (Ez utóbbi alatt főként azt értjük, hogy a hírfogyasztók egyre nagyobb 

aránya elsődlegesen és kizárólagosan a közösségi médiából tájékozódik, ahol az a szabály, 

hogy olyan tartalmak sorolódnak előre, melyeket a fogyasztó szívesen olvas.) 

A xenofóbiára, álhírekre és dezinformációs narratívákra már korábban is építettek politikai 

stratégiát: ezek most ismét teret nyertek a Brexit-népszavazás, Donald Trump amerikai 

elnökjelölti kampányában vagy a magyar kormány menekültellenes plakátkampányában. 

A diskurzus megváltozása jól lemérhető azon, ahogy a migrációs kérdés elsősorban 

biztonságpolitikai ügyként, valamint identitáskérdésként aposztrofálódott, a kezdetben 

még megjelenő humanitárius-szolidaritási szempont pedig háttérbe szorult, A közhangulat 

változásából nem tudta kivonni magát a szakpolitika sem: láthatólag a szigorítás irányába 

mozdult el a migrációs politika. Juhász Attila felhívta a figyelmet az orosz propaganda 

hatására is, amely valós európai problémákra telepszik rá, azokat erősíti fel, és így próbál 

kiélezni politikai konfliktusokat.  

Juhász idézett a dezinformációs migrációs propaganda sikerét alátámasztó társadalmi 

kutatásokat is: míg a migrációt 2014-ben a magyarok csupán 3 százaléka tartotta a 

legfontosabb problémának, addig ez az arány 2015 novemberében már 34 százalék volt, 

és egy évvel később is, amikor az EU-török megállapodásnak köszönhetően lecsendesedett 

a balkáni útvonalon a migrációs nyomás, még mindig 30 százalékon állt. A PC igazgatója 

hivatkozott a Tárki idevonatkozó kutatására is, amikor arról beszélt, hogy a válaszadók 53 

százaléka 2016 elején már senkit nem engedett volna be az országba, azoknak a száma 

pedig, akik idegenbarátnak vallották magukat, a nullához közelített.  

Azt, hogy a médiafogyasztók mennyire fogékonyak az álhírekre- és magyarázatokra, az 

Ipsos és a Buzzfeed kutatása támasztja alá: eszerint az álhírek az olvasók legkevesebb 

75%-át megtévesztik. (Azok körében, akiknek elsődleges hírforrás a közösségi média, ez 

az arány még magasabb, 83%). A PC saját kutatása azt mutatta, hogy a magyar olvasók 

45%-a hajlik arra, hogy elhiggye, a valóság eltér attól, amit a média ábrázol. és hogy a 

világ eseményeit valójában rejtve maradó szereplők, átláthatatlan módon irányítják (Ezen 

belül is 18% határozottan meg van győződve, hogy az összeesküvés-elméletek igazak.).   

Juhász tipizálta az álhírek természetét is. Gyakori, hogy valós adatokat tüntetnek fel hamis 

kontextusban (pl. Svédországban a nemi erőszakok száma nem a menekültek tömeges 

megjelenése miatt emelkedett meg, hanem azért, mert a folytatólagosan elkövetett 

erőszak esetében minden egyes esetet külön bűncselekménynek számolnak). Jellemző az 

is, amikor szándékosan félrevezető tartalmakat közölnek valós vagy részben valós 

információk összemosásával (migránsok és menekültek összemosása). De a vegytisztán 

kitalált tartalmak is gyakoriak. (pl. Lisa-ügy Németországban).  

A konferencián előadást tartott Fazekas Dániel, a Bakamo Social közösségi média 

alapú piackutató start-up alapítója és ügyvezető igazgatója. A Bakamo Social egy 

olyan szoftvert fejlesztett és nyert vele díjakat, amely az emberi értelemalkotás szintjén 
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képes feltérképezni és összekapcsolni a közösségi médián zajló diskurzusok hasonló 

mintázatait. Magyarán képes egy-egy témával (vagy adott esetben egy-egy márkával) 

kapcsolatban a közösségi médiában megjelenő közhangulatot és a véleményeket 

mélyebben vizsgálni és leírni. A Bakamo Social egyik legújabb projektje a francia 

választásokkal kapcsolatos vélemények monitorozása volt a Facebook-on, de Fazekas az 

elődásában kitért a 2015-ös menekültválságot övező magyarországi Facebook-visszhangra 

is. 

