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Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tényleg gazdasági csoda a Top News Hungary Kft. 
profitja?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A 24.hu  portálon  megjelent  „Gazdasági  csoda:  Sarka  Kata  és  Rogán-Gaál  Cecília  milliárdos
profitbányája még a Holdról is látszik„ című cikkben megjelent elemzésben az alábbiakban leírtak
szerint rámutattak, hogy már nemcsak Mészáros okosabb vállalkozó, mint Zuckerberg:

„Brutálisan magas, 85 százalékos profitrátát ért el egy kis budai cég 2021-ben. Ez az jelenti, hogy
100 forintnyi bevételből 85-öt zsebre tudtak tenni a celeb-tulajdonosok, ami a hazai médiapiacon
igazi  kuriózum.  Megmutatjuk,  hogy  a  Sarka  Kata-Rogán-Gaál  Cecília  páros  által  jegyzett
bulvárkiadó sikere miért lóg ki minden épeszű piaci magyarázatból. Médiaszakmai értelemben is
szolgálnak unikummal, mert az oldalukon még a főszerkesztő nevét sem közlik.

Arra, hogy tavaly a Naphegynek ebben a zugában produkálták a magyar gazdaság egyik kiugró
csúcsteljesítményét, semmi jel nem utal. Pedig a Sarka-Rogán páros apró médiavállalkozása, a Top
News Hungary mindössze 8 alkalmazottal ért el tavaly több, mint 1,56 milliárd forintnyi árbevételt
és ebből 1,33 milliárdnyi adózott eredményt tudott realizálni, a nyereséget pedig a tulajdonosok – a
jegyzőkönyv szerint – a május 31-ei taggyűlésen hozott döntés nyomán osztalék formájában ki is
utalták maguknak.

Mindez  egészen  kiugró,  85  százalékos  profitrátát  jelent  egy  olyan  ágazatban,  ahol  a  nagy  és
sikeresnek mondható hazai médiacégeké is csupán 10 és 20 százalék között mozog.

Érdekes, hogy a twn.hu alig mutat aktivitást  a Facebookon, a 22 ezres követő tábor – cikkünk
írásakor már több mint egy hónappal korábban – május 23-án kapott legutóbb innen hírt, ráadásul a
posztokhoz fűződő komment-, illetve egyéb aktivitás is feltűnően alacsony. Hirdetést nem találunk
a portál  saját  Facebook-oldalán,  sőt amikor még posztoltak,  akkor sem osztottak meg napi 6–8



 
tartalomnál többet, de ennél kevesebb is előfordult.

Érdekes tehát, hogy ez a rendkívül sikeres cég egyszerűen nem használja a rendelkezésére álló, saját
felületeket,  mintha  egyáltalán  nem lennének érdekeltek  abban,  hogy a legkézenfekvőbb módon
növeljék a látogatottsági adataikat.

Ehhez társulnak a hazai viszonyok közt szerénynek mondható olvasási statisztikák.

A Gemius adatai alapján például a twn.hu június 19-én vasárnap mindössze a 198. lett a magyar
portálok  látogatottsági  listáján  valamivel  több,  mint  12  ezer  látogatóval.  Pár  nappal  korábban,
szerdán kicsivel több, mint 13 ezer látogatót vonzottak. A hónap első napján 37 ezer látogató jött, de
ez a szám inkább kiugró a 10–15 ezres átlaghoz képest. Sőt, április 3-án mindösszesen 1400 olvasó
kattintott rájuk.

A tavalyi évben – hiszen az üzleti eredmény erről szól – havi bontásban néztük végig a napi átlagot.
A jobb 11 ezres, a legrosszabb hónap 4500-as napi átlagot hozott. Ez a teljesítmény rendre valahol a
150. és a 250. hely közti eredményhez volt elegendő a hazai portálok versenyében.

Magyarul  a  twn.hu  a  látogatottság  alapján  a  kicsi  szereplők  közé  tartozik  a  magyar  piacon,
miközben a kiadója olyan cégek bevételi adatait múlja felül, melyek portáljai az élbolyban vannak a
látogatottsági versenyben. Nemcsak a volt férje, de Rogán-Gaál Cecília is igazi üzletasszony lett.
Kár, hogy ezt 2010 előtt nem tudta megmutatni a világnak.”

