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Bezárt egy hírportált álhírek 
terjesztése miatt a bukaresti 
stratégiai kommunikációs törzs. 
A médiahatóság és a magyar új-
ságíró-szervezet egyaránt foko-
zottan fi gyeli a médiában meg-
jelenő tartalmakat, a lakosságot 
pedig arra kérik, csak megbízha-
tó forrásból tájékozódjon.

 » PAP MELINDA

„A koronavírus az egyszerű 
náthánál is ártalmatlan-
abb”, „Megvan a gyógy-

szer a koronavírusra!”, „A koronaví-
rust laboratóriumban fejlesztették ki, 
hogy lerombolják a kínai gazdaságot” 
– tucatjával olvasni hasonló című 
álhíreket ebben az időszakban a kö-
zösségi portálokon. Sőt egyes jóaka-
ró ismerőseink üzenetben is elküldik, 
nehogy lemaradjunk a szerintük a 
mainstream média által tudatosan el-
titkolt „igazságról”. Bár a hatóságok 
folyamatosan hangsúlyozzák: jár-
vány idején különösen fontos, hogy 
hivatalos forrásból tájékozódjunk, 
sokan nem teszik, és a szenzációhaj-
hász álhírgyártók prédájává válnak. 
Épp ezért a szakmai szervezetek eb-
ben az időszakban fokozottan fi gyelik 
a járvánnyal kapcsolatos tartalmakat.

A koronavírus terjedése kapcsán 
a világhálón megjelenő híreket az 
országos stratégiai kommunikációs 
törzs ellenőrzi, és egy elnöki rende-
let nyomán arra is jogosultak, hogy 
bezárjanak álhíreket terjesztő portá-
lokat. Erre már van is példa: Marcel 
Vela belügyminiszter szerdán egy ka-
muportál bezárását kérte a távközlési 
hatóságtól álhírek terjesztése miatt. A 
Știridemoment.ro cikkében azzal rio-
gatott, hogy bezárnak a nagy élelmi-
szeráruház-láncok, és több valótlan-
ságot tartalmazó írást is közölt. Úgy 
szelektált az információk között, vett 
át részlegesen nyilatkozatokat, hogy 
azokkal pánikot keltsen a lakosság 
körében. Ráadásul a cikkek szerző-
it, az oldal működtetőit nem sikerült 
azonosítani, az országos rendőr-főka-
pitányság eljárást indított az ügyben 
álhírek közlése miatt.

Fokozottan monitorozzák 
a tévéket, rádiókat
„Sajnos az internetre még nem ter-
jed ki a hatáskörünk. Nincs arra 

jogosultságunk, hogy beleszóljunk 
abba, mi történik a világhálón” – 
nyilatkozta lapunknak Borsos Or-
solya, az Országos Audiovizuális 
Tanács (CNA) RMDSZ-es tagja. Ezzel 
szemben a televíziók, rádiók tartal-
mait fokozottan ellenőrzik a korona-
vírus-járvány idején. „Televízióknál 
is előfordul, hogy megpróbálnak 
szenzációhajhász módon viszonyul-
ni a helyzethez” – ismerte el Borsos. 
Elmondta, a médiahatóság már az 
első fertőzéses esetek kapcsán köz-
leményben hívta fel a műsorszol-
gáltatók fi gyelmét arra, hogy semmi 
szín alatt ne próbáljanak meg álhí-
reket terjeszteni, minden informá-
ciót ellenőrizzenek, hangsúlyozva: 
egyébként is, de most különösen 
fontos a korrekt tájékoztatás.

Hétfőn, még az elnöki dekrétum 
megjelenése előtt újabb ajánlást fo-
galmaztak meg arra vonatkozóan, 
hogy mit lehet és mit nem korona-
vírus-járvány idején. „Igyekeznek 
betartani, nyilván nagy a kísértés. 
A CNA minden tévét és rádiót foko-
zottan fi gyel, főleg a koronavírussal 
kapcsolatos híreket követjük. De 
jelenteni is lehet, ha valaki olyan 
tartalmat lát, hall tévében, rádió-
ban, amiről úgy gondolja, hogy nem 
korrekt, nincs valóságtartalma, 
szenzációhajhász. Ezt jelezheti a 
cna@cna.ro e-mail-címen” – mond-
ta a Krónikának Borsos Orsolya. 