Fazekas szerint az álhírek egyébként csak kis részét teszik ki a közösségi média-

diskurzusoknak. A baj inkább szerinte az, hogy nagyon sok az olyan diskurzus, amely 

valamilyen hamis narratívából érvel, és az alternatív valóság igazolásaként illeszti be az 

álhíreket is a saját értelmezési keretébe. Fazekas szerint ez az, ami igazán veszélyes: az 

összeesküvés-elméletekre, alternatív valóságmagyarázatokra épülő keretezések, melyek 

a beszélgetések 20-30-%át áthatják, de hatásuk ennél is szélesebb. Ezek azok, amik 

társadalmi bizonytalanságot okoznak, frusztrációt, félelmeket és dühöt gerjesztenek – ami 

végső célja az álhíreknek is. Fazekas elmondta, hogy a módszerükkel a felhasználók 

kommentelési és linkelési magatartását követve nemcsak a virulens témákat képesek 

monitorozni, hanem a reakciók születését, mintázatait és terjedését is.  

Fazekas elődását egy pódiumbeszélgetés követette a migrációval kapcsolatok álhírek és 

hamis narratívák elleni fellépés lehetséges eszközeiről, melyben Fazekason kívül részt vett 

Cseh Gabriella, a Facebook kelet-közép-európai közpolitikai vezetője és Hegedűs 

Dániel politológus, a berlini Freie Universität vendégtanára és a Freedom House 

kutatási igazgatója. A beszélgetést Wessenauer Veszna, a Political Capital 

elemzője vezette.  

Cseh Gabriella elmondta, hogy a Facebook tisztában van a felelősségével, nagyon sokat 

foglalkoztak az elmúlt években a fake news kérdésével, és több, a visszajelzések alapján 

dinamikusan alakuló projektet is indítottak a probléma kezelésére.  

A Facebooknak alapvető, mondta Cseh, hogy az oldalukon valós („autentikus”) emberek 

legyenek valós interakcióban, és hogy a felhasználóik biztonságban érezhessék magukat, 

mind az adataik védelmével kapcsolatban, mind pedig úgy, hogy véleményük miatt ne 

érhesse őket támadás a platformon. Cseh arra is utalt, hogy a Facebook nem tartja magát 

médiafelületnek, ezért is nem a tartalmak tényszerűségét vizsgálják, hanem azt, hogy 

valós emberek generálta hozzászólások legyenek, amelyekre valós emberek reagálnak. 

Cseh megerősítette, hogy ők is észlelték, voltak, akik megpróbálták a közösségi médián 

keresztül befolyásolni a francia választásokat: ennek kapcsán 30 ezer hamis profilt vettek 

le az oldalról. Egyik módszerük, hogy a nagy olvasottságú, de kevés megosztással bíró 

anyagokat figyelik: a hangzatos címmel kitett alhírekre általában sokan kattintanak, de 

kevesen osztják meg, mert felismerik, hogy az információ valótlan. Ezeket a híreket a 

Facebook algoritmusa aztán lejjebb sorolja. Ugyanez történik azokkal az álhírekkel, 

melyeket a látogatók jeleznek a számukra. 

A Facebook összeállított egy 10 pontos kisokost, amely alapján a felhasználóik könnyebben 

felismerhetik az álhíreket.  Ezen kívül van olyan fejlesztésük, amely kapcsolódó híreket 

dob fel, amikor a felhasználó rákattint egy cikkre, így több egymástól független forrásból 

és más perspektívából is van lehetőség tájékozódni.  

