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Bevezetés, az értekezés szerkezeti felépítése
A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai című PhD értekezésem célja, hogy a
sajtószabadságot, mint önálló tartalommal rendelkező alapjogot meghatározza. Egyfelől meghatározom
a sajtószabadság fogalmának pozitív tartalmi mozzanatait, másfelől negatív definícióval elhatárolom az
anyajogtól és a szólásszabadságtól.
Az értekezés négy önálló részből áll, amelyek a sajtószabadság különböző fogalmi megragadására
vállalkoznak. Az első rész a sajtószabadság magyar alkotmánytörténetének és a legfontosabb elméleti
igazolásoknak az összefoglalását adja. A második és harmadik rész – támaszkodva a magyar
Alkotmánybíróság gyakorlatára – a sajtószabadság alkotmányos tartalmát bontja ki. A második rész
módszertani lehatárolásokat és fogalmi alapvetéseket követően a véleménynyilvánítás, a
szólásszabadság és a sajtószabadság egymáshoz való viszonyát írja le, valamint bemutatja a
sajtószabadság korlátozhatóságának peremfeltételeit. Az állami beavatkozás terjedelmi vizsgálata során
külön fejezetben elemzem az állami szabályozás és a hatósági felügyelet alkotmányos
kritériumrendszerét. A harmadik részben először a sajtószabadság legalapvetőbb mozzanatait,
klasszikus szelvényjogait (alapítás szabadsága, szerkesztés szabadsága és a cenzúra tilalma) mutatom
be, majd a szelvényjogokkal szoros kapcsolatban álló újságírói szabadság intézményi garanciáit mint az
alapjog individuális oldalát veszem számba. A negyedik, egyben utolsó rész azokra a jelenségekre
reflektál, amelyek az elmúlt egy évtizedben a nyilvánosság és az abban megvalósuló a demokratikus
diskurzusok szerkezetét nagymértékben átalakították, és amelyek a sajtószabadság tartalmi
meghatározására is hatással vannak.
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ELSŐ

RÉSZ

A

SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁGON

ÉS A

LEGFONTOSABB ELMÉLETI IGAZOLÁSAI

A sajtószabadság fogalmának klasszikus értelmezési kerete lényegében az alapjog szabadelvű
jogszemléletű eszményének felel meg. A felvilágosodás eszméiből megszülető sajtószabadság a
(felvilágosult) abszolút állam hatalmának egyik korai korlátjaként fogalmazódott meg és került az
alapjogok katalógusának előkelő helyére. A szabad sajtóhoz való jog követelése és szabályozásának
története az egyetemes és honi alkotmányjogi históriának egyaránt meghatározó fejezetét alkotja. A
felvilágosodás eszményének termékeny táptalajából sarjadó polgári átalakulás hatására pennázott
alkotmányok a polgárok legbecsesebb jogai között emlegették a sajtószabadságot. A sajtószabadság
klasszikus értelmezési kerete, amelyet tehát történetileg az abszolút állam önkényével szemben
fogalmaztak meg, a szabadságjog tartalmi magjaként a szólásnak a „sajtó útoni” szabad megvalósulását
értette, a sajtónak, különösen az időszaki lapoknak az államtól való szabadságát jelentette. Hazánkban
1848-ban a pesti ifjúság az utcán szimbolikusan kivívta, majd a pozsonyi rendi gyűlés törvénybe foglalta
a sajtó szabadságát, „eltörülvén” a cenzúra intézményét, hogy aztán az egyszer s mindenkorra
ünnepélyesen száműzött sajtórendészeti korlátozásokat a magyar jogtörténet oly sokszínű, olykor
hányattatott korszakaiban újból és újból bevezessék. A dualizmus közjogi rendszerében a
sajtószabadság fogalmának klasszikus liberális szemlélete uralkodott (eleinte feltétel nélküli deáki, majd
a boldog békeidők alkonyán egyre korlátozottabban), míg a huszadik század autoriter rezsimjei e patinás
szabadságjognak sajátos, ideológiához, érdekekhez és értékekhez kötött tartalmat adtak. Az új doktrinák
középpontjában az aktuális establishment hatalmi érdekeinek megfelelő értelmezések álltak. A sajtó
intézményrendszerét, a sajtószabályozás és sajtóigazgatás gyakorlatát csakúgy, mint az alkotmányjogtudomány igazolási érveit funkcionálisan alárendelték az állami-hatalmi érdekeknek. A jogi „reguláció”
célja a sajtószabadság melletti hangzatos kiállás mellett, rendszerint annak rovására, az államrend és a
hatalmi struktúra megerősítése, majd védelme volt. A sajtószabadság fogalmát is az adott politikai
rezsim érdekeihez igazították, az 1920-as években előbb a konszolidáció, utóbb az „öncélú nemzeti
állam”, végül a „szocializmus és a nép” érdekeinek megfelelően.
Az alábbi fejezetben röviden összefoglalom a magyar sajtószabadság történetét, amely a kezdetektől a
rendszerváltásig a megszerzett és újra és újra elvesztett szabadságért vívott politikai harc, társadalmi
mozgalmak története. Többször ünnepelte az ország – hol a karok és rendek, hol a pesti utca, az
értelmiség, vagy éppen a „felszabaduló” ország törvényhozása – az egyszer s mindenkorra kivívott
sajtószabadságot és deklarálta az előzetes sajtóellenőrzés végleges, örök időkre történő eltörlését, hogy
ezután csakhamar ismét rendészeti eszközökkel szorítsák meg, vonják el a már oly sokszor megszerzett
sajtószabadságot. A magyar sajtószabadság története – számomra – a mindig megszerzett és mindig
elveszített szabadság történetét jelenti. Az 1989. évi XXXI. törvény választóvonal és – reményem szerint
véglegesen – egy új korszak nyitánya volt, amikor megkezdődött a magyar sajtó talán utolsó és végleges
felszabadítása a „rabiga” alól. Ezért, és mert az elmúlt három évtized sajtószabadság-története az
alkotmányos sajtószabadság-fogalom meghatározásának kora, amelyben kiemelt szerep hárul(t) az
Alkotmánybíróságra, a polgári, demokratikus Magyarország alkotmányos sajtószabadság-fogalmát,
elsősorban az Alkotmánybíróság határozatainak monitorozásán keresztül külön részben, részletesen
tárgyalom.
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I. Fejezet A sajtószabadság története a magyar jogtörténet lapjain
1. A magyar sajtószabadság története 1848-ig
A magyar sajtószabadság eszméje kialakulásának és térnyerésének története, elméleti megalapozása
közel sem volt olyan revelatív és forradalmi jelenség, mint Nyugat-Európa vagy akár az Egyesült
Államok történetében. Az az időszak, amikor a felvilágosodás eszméi – köztük a sajtószabadság –
megjelentek Frankföldön, a ködös Albionban, vagy éppen az Újvilágban, hazánkban a bécsi udvar általi
elnyomás történeteként íródott. A kellő politikai stabilitás hiánya nem tette lehetővé a sajtószabadság
eszméjének töretlen fejlődését, megerősödését és elemi erejű képviseletét sem. A sajtószabadság
eszményét igen hosszú ideig nem is önmagában való értékként tekintették hazánk jelesei, sokkal inkább
csak nemzeti törekvéseink hasznos eszközeként emlegették, elsősorban az önálló államiság, a nemzeti
függetlenség elérésének hasznos eszközének tartották. A rendi gyűlések is sokáig tartózkodtak a
sajtószabadság generális követelésétől, és csupán bizonyos részleges szabadság elnyerését, mint például
az előzetes vizsgálat nemzeti intézmények útján való gyakorlásának jogát kívánták.