2022. július 22. napján a Telex internetes portálon, a Direkt 36 portálra hivatkozva ugyanebben a
témában szintén részletes elemző írás jelent meg, amelyben arról tudósítottak, hogy:

„2019  végén  jelentette  be  Rogán  Antal  hivatala,  hogy  a  Miniszterelnöki  Kabinetirodát  vezető
miniszter  12  év  házasság  után  elválik  akkori  feleségétől,  Cecíliától.  Utóbbi  2020-ban
újraházasodott,  de  továbbra  is  politikus  exférjének  nevét  használja,  és  jelenleg  is  Rogán-Gaál
Cecíliának hívják.

A Direkt36 kutatásai  szerint  az  egykori  feleség nem került  messze azoktól  a  gigantikus  állami
költésektől sem, amelyek felett Rogán a kormány egyik legbefolyásosabb tagjaként rendelkezik.
Sarka Katával közös weboldalán ugyanis ezekben a napokban is futott a kormány egyik legújabb
hirdetése,  valamint feltűnt egy Rogán alá  tartozó állami cég hirdetése is.  Továbbá rendszeresen
megjelent  rajta  a  kormányközeli  TV2 egyik  olyan műsorának a  reklámja,  amelynek partnere  a
Rogán alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Top World News nevű, elsősorban bulvártémákkal foglalkozó weboldal kiadója,  a Top News
Hungary  Kft.  a  közelmúltban  azzal  került  be  a  hírekbe,  hogy  a  2021-es  évben  meghökkentő
pénzügyi eredményt produkált. A csekély látogatottságú weboldal tavaly másfél milliárd forintos
nettó árbevételre tett szert, amiből több mint 1,3 milliárd forintot profitként tudott elkönyvelni. A
profitot Rogán-Gaál és Sarka osztalékként kivette a cégből.

Rogán-Gaál cége annak ellenére ért el látványosan jó üzleti eredményt, hogy a Top World News
(Twn.hu) a Gemius adatai szerint a napi látogatottsági versenyben rendszerint nem fér be az első
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150 legolvasottabb magyar weboldal közé, és a közösségimédia-elérése is kifejezetten gyenge. A
Facebookon 23 ezer követőt gyűjtöttek, de két posztjuk között néha egy hónap is eltelik, az azokra
adott reakciók száma pedig ritkán lépi át a tízet.

Az  oldalt  kiadó  Top  News  Hungary  Kft.-t  2018  végén  hozta  létre  Rogán-Gaál  Cecília  egyik
barátnőjével,  a  bulvárlapokban gyakran szereplő Sarka Katával,  Hajdú Péter  tévés  műsorvezető
korábbi  feleségével.  A cég  már  2019-ben  és  2020-ban  is  több  százmillió  forintos  bevételt  és
kiugróan  magas,  60-80  százalékos  profitrátát  ért  el,  a  2021-es  teljesítmény  azonban  ezeket  is
magasan túlszárnyalta.

A  cég  beszámolója  szerint  a  2021-es  1,5  milliárd  forintos  bevétel  kizárólag  a  vállalkozás
főtevékenységéből,  a  világhálóportál-szolgáltatásból  származik.  Megkérdeztük  a  céget,  hogy  a
Twn.hu-n kívül van-e más portáljuk, de nem érkezett tőlük válasz, ahogy a többi kérdésünkre sem.

Ez az üzleti eredmény rendkívülinek számít. A 24.hu  június végi elemzése szerint még a Twn.hu-
nál jóval nagyobb forgalmat generáló oldalak (például Mfor.hu vagy Wmn.hu) is  sokkal kisebb
árbevételre tudtak szert tenni (az Mfor.hu kiadója 62 millióra, a Wmn.hu-é 250 millióra). A Gemius
adatai  szerint  eközben a  Twn.hu esetében a  havi,  belföldi  látogatottsági  adatokat  összesítve  az
oldalra kattintók száma a teljes 2021-es évben nem érte el a 3 milliót. Az Mfor.hu-nál ez 8,2 millió
volt, a Wmn.hu-nál pedig a 10 milliót is meghaladta.

Rogán-Gaálék híroldala nemcsak a bevétellel, hanem az abból termelt profittal is jócskán kilóg a
mezőnyből. A 1,5 milliárd forintos bevételből 1,33 milliárd volt a profit,  és ezzel érték el a 85
százalékos profitrátát.

A pandémia előtt átlagosan 3 és 5 százalék között volt a magyar médiavállalkozások profitrátája,
vagyis a bevétel és a profit aránya. Mint arra a 24.hu cikke rámutatott, még az ő saját kiadójuknak,
az egyik legnagyobb magyar médiacégnek számító Centrál Médiacsoport Zrt.-nek is csupán 12,6
százalékos volt a profitrátája, miután 13,3 milliárd forintos bevételéből 1,67 milliárd forint volt a
haszon.