A Berlinben élő Hegedűs Dániel egy német törvénytervezetet hozott fel példaként a 

közösségi média szabályozására: a gyűlöletbeszéd ellen április elején benyújtott szövetségi 

kormányi javaslat értelmében az álhíreket azonnal el lehetne távolítani a kétmilliónál több 

felhasználóval bíró közösségi oldalakról. Bár a törvényjavaslat elfogadására Hegedűs kevés 

esélyt lát, és inkább a választások előtti kampányfogásnak tartja azt, egy felmérés 

tapasztalatai szerint a felhasználók által jelentett, gyűlöletbeszédet tartalmazó posztok 

eltávolításában Németországban a Facebook volt a leglassabb: egy napon belül csak az 

álhírek 35%-át távolították el, míg a legnagyobb videómegosztók a 90%-át. 



Cseh Gabriella elismerte, hogy a 28 millió németországi felhasználó tartalmainak a szűrése 

nem egyszerű, és hogy viszonylag nehezen találtak partnert Németországban (a Correctiv 

oknyomozó portál után a Focus online-nal szerződtek le). Ugyanakkor az újabb körös 

eredmények szerinte már sokkal jobbak. Felhívta a figyelmet a holland módszerre is: itt 

felhasználói jelzés alapján a tartalom vizsgálatába bevont civil szervezetek erősítik meg, 

ha egy posztnak a terjesztését korlátozni kell.  

Fazekas Dániel, a Bakamo Social igazgatója és társalapítója szerint a Facebook valójában 

ellenérdekelt abban, hogy korlátozza a tartalmakat: a felhasználó ugyanis arra kattint, 

amivel egyetért és amit szeret. Ha a véleményével eltérő cikkeket dob fel, vagy bizonyos 

tartalmak megosztását, olvasását korlátozza számára, akkor az elidegeníti a platformtól. 

A konferencia előtt pár nappal közzétett Guardian-leakre utalva elmondta, hogy szemmel 

láthatóan nagy káosz van a Facebook moderációs elveinek alkalmazása terén, és leginkább 

azt nem érti, miért titkos, hogyan szűri a Facebook a tartalmakat, és miért nem 

transzparens az egész folyamat 

Cseh azzal védekezett, hogy a Facebook eddig is közzétette a felhasználói feltételek között, 

hogy milyen tartalmak elfogadhatatlanok a számára, és szerinte azzal, hogy 

nyilvánosságra kerültek a többszáz oldalt kitevő, belső használatra készült 

tartalommoderálási elvek, legalább mindenki láthatja, hogy mennyire komolyan veszi a 

Facebook ezt a felelősségét.  

Hegedűs Dániel beszélt arról, hogy Németországban van egy széles, de nem különösebben 

látogatott álhír-hálózat, melyet orosz propagandacsatornák (Russia Today, Sputnik) 

táplálnak hírekkel, de Hegedűs szerint valójában megalapozatlan a túlzott félelem 

Európában az álhírek politikai hatásától. Lehet, hogy a Brexit-népszavazásnál vagy az 

amerikai választások során, amikor nagyon szoros volt a küzdelem, a dezinformációs 

hadviselésnek lehetett jelentősége. De Hegedűs szerint az álhírgyárak működése a francia 

elnökválasztásnál inkább már kontraproduktívnak mondható. Ha pedig akcióba lépnek a 

szeptemberi német választásoknál, akkor az oroszok nulla nyereségért cserében (az AfD 

már tavalyhoz képest is jelentősen visszaszorulóban van) komoly politikai hátrányokkal 

számolhatnak (például az ellenük zajló gazdasági szankciók felülvizsgálatának az 

elhúzódása). Bár Hegedűs szerint az álhíroldalak etetése Oroszország részéről fajlagosan 

olcsó eszköznek számít (1000-1500 ember ellátja falshírekkel az egész világot). Európában 

szerinte csak akkor tudnának nagyobb befolyást gyakorolni, ha strómanokon keresztül 

vásárolnának fel véleményvezérnek számító periodikákat.  

