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A Népszabadság kétszer annyi
példányszámban kelt el, mint a Magyar
Nemzet
Nyugat.hu - 2016-10-09 19:55:03
A Népszabadság hirtelen szombati felfüggesztését a kiadó gazdasági szempontokkal magyarázta, és
azzal, hogy a lapot egyre kevesebben olvassák. Megnéztük hát, hány példányt tudnak eladni az
országos lapok. Az adatok forrása a MATESZ, a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség.

Általános a példányszám csökkenése
Országos politikai napilapból négy van most a piacon. A 2016. második negyedévi adatok szerint a
legnagyobb példányszámban a Népszabadságot értékesítik, naponta 37 164 darabot. Tény, hogy ez
jóval kevesebb, mint mondjuk tíz éve, amikor még napi 150 ezer körül adtak el a lapból, de azóta az
online lapok előretörése és a bulvár térhódítása miatt minden nyomtatott újság példányszáma
visszaesett.

Tüntetés a Népszabadság megszüntetése ellen szombaton fotó: Unger András

Ugyanebben az időszakban a Magyar Nemzetből naponta 17 390 példányt, a Népszavából 10 522-t
adtak el. A negyedik és ötödik politikai napilap a Magyar Hírlap és a Magyar Idők, de ők nem tagjai a
MATESZ-nek, példányszámukat nem auditálják, de nem hivatalos adatok szerint jóval 10 ezer alatt
van a naponta eladott darabszámuk.

A Népszabadság lelassította a csökkenést
Az indoklásban az is benne volt, hogy az elmúlt tíz évben 100 ezernél több olvasóját veszítette el a
Népszabadság. Utánanéztünk, ez igaz, 2006. első félévében a napi példányszáma 151 901 volt.
Ugyanakkor a Magyar Nemzeté 72 107, a Népszaváé 28 059.
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De ez a csökkenés a 2006. és 2011. közti időszakban volt jelentős. 2011. első félévében a
Népszabadság 65 599, a Magyar Nemzet 46 463, a Népszava 19224 példányt tudott értékesíteni.
Vagyis, az utóbbi öt évben a Népszabadság kisebb arányban veszített olvasóiból, mint a másik két
lap, főleg, ha megnézzük az utóbbi egy év adatait.
Egy éve, tehát 2015. első félévében a Népszabadság eladott példányszáma 41 138, a Magyar
Nemzeté 30 319, a Népszaváé 13 012 volt. Fél éve, 2015. második félében pedig: Népszabadság 39
498, Magyar Nemzet 24 084, Népszava 11 716. Mindez azt mutatja, hogy a Népszabadság
olvasóinak csökkenése az utóbbi öt, de főleg az utóbbi egy évben lelassult, vagyis jó úton haladt a
lap.
De, hogy mindez jobban látható legyen, íme táblázatos formában:
2006. I. félév
Népszabadság 151 091
Magyar Nemzet 72 107
Népszava
28 059

2011. I. félév
65 599
46 469
19 224

2015. I. félév
41 138
30 319
13 012

2015 II. félév
39 438
24 084
11716

2016. I. félév
37 164
17 390
10 522

A Népszabadság valóban több olvasót veszített, mint a többi lap, de neki volt honnan veszítenie. A
többi lap példányszáma nagyjából azonos arányban csökken, a Népszabadság 2006 és 2011 között
veszített a legtöbb olvasót, azóta egyre kevesebbet, és úgy tűnt meg is áll a csökkenés.
Persze, így is lehet gazdasági okokra hivatkozni, de tény, hogy a Népszabadságnak nincsenek állami
hirdetésekből származó bevételei, a lap tényleg a piacról élt, de folyamatosan a duplája, illetve a
háromszorosa volt az olvasottsága a többi politikai napilaphoz képest, és sikerült lelassítania az
eladott példányszám csökkenését.
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