1.1. A sajtó hatalmi elnyomása
A Gutenberg-galaxis, azaz a könyvnyomtatás honi megjelenését követően az állam nyomtatott szóhoz
való viszonya hosszú ideig viszonylag egyszerű képlettel volt leírható. Ez a viszony az előzetes vizsgálat
periodikusan változó természetű és intenzitású gyakorlatában állt. A közhatalom akkor látta
biztosítottnak saját szempontjai és érdekei érvényesülését, ha a sajtó alá rendezett szövegeket
kinyomtatás előtt arra illetékes személy megvizsgálta, és közülük az államérdekkel ellentétes tartalmú
nyomtatványokat vagy annak bizonyos részeit kigyomlálta. A cenzor tetszését elnyerő szöveg megkapta
az imprimaturt, azaz a nyomtatási engedélyt, igazolva, hogy annak tartalma semmi kivetnivalót nem
tartalmaz, semmi akadálya (nihil obstat) nincs a kinyomtatásnak, míg a vizsgáló a károsnak ítélt
gondolatok kinyomtatásának engedélyezését megtagadta.
A könyvek, majd az időszaki sajtó kontrollját hazánkban hosszú ideig szinte kizárólag az egyház
gyakorolta, így a gondolatok bizonyos körének korlátozása elsősorban az eretneknek minősített
könyveket, a „tévelygő gondolatokat” érintette. A 16. század közepén magyar honban már huszonnyolc
nyomda működött, kivétel nélkül a protestantizmus hittérítő munkáját segítve. Az Országgyűlés hosszú
ideig nem ismerte fel a gondolat írott voltának jelentőségét, és így elhárította magától az azzal való
foglalkozást. 1553-ban, köszönhetően annak, hogy a király (I. Ferdinánd) megemlékezett a „tévelygő
könyvek kiadásáról és nyomtatásáról”, az Országgyűlésen is téma lett a könyvvizsgálat kérdése, ám a
karok és rendek elhárították a királyi leiratban foglalt intézkedés iránti megkeresést, tekintve, hogy
„nincsen tudásuk róla, hogy fekvő jószágaikban valahol ilyenek lennének” (1553. évi XXIV.
törvénycikk). A törvényhozás e dodonai reakciójából azonban látható volt, hogy az Országgyűlés nem
kívánt állást foglalni e kérdésben, ezzel a feltehetően nem tudatos lépéssel azonban – vélhetően
akaratlanul – nem tette a magyar alkotmány részévé a praeventiva censurát, azaz az előzetes ellenőrzést.
Azzal azonban, hogy bár a tekintetes karok és rendek nem ismerték el a könyvvizsgálat jogosságát, de
nem is tiltakoztak a királyi leirat ellen, ezzel a bécsi udvari cenzúra törvényességét később előszeretettel
bizonygató érvrendszerhez fontos argumentációt adtak, mintegy sugallva azt, hogy az előzetes vizsgálat
„királyi juss”.
Az első biztos jele annak, hogy hazánkban a király felségjogként gyakorolja a cenzúrát, 1574-ből
származott, amikor az uralkodó elrendelte az alsólendvai eretnek nyomda ügyében, hogy attól kezdve
semmit sem szabad kinyomtatni azelőtt, hogy az „királyi vizsgálat és jóváhagyás elé nem kerül”.
A cenzúrát mindenestre jellemzően az egyház (katolikus egyház) tartotta kezében, s így annak éle
elsősorban az eretnek írások felkutatása és megsemmisítése irányába fordult, míg a politikai jellegű
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gondolatok kontrollja – a kevéssé jelentős figyelem mellett – igencsak esetleges és laza gyakorlatról
tanúskodott. A „tévelygő tanok” üldözése érdekében alkalmazott cenzúra azonban a 16. század második
felétől már a protestánsoknál is intézményesült, így egyre inkább hitfelekezeti cenzúragyakorlatról
beszélhetünk. A kálvinista Róma (Debrecen) például 1633-ban kiköti a Fodorik Menyhért nyomdásszal
kötött kontraktusában, hogy „semminemű ujítást a könyvek kibocsátásában, sem valami hiába való
pasquilust, de kiváltképpen theológiát a város becsületes prédikátorai és becsületes tanács híre nélkül ne
merészeljen.”1
A „királyi ius”-t egy ideig Bécs közvetlenül gyakorolta, ám I. Lipót uralkodásától már a király által
kijelölt cenzor járt el a „gonosz” könyvek felkutatása és üldözése tárgyában. A könyvvizsgáló tisztét
először a Corpus Juris kiadója (elsőként Szentivényi Márton) töltötte be, később pedig a nagyszombati
egyetem kancellárját kedvezményezte e feladatkör. A gondolat kinyomtatásának engedélyezése, mint
cenzurális gyakorlat tehát hazánkban csaknem három évszázadig de facto királyi felségjogként
érvényesült, az Országgyűlés hatáskörének átruházása nélkül, de a bécsi joggyakorlat hallgatólagos
tűrésével.2 A karok és rendek egészen a 18. század végéig semmilyen összefüggésben nem foglalkoztak
a sajtó ügyével, a törvénytelenül gyakorolt cenzúra ellen még a sérelmi politika keretei között sem
emeltek kifogást.
II. József uralkodása idején, köszönhetően a császár „felvilágosult abszolutizmusának”, a gondolat
szabadságát gúzsba kötő bilincsek szorítása átmenetileg enyhült. Az 1781-ben kiadott sajtórendelet csak
Bécsben tartott fenn könyvrendőrséget és tartományonként elegendőnek ítélte egy cenzor működését, a
tudományos munkáknak tág teret engedett, a gúnyiratokat nem üldözte, még akkor sem, ha azok
kifejezetten a fejedelem ellen irányultak. A király halála után azonban a bécsi kormányzat a sajtóval
szemben „a legszűkebb látókörű gyámkodás rendszerét honosította meg”.3 II. Lipót 1790. augusztus 6án rendeletet adott ki a hírlapok gondosabb ellenőrzése érdekében, majd az 1793-ban kiadott királyi
rendelet bevezette a könyvnyomdák engedélyezését és a „censurát” ismételten királyi jognak mondta ki,
az ellenállókat (az írásokat az előzetes vizsgálat alól elvonókat) pedig hűtlenségi perrel fenyegette.
A törvényhozás késlekedésének dacára már 1705-ben, a Rákóczi-szabadságharc idején napvilágot látott
Magyarországon az első hivatalos „hírlap”. A kezdetben Mercurius Hungaricus címen, utóbb Mercurius
Veridicus ex Hungaria néven publikált és a kuruc szabadságharc félhivatalos lapjaként is aposztrofálható
latin nyelvű kiadvány tájékoztatott a szabadságküzdelem állásáról. Kiadása válasz volt a bécsi
szerkesztésű, 1703-ban létrejött kurucellenes Wienerisches Diariumra. Bár az első magyar hírlap csak
hét számot élt meg (1711-ben szűnt meg), jelentősége messze túlmutat önmagán, benne a magyar sajtó
születését tisztelhetjük. Az első magyar nyelvű hírlap Magyar Hírmondó címen jelent meg Pozsonyban,
1780. január 1-jén, jóval a Mercurius Hungaricus után. A nemzeti nyelven megjelenő lap a politikai
eseményeken túl tudományos témájú cikkeknek is helyt adott. A Hírmondó nyolc évig tájékoztatta a
politikai közvéleményt, 1788-ban a nyolcvanhetedik számmal szűnt meg.