Fazekas Dániel azzal egyetértett, hogy a klasszikus fake news elenyésző a 

kommentforgalom egészét nézve, ugyanakkor szerinte a fő veszélyt inkább az a 20-30 

százaléknyi diskurzus jelenti, amely egy alternatív valóságban zajlik, egy nem valós 

narratívát táplál – és ami szerinte komoly társadalmi problémaként jelentkezik. Bár Cseh 

szerint a politikai célú tartalmakat nehezebb szűrni, mint azokat a hirdetésfarmokat, 

melyek valamilyen termék eladását húzzák fel manipulatív módon, Fazekas szerint IP 

címek alapján a Facebook pontosan látja, hogy milyen politikai tartalom honnan jön – és 

ezt tudná is korlátozni. Fazekas szerint a Facebook-ot és hasonló közösségi csatornákat is 

olyan szektorszintű regulációval kellene szabályozni, mint amilyen a telekommunikációs 

vagy az elektronikus médiacégekre vonatkozik. 

Hegedűs szerint a fake news-problematikát nem állami és politikai eszközökkel kell kezelni, 

szerinte a fogyasztók alkalmazkodnak a médiapiaci változásokhoz. Normális esetben 

álhíreket csak marginális csoportok erősíthetnek fel – sokkal súlyosabb kihívás, ha egy 

kormány médiája gyárt hamis híreket.  

A rendezvény egy rövid szünet után egy politikai panellel folytatódott, amely a politika 

felelősségét firtatta az álhírek terjedésével kapcsolatban. Bár a beszélgetésre a szervezők 
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meghívták a Fidesz képviselőjét is, de a kormánypárt végül senkit nem delegált a 

beszélgetésre. Így Zgut Edit (Political Capital) Molnár Zsolttal az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnökével, Szelényi Zsuzsannával, az 

Együtt országgyűlési képviselőjével, valamint Szél Bernadettel, az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottságának LMP-s tagjával beszélgetett.  

A nagyobb vita ezúttal elmaradt, a résztvevők nagy egyetértésben a vezető magyar 

kormánypártot hibáztatták amiatt, hogy az orosz dezinformációs befolyást felderítő és 

megakadályozó országgyűlési javaslataikat az illetékes parlamenti bizottságok napirendre 

sem vették. Valamennyien utaltak arra, hogy az Orbán-kormány mennyire passzív a 

kérdéssel kapcsolatban, Szél Bernadett pedig arra mutatott rá, hogy Orbán Viktor ezen a 

téren is kétkulacsos játékot játszik: míg Máltán az Európai Néppárt március végi 

kongresszusán elfogadta azt a politikai nyilatkozatot, amely elítélte Oroszország 

dezinformációs- és propagandakampányait, és közös fellépésre szólított fel a Kreml 

machinációi ellen. Májusban a nyilatkozattal szóról szóra megegyező LMP-s határozati 

javaslatot a Fidesz-KDNP viszont már a parlamenti bizottságban leszavazta.  

Szelényi beszélt arról is, hogy Magyarországnak csatlakoznia kellene a Finnországban 

megalapított Hibrid Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz, amely pont az 

Oroszország által alkalmazott nemzetbiztonsági fenyegetések (kiberhadviselés, 

hackertámadások, álhíreket terjesztő propagandaoldalak létrehozása) ellen jelenthet 

hatékony nemzetközi fellépést. De Orbánék ezt a kezdeményezést is elutasították. 

Molnár Zsolt utalt arra, hogy míg Oroszország polgári kontroll nélkül tudja használni az 

információs hadviselés eszközeit, a nyugati demokráciákban az ezzel szembeni védekezést 

– egyébként helyesen – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok korlátozzák. 

Molnár szerint könnyű lenne védekezni, de a felhasznált eszközök a jogállami kereteken 

túlnyúlnának, ami nyilván nem lehet a cél.   

Azt is Molnár Zsolt emelte ki (de a többiek is egyetértettek), hogy a dezinformálás egyik 

legsúlyosabb társadalmi következménye, hogy az emberek a valós információkkal 

szemben is immunisak lesznek. Tehát már a tényeket sem hiszik el. Már csak emiatt is, 

nemcsak a titkosszolgálatoknak, hanem mindenkinek van feladata az álhírek, illetve az 

információs hadviselés elleni fellépésben.  
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