A médiahatóság tagja szerint min-
den esetben igyekeznek hamar 
eljárni, az eddig beérkezett pana-
szokat, a járványról készült hírek 
összefoglalóját épp csütörtöki ülé-
sükön elemezték ki.

MÚRE: fontos a médiába 
vetett bizalom
„Látszik, hogy az emberek idege-
sek, türelmetlenek, felülnek olyan 
híreknek, aminek nem kellene. 
Működik egyfajta suttogó propa-
ganda” – állapította meg a Krónika 
kérdésére Szűcs László, a Magyar 
Újságírók Romániai Egyesületé-
nek (MÚRE) elnöke. A nagyváradi 
újságíró úgy vélte, ebben az idő-
szakban különösen fontos, hogy 
erősödjön az intézményekbe és a 
médiába vetett bizalom. „És ha egy 
napilap megír valamit, egy rádió 
bemond egy információt, abban 
bízhassanak az emberek, annak 

FOKOZOTTAN ELLENŐRZIK A KAMU INFORMÁCIÓKAT JÁRVÁNY IDEJÉN, EGY „HÍRPORTÁLT” MÁR BEZÁRTAK A ROMÁN HATÓSÁGOK 

Nem szabad felülni az álhíreknek!

Nem mind igaz. Számos álhír lát napvilágot a koronavírus-járvány kapcsán
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legyen hitele” – tolmácsolta a 
MÚRE elvárását.

A szakmai egyesület egyébként 
csütörtökön fogalmazta meg a 
koronavírus-járvány idejére szó-
ló ajánlásait. Többek között azt 
hangsúlyozzák, hogy nagyon fon-
tos különbséget tenni a sajtóorgá-
numok és a közösségi médiában 
ezt-azt osztogatók között. „Sok-
szor úgy érzem, hogy összemossák 
a kettőt. Az olvasó számára legyen 
fontos, hogy olyan tartalmakat 
olvasson, amelyek valóban meg-
bízhatóak, amelyek pontos és va-
lóságos információkat közölnek” 
– hangsúlyozta Szűcs. Hozzátette, 
meglátása szerint a romániai ma-
gyar sajtó zömében felelősen és 
felkészülten állt hozzá a jelenlegi 
helyzethez. A napilapok, az on-
line hírportálok közül a legtöbben 
megállják a helyüket, felelősen 
dolgoznak.

Ellenpéldák is akadnak azonban. 
Megtörtént, hogy egy kereskedelmi 
rádió 3-4 napos híreket mondott 
be, holott ebben az időszakban kü-
lönösen fontos, hogy a legfrissebb 
információkat kapják az emberek. 
„Nagyon gyorsan változik a helyzet, 
erre fokozottan oda kell fi gyelni. 
Az online portálok, a rádiók, tévék 
esetében adott a lehetőség, hogy 
az aktualitás azonnaliságot jelent-
sen” – mutatott rá a MÚRE elnöke. 
Elmondta, ha valaki olyan tartalmat 
lát, mely akár szakmai, akár más 
szempontból nem megfelelő, jelez-
heti a mure@mure.ro e-mail-címen, 
és továbbítják az illetékeseknek. 
„Persze ha sajtóorgánumról van szó. 
Ha egy magánszemély ír valamit, az 
nem a mi hatáskörünk” – hívta fel 
a fi gyelmet a Facebook-posztok for-
májában terjedő álhírekre. Rámuta-
tott, fontos, hogy a szakma a lehető 
leggyorsabban cáfolja ezeket, mi-
előtt a lakosság körében bizonyta-
lanság alakulna ki.