1.2. A sajtószabadság eszméjének megjelenése és a rendi gyűlések
A szabadságjogok, köztük a nagy eszme, a sajtószabadság csíráit hazánkban a Martinovics Ignác vezette
mozgalom mögötti szellemi hinterlandban találjuk meg. A felvilágosodás századában hazánkban
legelébb a magyar jakobinusok ismerték fel a nyomtatott szónak a nemzet felvilágosítása fegyvertárában
való szerepeltetésének kiváló lehetőségét.
A 18. század utolsó évtizedében egyre szűkebbre vonták a kinyomtatható gondolatok körét, amelynek
okaként elsősorban a francia forradalom réme, a magyar jakobinus mozgalom leleplezése, a
1Idézi

Kenedi Géza: A magyar sajtójog ugy amint életben van. Franklin, Budapest, 1903. 35.
Kivételesen gyakorolt jogokat sajtóügyben az Országgyűlés, amikor a régi naptár használatát megtiltó s az új használatát
megparancsoló jogforrásokat megalkotta (1588. évi XXVIII. tc., 1599. évi XLV. tc.).
3 Tarnai János: Sajtójogi dolgozatok. Franklin, Budapest, 1913. 97.
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Martinovics-féle „fölségárulási pör” tanulságai, s az ezek közrehatására jelentkező mind reakciósabb
bécsi politika jelölhető meg. Az 1820-as évekig némi szimplifikációval akár azt is mondhatnánk, hogy
a sajtó mozgástere továbbra is annyi volt, amennyit számára a központi kormányzat engedélyezett.
Ám a szűk látókörű, a fejlődés, a szabad szellem minden kitörési kísérletét durván elfojtani szándékozó
önkény, a gondolatrendőrként is fungáló (működő) állam minden erőfeszítése ellenére a sajtószabadság
eszméje és követelése egyre csak erősödött. „A sajtószabadság igazi értelmét a vármegyék
tulajdonképpen ebből az önkényből kezdték megérteni.”4 Az 1793-as rendelet több vármegyében is
élénk tiltakozást váltott ki, és 1795-ben Abauj, Gömör és Bihar is feliratot küldött az udvarnak. A
vármegyei tiltakozásokra azonban csak még szigorúbb reakció érkezett és az 1795-ös királyi általános
könyvvizsgálati rendelet (február 25-i keltezéssel) már a tiltott könyvek vevőit is börtönnel, a jogtalanul
nyomtatókat pedig testi büntetéssel fenyegette.
A jakobinusok által sürgetett fejlődés szükségességét azonban hosszú ideig nem lehetett tagadni, mivel
a 19. század elejére felgyorsult a feudalizmus válságaként jelezhető társadalmi folyamat, amely
szükségszerűen vezetett az új, polgári társadalmi rend kialakulásához.
A külföldi, haladó eszmék megjelenését és mind szélesebb körben való elterjedését a központi hatalom
– a legszűkebb nyilvánosság fenntartásának igyekezete mellett is (értsd: szigorú vámszabályok,
behozatali korlátozások) – egyre kevésbé tudta megakadályozni.
A bécsi kormány az 1810. évi terjedelmes ausztriai könyvvizsgálati rendeletét és a cenzori utasításokat
nemes egyszerűséggel Magyarországra is kiterjesztette, vagyis a honi sajtóügyet az osztrák
tartományokkal együttesen kezelte, ez pedig „a magyar és az osztrák sajtójog teljes összevegyítését
jelentette”.5 Ezért is sajnálatos, hogy az 1911-1912-es országgyűlés, amely egyébiránt a nemzeti jogokat
és sérelmeket igen tisztán látta és hangoztatta, a sajtószabadság tárgyában kivételt tett és a gravamen 1.
pontjában egyenesen kimondta, hogy a könyvvizsgálatnak Magyarország és az osztrák örökös
tartományok közt kölcsönösnek kell lennie. Ezzel a sérelmek panaszolása mellett, mintegy közbevetett
kinyilatkoztatással az országgyűlés kétségkívül elismerte a „censura”jogosságát és kölcsönösségét. Ez
volt annak a páratlan makacsságnak az oka, amellyel az elkövetkező évtizedekben az udvar ellene
szegült a karok és rendek bárminő sajtószabadsággal összefüggő óhajának.6
A sajtószabadság követelésének első politikai megfogalmazása sem váratott magára sokáig, ugyanis
Bars, a sajtó felszabadításáért indult küzdelemben a kezdetektől az egyik leghaladóbb szellemű
vármegye rendjei már 1820-ban az uralkodónak küldött alázatos feliratukban a cenzúra ellen szólaltak
fel.
A rendek azonban sokáig nem az írott szó szabadságának általános követelését fogalmazták meg, hiszen
hosszú ideig a sajtóügy szinte kizárólag a cenzúra gyakorlatának törvényessége körül forgott, jelesül,
hogy alkotmányosan gyakorol-e könyvvizsgálati jogot az uralkodó, vagy az kizárólag az Országgyűlést
illeti meg. A cenzúra mint jogintézmény szükségességének vitatása fel sem merült, kizárólag
gyakorlásának mikéntje és a jogosultság címzettjének személye, alanya volt disputa tárgya, az tehát,
hogy ki gyakorolhatja a hatáskört jogszerűen, vagyis a magyar közjoggal összhangban. Az alsótábla
sajtószabadságért küzdelmet vállaló követei érvelésében is a korra jellemző sérelmi hang, a régi jogok
megsértésének panasza volt a meghatározó tónus.
A rendek többnyire egyes szimbolikusnak tekinthető, ám a nagy elvhez képest mégiscsak
részletkérdésnek minősülő témákra fókuszáltak. Így a haladó szellemű megyék követutasításaikban
elsősorban az országgyűlési jegyzőkönyvek, iratok „hív szellemben való szabad közlésének” a
praeventiva censura alóli felszabadításának kieszközlését szorgalmazták. Az előző vizsgálat általános
elutasításáig azonban nem jutottak el. Maga a törvényhozó gyűlés, különösen annak progresszív oldala
szorgalmazta több esetben a nemzetet sértő írások elleni hathatós fellépést, amelynek legkiválóbb
4