Vagyis még ennek a magyar viszonylatban hatalmas, 18 nyomtatott és 19 online lapot kiadó cégnek
is alig sikerült több profitot termelnie, mint Rogán exfelesége. A Twn.hu tele van hirdetésekkel, ami
jelzi, hogy honnan érkezhet pénz a céghez.

Ilyen például a Poggyász című utazós tévéműsor, amelynek hirdetése szinte minden cikk tetején
vagy alján felbukkan, a lap asztali és mobilos verzióját is nehéz úgy böngészni (legalábbis így volt
júniusban  és  júliusban),  hogy az  olvasó  ne  találkozzon  vele.  A magyar  és  külföldi  úti  célokat
bemutató  műsor  a  fideszes  médiagépezet  részét  képező  tévécsatornán,  a  TV2-n  fut,  és
együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), amelynek tulajdonosi felügyeletét
a Rogán által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) honlapján elérhető adatok szerint az ügynökség 2017-ben
443 millió forintos kötelezettségvállalást tett a Poggyász akkori gyártója, a Magno Studio Kft. felé.
Ez a cég a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda rendszeres szerződött partnere volt
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korábban.

Az  Átlátszó  adatigényléseire  megküldött  tájékoztatásokból  kiderül,  hogy  a  cég  meghatározó
szereplő volt több kormányzati hirdetési kampányban. A lap összesítése alapján a cég közel 700
millió forint értékben szerződött a Kabinetirodával a 2018-as „Stop Soros!” kampányban, az akkori
választási  kampány  idején  futó  egyéb  kormányzati  propagandaköltésekből  pedig  további  3,8
milliárd forintot kapott.

Vannak  ugyanakkor  közvetlenül  a  kormányhoz  kötődő  hirdetések  is  a  Twn.hu-n.  Az  oldalon
beágyazott videóként jelentek meg júliusban a kormány legújabb, az Oroszország elleni szankciókat
ellenző,  az  árstopot  és  a  rezsicsökkentést  méltató  kisfilmjei.  A  hirdetés  kattintás  után  a
Magyarország Kormánya nevű hivatalos You Tube csatornára visz.

Az oldal mobilos verziójában korábban több cikknél a Szerencsejáték Zrt. hirdetései is megjelentek.
Az állami tulajdonban lévő cég tulajdonosi jogokat gyakorló szervezete a Rogán Antal által vezetett
Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Bár a TWN által  feldolgozott  bulvártémák népszerűek lehetnek, sok más hasonló híroldal kínál
ilyen tartalmat, és a Twn.hu forgalmi adatait elemezve az derül ki, hogy az egyébként is csekély
olvasói tábor nagy része úgynevezett terelt vagy vásárolt forgalomból származik.

A Similarweb  nevű  nemzetközi  forgalomelemző  szolgáltatás  adatai  alapján  2022  márciusa  és
májusa  között  a  Top World News forgalmának több mint  90 százaléka  két  hírgyűjtőoldalról,  a
Kapuról és a Hírkeresőről érkezett. Ezek a gyűjtőoldalak nem állítanak elő saját tartalmat, hanem
más  weboldalakon megjelenő anyagok linkjeit  gyűjtik  össze  és  rendezik  tematikus  szempontok
szerint. A Kapu és a Hírkereső szolgáltatásként árulja az oldalukra való bekerülést a híroldalaknak,
amelyek  azzal,  hogy  a  híreik  megjelennek  a  gyűjtőoldalakon,  kattintásokat  vásárolhatnak
maguknak. A 2020 óta érvényben lévő, közös árlista alapján a legolcsóbb megjelenési forma, a
kezdőoldalon elhelyezett, maximum 55 karakteres szöveges link ára naponta nettó 320 ezer forint.”

 

Az Alaptörvény R.) cikkének (2) bekezdése szerint Magyarországon a jogszabályok mindenkire
kötelezőek.  A  29.  cikk  pedig  azt  rögzíti,  hogy  az  ügyészség,  mint  a  független  közvádló
következetesen köteles fellépni minden jogsértő cselekménnyel szemben.

A büntetőeljárásról szóló 2017. XC. tv. 25. §-ában rögzítettek szerint az ügyészség a közvádló, aki
nyomoz,  felügyeli  a  bűncselekmények  felderítésének  törvényességét,  valamint  irányítja  a
vizsgálatot.

Az ügyészségről szóló 2011. CLXIII. tv. 1. § és a 2. §-ában írtak alapján az igazságszolgáltatás
közreműködőjeként  érvényesíti  az  állam  büntetőigényét,  a  közérdek  védelme  érdekében
közreműködik  annak  biztosításában,  hogy  mindenki  betartsa  a  törvényeket  és  a  jogszabályok
megsértése esetén fellép a törvényesség érdekében.