 » A korona-
vírus terjedése 
kapcsán a világ-
hálón megje-
lenő híreket az 
országos stra-
tégiai kommu-
nikációs törzs 
ellenőrzi, és egy 
elnöki rendelet 
nyomán arra is 
jogosultak, hogy 
bezárjanak álhí-
reket terjesztő 
portálokat.

Az újságírók helyeztére is odafi gyel a szakmai szervezet

Több ajánlást is megfogalmazott az újságírók védelme érdekében a járvány idejére a MÚRE. Szűcs 
László elnök szerint az intézményeket arra intik, online tartsák a sajtótájékoztatókat, hogy minél 
kevesebb legyen a személyes kontaktus. „Természetesen vannak helyzetek, amikor szükséges a 
személyes jelenlét, ki kell menni a határátkelőhöz, vagy megnézni, hogyan működik ezekben a 
napokban egy-egy  fontos kezdeményezés, de az esetek többségében ez megoldható” – fogalma-
zott. Kiemelten fontos az is, hogy a szerkesztőségekben védjék az idősebb kollégákat, kisgyerme-
kes munkatársakat, esetükben tegyék lehetővé, hogy otthonról dolgozhassanak. Szűcs szerint a 
legtöbb helyen felelősen megoldották, de ha mégsem, azt is jelezni lehet a MÚRE-nak.

 » KRÓNIKA

Rengeteg álhír terjeng a koronaví-
russal kapcsolatban magyar nyel-

vű portálokon, közösségi oldalakon 
is, ezeket fokozottan fi gyelemmel 
követik az anyaországi hatóságok. 
A készenléti rendőrség nemzeti 
nyomozó iroda kiberbűnözés elleni 
főosztálya az új koronavírus magyar-
országi megjelenése óta vadászik 
a világhálón olyan cikkekre, azok 
íróira és terjesztőire, melyek/akik 
az új koronavírussal kapcsolatban 

a köznyugalom megzavarására al-
kalmas módon valótlan állításokat 
terjesztenek. A magyar hatóságok 
korábbi közlése szerint jelenleg négy 
nyomozás zajlik közveszéllyel fenye-
getés bűntett elkövetésének gyanúja 
miatt. Az egyik ilyen cikk azt híresz-
telte, hogy Magyarországon 2020 ja-
nuárjában többen megfertőződtek az 
új koronavírussal. E közlés nyomán 
fogták el a nyomozók februárban 
a 30 éves Sz. Viktort és a 44 éves N. 
Erikát, akiket gyanúsítottként hall-
gattak ki. A 32 éves Z. Ákos szintén 

a világjárvánnyal kapcsolatban tett 
közzé valótlan állításokat az inter-
neten. Ezekre az álhírekre is jellemző 
volt a kattintásvadász címadás a hir-
detési bevétel reményében. A rend-
őrök azonosították, majd elfogták a 
közveszéllyel fenyegetés bűntettével 
gyanúsított férfi t, kutatást tartottak 
otthonában, ahol informatikai esz-
közöket foglaltak le.

Álhírnek bizonyult nemrég a ko-
ronavírus-járvány miatt Budapest 
tervezett lezárásáról szóló hír is. A 
budapesti belügyminisztérium az 

MTI-vel egy a közösségi médiában 
terjedő információra reagálva közöl-
te, a főváros karanténba helyezésé-
nek kérdése nem volt napirenden az 
operatív törzs ülésein. A rendőrség 
közölte, kutatja az álhír elsődleges 
forrását. Szakértők ugyanakkor arra 
is fi gyelmeztetnek, hogy a kiberbű-
nözők álhírekkel vagy vásárlási felhí-
vással próbálkoznak. A leggyakoribb, 
hogy e-mailt küldenek, amelynek 
csatolmányát megnyitva vagy egy 
linkre való kattintással vírus fertőzi 
meg a címzett számítógépét.

Óvakodni kell a kiberbűnözők küldte levelektől is

 » Álhírnek bi-
zonyult nemrég a 
Budapest terve-
zett lezárásáról 
szóló is a korona-
vírus miatt. 