Kenedi i.m. (1. lj.) 39.
Kenedi i.m. (1. lj.) 40.
6 Vö. Kenedi i.m. (1. lj.) 40.
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eszközét a megelőző vizsgálatban vélték felfedezni. A reformer megyék – Temes vármegyével együtt –
általánosan csak azt a kívánalmat fogalmazták meg, hogy „a köztörvényhatóságoknak sarkalatos
szabadságánál fogva egybeszerkesztett és semmi könyvvizsgálat taglalatja alá nem tartozó munkálatai
a közönséges könyvvizsgálat minden bekeveredésétől megóvattassanak, s minden nehézség nélkül sajtó
alá bocsájtassanak.”7
Az első reformkori országgyűlésen, a fél évtizedig eltartó 1832–1836-os diétán a sajtókérdést már
felismert súlyának megfelelően a napirendek közé önálló pontként vették fel. A törvényhozás
alsótábláján folyó diszkussziók középpontjában a „minden megszorítás és privilégiumkérdés nélkül,
teljes szabadsággal” tudósító országgyűlési újság először már az 1830-as Országgyűlésen felvetett
követelése szerepelt. A bécsi udvar intencióit visszhangzó konzervatív körök azonban a legcsekélyebb
mértékű empátiát sem tanúsították az ellenzék ezen propozíciójával szemben, ellenben megelégedtek a
kormányzat által aktuálisan engedett ugyancsak szűk keretek között érvényesülő nyilvánossággal,
vitatván, hogy „Aristocratian épülő Instructionk mellett tanátsos é határtalan publicitást kívánni”.8 A
reakciós többség ellenállásán megtört az előzetes vizsgálatot nélkülöző, a törvényhozás munkájáról
híven beszámoló újság létrehozását célzó kísérlet, azonban ez nem szegte kedvét a sajtószabadság
harcosainak. A maradiak álláspontjára frappáns válasszal szolgált Kossuth Lajos, aki már 1833-ban
megindította az Országgyűlési Tudósításokat, amely kéziratos formája okán mentesült a
nyomtatványokat sújtó könyvvizsgálat alól. A központi cenzúra elleni lázadás szívet melengető példája,9
Dávid és Góliát harcának dimenzióját idéző küzdelem Kossuth és a szegény jurátusok tevékenysége.
Az országgyűlési tárgyalások publicitásának ügyén túl10 már ezen a diétán felmerült egy sajtótörvény
elfogadásának szükségessége, amely által a „sajtó útoni” visszaélésekkel szemben a cenzúra helyett
„torló törvények” megalkotásával (utólagos felelősség érvényesítésével) lehet fellépni.
Még az országos tanácskozás berekesztése előtt megfogalmazódott egy sajtóügyi törvénytervezet, amely
legalább két lényeges célt megfogalmazott. Amellett, hogy a törvényhozási tárgyalótermek adta
kereteknél lényegesen szélesebbre kívánta vonni a nyilvánosság határait, törvényben szándékozta
definiálni a sajtószabadság posztulátumát (követelményét) és intézményeit. A sajtó szabályozására tett
első bátortalan törvényhozási kísérlet azonban ekkor még nem juthatott el a megvalósulásig, de olyan
elveket fogalmazott meg, amelyek egy majdani sajtótörvénynek is alapjául szolgálhattak.11
Az első, a reformokat sürgető diétát követően az elért eredményeikkel a legcsekélyebb mértékben sem
elégedett reformerek a tettek útjára léptek. Kossuth folytatta a politikai nyilvánosság kereteit
szisztematikusan bővítő tevékenységét, amikor a vármegyei tanácskozásokról szóló Törvényhatósági
Tudósításokkal jelent meg. Deák Ferenc követjelentését előzetes vizsgálat nélkül kinyomtattatta, amit a
Zalában illetékes cenzor elkobzással honorált. A kormány sem maradt adós a csattanós válasz
megadásával, csakhamar újabb, szigorú cenzúrarendelet jelent meg, amely kriminalizálta a politikai
közéletet, amikor a legveszélyesebbnek tartott Wesselényi Miklóst, majd később Kossuthot hűtlenségi
perek indításával és bebörtönzéssel igyekezett elnémítani. Az új cenzúrarendelet ismét szigorított a
könyv- és sajtóvizsgálat szabályain, újabb bénító súlyokkal megbéklyózva a kinyomtatott gondolatot.
Az 1839–1840-es Országgyűlést megelőzően egyre több
delegátusát, amelyben eltérő intenzitással ugyan, de a sajtó
meg. A sajtókérdés fókuszában azonban mindent elsöprő
többsége kiemelt feladatul kapta a szólásszabadságon esett

megye látta el olyan követutasítással
felszabadításának feladata fogalmazódott
erővel két követelés állt. A deputációk
súlyos sérelem orvoslásának, valamint a