Az ügyészség munkáját értékelve ön minden esetben hivalkodó és rátarti büszkeséggel hangoztatja,
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hogy  az  ügyészség  az  igazságszolgáltatás  pártatlan  szereplőjeként  és  az  Alaptörvényben  írtak
szerinti közvádlóként, mint az igazságszolgáltatás független közreműködője minden ügyben mindig
törvényesen, szakszerűen, megalapozottan, tévedhetetlen és rendíthetetlen szakmaisággal, továbbá
minden  évben  folyamatosan  növekvő  statisztikai  számadatokkal  igazoltan  a  100  %-hoz  egyre
jobban közelítő  váderedményességel jár el és mindig példaszerű gyorsasággal, páratlan és példátlan
hatékonysággal és az érdemi döntések meghozatala során mindig az időszerűség kiemelt szem előtt
tartásával intézkedve a lehető leghamarabban meghozza a szükséges érdemi szakmai döntéseket.

 

Mindezek alapján kérdezem, hogy:

1.)  Az  ön által  folyamatos  automatizmussal  büszkén  hangoztatottakra  is  figyelemmel,  hogy az
ügyészség  kivétel  nélkül  mindig  proaktívan,  és  operatíven,  villámgyorsan  és  természetesen
aproximatíve  megkérdőjelezhetetlenül  törvényesen,  szakszerűen  és  megalapozottan  dolgozik,
vizsgálták-e jelen ügyben annak a gyanúját, hogy fiktív szerződésekkel álcázva, valós gazdasági
tevékenység nélkül, szándékosan jogtalan haszonszerzés céljából és eleve a vagyoni hátrány és a
károkozás  érdekében  cselekedve,  összehangolt  és  konspirált  tevékenységgel,  részben  állami
hirdetések és közbeiktatott kormányközeli cégek formális felhasználásával közpénzből is nyújtott
támogatásokból származó felháborító és jogállamban megengedhetetlen vagyonátmentés történt?

2.)  Az ügyészség vizsgálja-e  az említett  jogügyletek vonatkozásában esetlegesen megállapítható
jogellenes cselekményeket és az esetleges törvénysértésekkel kapcsolatos büntetőjogi felelősséget?

3.)  Ha igen,  akkor  a  vizsgálat  pontosan hol  tart,  eddig  mit  tárt  fel  és  a  lefolytatott  nyomozás
pontosan milyen részletes, érdemi ténymegállapításokat tett és milyen konkrét eredménnyel járt?

4.)  Sor  került-e  már  az  ügyben  gyanúsítottak  kihallgatására?  Ha  igen,  akkor  pontosan  milyen
történeti  tényállás  alapján,  konkrétan  milyen  jogi  minősítésű  bűncselekmény  személyre  szóló
megalapozott gyanúja miatt, pontosan hány személlyel szemben és mikor került sor a gyanúsításra?

5.) Ha nem, akkor a cikkekben írt tényekre figyelemmel és azokkal szemben ezt a döntést milyen
konkrét szakmai okokra, jogalapra és körülményekre alapozták?

6.)  Az ügyben milyen tényekre alapítva,  milyen bizonyítékok alapján és  konkrétan milyen jogi
érvekkel igazoltan mi az ön érdemi szakmai álláspontja?

7.)  A  kiemelt  sajtóérdeklődéssel  és  széleskörű  társadalmi  közérdeklődéssel  kísért  ügyben
szíveskedjen  részletesen,  konkrétan,  tárgyszerűen  és  az  ügy  érdemi  megítélése  szempontjából
releváns összes körülményre kiterjedő módon tájékoztatni a vizsgálat, vagy a nyomozás állásáról.

8.)  Ha az ügyben van folyamatban nyomozás,  akkor  abban mikorra várható érdemi ügyészségi
szakmai döntés?

9.)  Az  igazságszolgáltatás  független,  pártatlan  és  önálló  szakmai  közreműködőjeként  és
Magyarországon  a  jogrend,  a  törvényesség  és  az  igazságosság  legfőbb  őreként  és  annak
védelmében  mindenkor  eljárni  köteles  ügyészség  teljhatalmú  egyszemélyi  vezetőjeként  milyen
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konkrét  intézkedéseket  tart  szükségesnek  a  hasonló  szándékos  visszaélések  megszüntetése,  és
jövőbeli megakadályozása érdekében?

 

Budapest, 2022. július 26.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció
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