Temes vármegye 1832. évi követutasítása. Idézi Both Ödön: Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte. Acta Universitatis
Szegediensis Sectio Politico-Juridica Tom. I. Fasc. 4. Szeged, 1956. 43.
8 Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósításaiból. Idézi: Both i.m. (7. lj.) 46.
9 A találó szófordulat Koltay Andrástól származik. In: Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai – magyar, angol, amerikai
és európai összehasonlításban. Századvég, Budapest, 2009. 55.
10 1833. jaunár 10-én Prónay János nógrádi követ vitte be az indítványt, amely azt tartalmazta, hogy „az országgyűlési újság
minden privilégium kikérése nélkül kiadattassák. Ezzel a királyi jog és az országgyűlés joga közt a kérdés végre egyenesen föl
volt állítva és tudva volt, hogy ezen fordul meg a sajtószabadság kivívásának további sorsa.” Kenedi i.m. (1. lj.) 42.
11 Vö. Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról. Stúdium, Debrecen, 1994. 43.
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bebörtönzöttek szabadon bocsájtásának kieszközlését. Ez utóbbit siker koronázta ugyan, de az
általánosabb jellegű, elvi követelés vonatkozásában az eredmény elmaradt. A reformerők megint az
országgyűlési újságról szóló törvényjavaslat felelevenítésével kísérleteztek, ám a főrendek reakciója
nem igazolta reményeiket.
Bár a negyvenes esztendők elején a cenzúra évszázadok során berozsdásodott zsilipjének a törvényhozás
által történő minimális megnyitására sem volt kilátás, a gyakorlatban mégis némi enyhülés következett
be. Jól jelzi ezt a folyamatot, hogy az évtized elején megszületett a valódi politikai sajtó (elsőként az
1841. január 2-án megindult Pesti Hírlap Kossuth szerkesztésében), amelynek köszönhetően a kortársak
figyelemmel kísérhették a Kossuth és Széchenyi között kibontakozó, a felek imponálóan gazdag
szellemi muníciójáról tanúskodó, „tollharczot”.
Széchenyi, mint a polgári átmenetet lassú evolúció útján remélő arisztokrata a cenzúrát nem találta
minden körülmények között elfogadhatatlannak, csupán annak szigorú és egzakt szabályozását kívánta,
míg Kossuth, a radikális(abb) átmenet híve, az intézményt gyökeresen, kompromisszum nélkül számolta
volna fel. A két nagy államférfi sajtóról vallott felfogása abban is különbözött, hogy Széchenyi a
sajtónak a dokumentarista (eseményeket rögzítő) szerepet szánta, Kossuth azonban a történelmet
aktívan alakító eszközt látta benne.
Az 1843–1844-es diéta a sajtószabadság terén említésre méltó előrelépést nem hozott, bár azt „már
szinte az egész nemzet kívánta”.12 Az 1847-ben megfogalmazott Ellenzéki Nyilatkozat határozottan
leszögezte, hogy „nagy szükségünk van célszerű sajtótörvényekkel körülírt szabad sajtóra”.

2. „Kívánjuk a sajtó szabadságát, a censura eltörlését” – A sajtószabadság megszületése:
az 1848. évi XVIII. törvénycikk a sajtószabadságról
A sajtószabadság, amelyért évtizedes, egyre erősödő intenzitású és egyre szélesebb támogatottságú
küzdelmet vívott az Országgyűlés, Pesten március 15-én a nép által de facto megvalósult. A szabad sajtó
első hajtása, a Landerer-nyomdában engedély nélkül kinyomtatott Nemzeti dal és a legendás Tizenkét
Pont (különösen is annak első pontja: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, a censura eltörlését”) kinyomtatása
szimbolikus győzelem volt az ancien régime és annak évszázados cenzúrája felett, hiszen az utca az
alkotmányos út végigjárása, az alázatos feliratok és a királyi leiratok formális eljárási rendje helyett a
cselekvést választotta.13 A Helytartótanácshoz vonuló tömeg hatására a tekintetes testület rövid ideig
tartó tanácskozás után bejelentette, hogy „a censura e pillanattól hivatalosan meg van szüntetve”,
másnap pedig ugyane testület ideiglenes szabályzatot bocsátott ki a könyvvizsgálat eltörléséről, amely
már papíroson is rögzítette, hogy „a sajtó minden megelőző censura nélkül szabadon működik”. Tehát
amíg Petőfi nagy napján a sajtószabadság megszületése de facto következett be, a következő napon már
de iure is elismerésre került.
A bécsi események hatására Széchenyi István elnökletével már március 14-én összeült a hónapokig
tétlenkedő, még az előző esztendő novemberében a diéta alsótáblája által kiküldött sajtóügyi
választmány, majd annak titkára, Szemere Bertalan beterjesztette a kodifikált törvényszöveg
tervezetét.14 Az április 1-jén Pozsonyban tartott rövid, majdhogynem formális tárgyalást követően15 az
áprilisi törvények sorába az április 11-ei királyi szentesítés után a Corpus Iurisba 18. sorszámon
12

Kenedi i.m. (1. lj.) 44.
„Logicailag a forradalom legelső lépése és egyszersmind fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót. (…) Holnap ki kell vívnunk
a sajtószabadságot” – írta március 14-én naplójába a forradalom lánglelkű költője, Petőfi Sándor.
14 A sajtótörvény kodifikálásának és elfogadásának részletes elemzését adja pl. Both Ödön: Az 1948. évi sajtótörvény létrejötte.
Acta Universitatis Szegediensis Sectio Politico-Juridica Tom I. Fasc. 4. Szeged, 1956.; Bényei i. m. (11. lj.); Révész T. Mihály:
A „füstbement” tervezet, s ami utána következett… (Az első magyar sajtótörvény kálváriája). In: Balogh Judit – Koncz Ibolya
Katalin – Szabó István – Tóth J. Zoltán (szerk.): 65 Studia honorem István Stipta. Károli Gáspár Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 351–364.
15 „Mert ebben a tárgyban már nem annyira tanácskozóra és készítőre, mint inkább leíróra van szükség” – exponálta a helyzetet
Kossuth Lajos. A politikus e kijelentést nem az országgyűlési vita kapcsán tette, de arra is teljességgel áll.
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becikkelyezett jogforrás a reformkor küzdelmeinek egyik legnagyobb eredményeként értékelhető. A
törvény azonban a kortársakban mégsem váltott ki egyöntetű lelkesedést, a radikális megoldásokat
követelő pesti ifjúság máglyára vetette a normaszöveget.
A törvény bevezető sora (preambuluma) lényegében megerősítette azt az évtizedek során általánossá
váló felfogást, hogy az udvar által gyakorolt cenzúra Magyarországon nem volt törvényes intézmény,
ezért kimondta: „Az előző vizsgálat eltöröltetvén örökre, s a sajtószabadság visszaállíttatván, ennek
biztositékául ideiglenesen rendeltetnek.” Az 1. § pedig mindjárt a sajtószabadság klasszikus
deklarációját rögzítette: „Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közölheti, és szabadon
terjesztheti.”
Az első magyar sajtótörvény rendelkezéseit lehet vitatni, egyes részletszabályait a jogalkotás kevéssé
sikerült műremekének tekinteni, ám vitathatatlan, egyszersmind korszakos érdemeként ismerendő el,
hogy megszületett. A sajtótörvénnyel ugyanis hazánkban először rögzítették – mi több, törvényi oltalom
alá helyezték – a sajtó szabadságát, ami egyúttal azt is jelentette, hogy e szabadságjog szabályozása, és
így korlátozása a továbbiakban kizárólag törvényben valósulhatott meg, rendeleti úton vagy királyi
felségjogra hivatkozva többé soha: „(…) a sajtószabadság proclamálása (…) helyezi a sajtó szabadságát
a törvény oltalma alá. Jelentősége abban van, hogy a sajtó szabad mozgása immár csak törvényben
korlátozható – rendeletileg többé soha.”16
A sajtószabadság jogának szükségszerű korlátait maga a törvény állította fel, méghozzá két irányba. A
sajtószabadság elvi kimondásán túl az első, a sajtószabadságról szóló magyar törvény tartalmazta a sajtó
útján elkövethető ún. sajtóvétségek reguláit és viszonylag terjedelmesen tartalmazott sajtórendészeti
előírásokat is. Az időszaki lapok alapításának, kiadásának feltételeit külön fejezet taglalta, csakúgy, mint
a nyomdákra és könyvárusságokra vonatkozó előírásokat.
A sajtótörvény egy a sajtószabadság érvényesülésének fontos biztosítékát jelentő régi követelést
valósított meg azzal, amikor a sajtóügyeket kivonta a rendes bírói eljárásból, kimondta ugyanis, hogy
„[a] sajtóvétségek fölött nyilvánosan, esküdtszék itél”. Ezeken a részletszabályokon múlott, hogy a
sajtószabadság elvéből a valóságban mi és milyen mértékben érvényesülhetett.
A sajtó szabályozását a nagy tett ellenére szinte elfogadásának pillanatától bizonyos berzenkedés és
elégedetlenség fogadta. A kritikák fókuszában elsősorban az időszaki lap alapításának feltételéül szabott
magas kauciós összegek és a sajtóvétségek súlyos büntetési tételei álltak. Az időszaki lap, „mellynek
tartalma akár részben, akár egészen, politikai tárgyak körül forog”, csak akkor volt kiadható, ha
hírlapbiztosíték (kaució) „tétetik le kész pénzben, vagy fekvő birtokra kettős biztositékkal betáblázott
kötelezvényben”. Ennek fő funkciója az volt, hogy pénzügyi kötelezettség keletkezése esetén a
pénzbüntetés vagy a magánjogi alapú kár megtérítéséhez szükséges biztos pénzügyi fedezet
rendelkezésre álljon. A sajtótörvény megsértése folytán kiszabott pénzbüntetést vagy megítélt kártérítési
követelést a letett összegből elégítették ki.
A hírlapbiztosíték letételének kötelezettsége, tekintettel annak rendkívül magas összegére, igen szűkre
vonta a lapalapítás szabadsásának lehetőségét, míg a jelentékeny mértékű bírságösszegek a lapok
működése ellehetetlenülésének veszélyét hordozták.
A törvénytervezetben szereplő kauciós összegek eltúlzott mértékét és a magas büntetéseket jól példázza
a pesti tömeg reakciója, amely, miután március 22-én hírét vette a törvénycikk vonatkozó
rendelkezésének, oly haragra gerjedt, hogy a javaslatot tartalmazó röpívet – Táncsics Mihály
vezérletével – elégette. A „sajtóügyi munkálatot” tükröző szövegtervezet Pest megye forradalmi
testületének, a „rend- és csendfönntartásra ügyelő bizottmánynak” is az ellenszenvével találkozott,
kibocsátott határozatukban azt hangoztatták, hogy a Helytartótanács korábban kibocsátott, ideiglenes
hatályú intézkedését is jobbnak találják, és ezért a kritikájuk tárgyát képező plánum esetleges
Zsitvay Leo: A magyar sajtójog mai érvényében (1900. év). Gyakorlati kézikönyv. Grill Károly Cs, és Kir. Udv.
könyvkereskedése, Budapest, 1900. 24.
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szentesítését „a szellemi kifejlődésre közcsapásnak” minősítették.17 Pest város közgyűlésén is
napirendre került a sajtótörvény tervezete, ahol a javaslatot az opponáló szónokok közül többen is
egyenesen március 15-e elleni reakciónak tekintették, míg a megengedőbb kritikusok vélelmezték, hogy
a szöveget pennázók és a pozsonyi táblák „az új mozgalmak szellemét” s „Pestváros hangulatát”
nyilvánvalóan nem ismerték.18 A diéta a tiltakozás hatására – Batthyány Lajos kijelölt miniszterelnök
személyes közrehatására – a biztosítéki összegeket az elfogadott törvényben a felére szállította le.
A sajtóbüntetőjog körébe tartozó sajtóvétségeket külön fejezetben, kimerítően szabályozta a törvény, és
szigorú büntetéssel fenyegette azokat.
A szabályozott vétségek élére kínálkozik azon rendelkezés, amely az elkövetőt, aki „a sanctio
pragmaticánál fogva megállapitott, s az uralkodóház közösségében létező birodalmi kapcsolatnak
tettleges felbontására izgat”, továbbá „ki az alkotmány erőszakos megváltoztatására s a törvényes
felsőség elleni engedetlenségre lázít (…) négy évig terjedhető fogsággal és 2000 forintig emelkedhető
büntetéssel fog büntettetni”. Egy másik jellemző rendelkezés értelmében „ki a felség személyének
sérthetetlensége, a királyi székbeli örökösödésnek megállapított rende ellen kikel, avagy a királynak
magas személye ellen sértést követ el”, már egészen hat esztendeig terjedő fogsággal és az előzőnél is
magasabb pénzbírsággal, akár 3000 forinttal sújtható. A következő szakasz, amely az uralkodóház
tagjainak személyét védte a sajtó sértéseivel szemben, az előzőekhez hasonlóan súlyos büntetéssel
fenyegetett. A sajtóról szóló jogszabály tartalmazott büntető rendelkezést „a köz- és
valláserkölcsiségből, s a tisztességes erkölcsökből csúfot” űzőkkel szemben is.
Az első, a sajtószabadságot megteremtő sajtótörvényről, annak előzményeiről, eszmei előkészítéséről,
elfogadásáról a kortárs közjogászok, politikai gondolkodók közül többen is lesújtó véleménnyel voltak.
A kifejezetten mérsékeltnek mondható álláspont is úgy tartotta, hogy „[a] szabad sajtó, hazánkba, érett
gyümölcsként termett a ’48-i törvényhozás varázsereje alatt. E téren tehát a szellemi harc vívmányaiból,
a jónak felismerésén kívül egyéb érdemet alig vindikálhatunk nemzetünk számára”19. A kortársi
álláspontok ilyen szimplifikáló jellege azonban semmi esetre sem ad valós képet a törvényhozó
munkájáról és a törvény jelentőségéről, e megközelítés ugyanis elfedi azt a bő félévszázados küzdelmet,
amelyet a nemzet legjobbjai a nyomtatott szó szabadságának kivívásáért folytattak.
Az áprilisi jogforrással szemben jelentkező vélemények rendkívül negatív éle feltehetően a sajtótörvény
szövegével szembeni elégedetlenségből fakadt, és ennek a fanyalgó attitűdnek az alátámasztásához jó
eszköznek bizonyult magának az elfogadásának, forradalmi, korszakos jelentőségének a bagatellizálása.
Vukovics Sebő, későbbi igazságügy-miniszter például egyenesen úgy fogalmazott, hogy „az alsóháznak
pillanatnyi eltévedése a szabadság irányától egy törvényt szült, mely általános megrémülést idézett elő
– a sajtótörvényt”20.
A kortársak egy részének egyoldalú véleménye ellenére az első magyar sajtótörvény érdeméül
(megszületésén túl) okvetlenül rögzíteni szükséges: szabadelvű rendelkezéseivel mégis csak hozzájárult
ahhoz, hogy a kiegyezés után a dualizmuskori magyar sajtó – az 1848-as törvénycikk ismételt hatályba
lépésének köszönhetően – történetének egyik legszabadabb és legvirágzóbb korszakát élhette.
A „ministerium” illetékes tagjai, tudván, hogy a szabad sajtó „egyik föltétele a nemzet szabadságának”,
az uralkodó által április 11-én szentesített törvény végrehajtásáról a lehető leggyorsabban gondoskodtak.
A sajtótörvény maga tette a kormány kötelességévé, hogy „az esküdt-biróságok alakitását rendelet által
eszközölje” (17. §). A Deák vezette igazságügyi tárca ennek már április 29-én eleget is tett.21 A törvény
Vö. Révész T. Mihály: A „füstbemnet” tervezet, s ami utána következett… (Az első magyar sajtótörvény kálváriája), In.
Balogh Judit – Koncz Ibolya Katalin – Szabó István – Tóth J. Zoltán (szerk.), 65 Studia honorem István Stipta, Károli Gáspár
Egyetem Állam – és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. 360.
18 Pesti Hírlap, 1848. március 24. 252.
19 Dárday Sándor: A sajtóügyi törvényhozás kérdése. Vélemény a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának felhívására.
Heckenast Gusztáv, Pest, 1873. 3.
20 Vukovics Sebő: Emlékiratai Magyarországon való bujdosása és számüzetésének idejéből. Athenaeum, Budapest, 1894. 81.
21 Pesti Hírlap, 1848. május 1–2.
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kidolgozásában oroszlánrészt vállalt Szemere, aki mint belügyminiszter szintén nem tétlenkedett, oly
jelentőséget tulajdonított a sajtóügynek, hogy saját kézírásával készítette el a sajtórendeletet.22

3. A neoabszolutizmus sajtószabályozása – az elnyomás restaurálása
A szabadságharcra kényszerített nemzet már nem tudta élvezni alkotásának gyümölcseit, hiszen
honvédelmi érdekből csakhamar statáriumot hirdettek, amellyel semmiképp nem fért össze a
sajtószabadság eszméjének gyakorlati érvényesítése. A szabadságharc bukását követően a
neoabszolutizmus kora, a terror, majd a konszolidált elnyomás évei „az idegen jogok uralkodását”
hozták, amely a kivívott sajtószabadság időleges halálát (hibernált állapotát) okozta.
A Burgból közvetlenül irányított sajtóügy normatív alapjává az osztrák sajtójog szabályai váltak,
közülük jelentősége miatt kiemelendő az 1852-es sajtórendtartás. Az 1860-as esztendők első felében a
sajtópátens normái sem érvényesültek, hiszen a katonai bíróságok gyakorolták a sajtótörvénykezést, ami
lényegében egyet jelentett a sajtó megrendszabályozásának, vagy még inkább elnyomásának
gyakorlatával. Az osztrák elnyomás szorításának lazultával 1861-ben az Országbírói Értekezlet számos
jelentős kérdéskör exponálása mellett nem érintette a sajtójog terrénumát. Az évtized közepén, 1865
júniusában kelt királyi leirat a sajtóügyek intézését ismét a Helytartótanácsra bízta, és egy rövid
terjedelmű, ideiglenesnek szánt sajtórendtartást is tartalmazott, amely anyagi jellegű szabályaiban az
osztrák büntetőjogra támaszkodva rögzítette a sajtódeliktumokat, eljárásában azonban már a magyar
bírósági szervezetre hagyatkozott.

4. Sajtószabadság a dualizmus korában23
A „közösügyi alku” előkészítése során már 1865-ben felvetődött a sajtóügy újraszabályozásának kérdése,
mégis az alkotmányosság helyreállítását követően az Andrássy-kormány a negyvennyolcas
törvénycikket léptette újra életbe.
A forradalmi sajtótörvénnyel szemben ugyan a kortárs közvélemény egy része a kezdetektől érezhető
ellenszenvvel viseltetett, a deákpárti parlamenti többség – bizonnyal a forradalmi napok s a szövegezők
iránti tiszteletből – annak lényegi tartalmát habozás nélkül újólag hatályba léptette. Bár az áprilisi
normaszöveggel kapcsolatban kezdettől fogva, nem minden alap nélkül, számos kritikai álláspont
fogalmazódott meg, a politikai helyzet nem érett meg egy új sajtótörvény megszövegezésére, és mivel
politikailag is ez tűnt a legtetszetősebb megoldásnak, az Andrássy-kormány visszatért a két évtizeddel
korábban szentesített szöveghez.24
A Szemere Bertalan-féle ’48-as sajtóügyi szabályozás felélesztése után azonban már pár hónap elteltével
egyre többen és egyre határozottabban – köztük egyes „alkotmányt védő” törvényhatóságok is – hangot
adtak azon álláspontjuknak, hogy „az 1848:18.t.cz. hiányai minél előbb törvényhozásilag
pótoltassanak”.25
A hatályába visszahelyezett sajtótörvény ellentmondásai, hézagos rendelkezései csakhamar a
kormányrúdnál lévők és a mögöttük álló deákpárti többség számára is egyre kellemetlenebb perceket
okoztak, olyannyira, hogy 1868 elején már a minisztertanács állapította meg, hogy a helyzet a
Pesti Hírlap, 1848. május 7.
A kiegyezés utáni évtizedek sajtójogának kimerítő elemzését adja: Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése
Magyarországon 1867-1875. Akadémia, Budapest, 1986.
24 Horváth Boldizsár igazságügy-miniszter maga is többször beszélt egy új sajtótörvény elfogadásának szükségességéről, és
egy 1968. eleji kormányülésen már egyenesen arról értekezett, hogy a minisztériumban már kis is dolgoztatott egy
törvénytervezetet. Minisztertanács 1868. február 23-i ülésének jegyzőkönyve, ld. MOL K. 27. MT. JKV. 1868. II. 23. 4/MT.
1.
25 Nógrád és közönsége kívánságát idézi Révész T. Mihály: A sajtójogalkotás fejlődése a dualista Magyarországon. In: Révész
T. Mihály (szerk.): Jogtörténeti dolgozatok. Széchenyi István Főiskola, Győr, 2000. 74.
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sajtóviszonyok terén „törvényeink hiányai miatt abnormálisnak tekinthető”.26
A kialakult helyzet ellenére az abnormálisnak minősített sajtóviszonyok és ezzel összefüggésben egy új
sajtószabályozás megalkotásának ügye lekerült a napirendről. A korszak kormányférfiúi ahelyett, hogy
a normatív szabályalkotás útjára léptek volna, érdekeik érvényesítését leginkább sajtópolitikai
eszközökben („sajtóvezénylet”) vélték felfedezni, amelyek hatékonyságában – többek között
finanszírozási és szervezési nehézségek miatt – utóbb csalódniuk kellett.
A sajtószabályozás kiegyezést követő átfogó reformjának elmaradása azonban nem jelentette azt, hogy
sajtóügyben ne történt volna változás, épp ellenkezőleg, hiszen az első egységes magyar
Büntetőtörvénykönyv (1878:V. tc.) elfogadásával a sajtószabályozás kérdése tovább bonyolódott.
A Csemegi-kódex ugyanis hatályon kívül helyezte a sajtótörvény sajtóvétségi rendelkezéseit és azokat
a büntetőjog általános rendszerében helyezte el, míg a kihágási büntetőjogot törvényesítő, egy
esztendővel később elfogadott jogforrás (1879:XL. tc.) elfogadásával a sajtókihágások egy újabb, külön
jogszabályban jelentek meg. A század harmadik harmadára rendkívül fragmentált sajtószabályozás jött
létre, amelyben a különböző fogalmi bázisról építkező sajtótörvény és büntető törvénykönyv
koherencia- és így értelmezési zavarok egész sorát idézte elő.
Az 1880-as esztendőkben elsősorban Tisza Kálmán miniszterelnök sürgette egyre inkább a sajtójog
újrakodifikálását, méghozzá a sajtó állami regulációjának a hatályos szabályokhoz képest szigorúbb, a
sajtó szabad mozgásának terrénumát szűkebb keretek közé szorító elméleti alapra helyezkedve.
A közjoggal foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek, miután reális esélyét látták a sajtójogi
reform megvalósulásának, megragadtak minden kínálkozó alkalmat, hogy a sajtószabályozás
helyzetével, megújításának szükségességével, lehetséges irányaival foglalkozzanak, sőt, a
nélkülözhetetlen diagnózis precíz felállításán túl végiggondolt terápiás javaslatokat is megfogalmaztak.
A tudós tanácskozások jelentősége abban állt, hogy szilárd elméleti kiindulópontot kínáltak és
megállapították, hogy „az egész sajtótörvényhozásnak kérdése, mely egyes ágaiban annyi controversiát
tartalmaz”,27 külön megvitatást igényel.
A miniszterelnök határozott, szabályozásra vonatkozó szándékai ellenére – a tudós közélet koncepciókat
felvázoló, imponálóan magas színvonalú ankétjei mellett – a törvényhozás késlekedett az átfogó jellegű
jogforrás megalkotásával, egyes részkérdésekben azonban eljutott a megvalósításig. Az ipartörvény
korlátozásokat vezetett be a hirdetések terén,28 a bűnvádi perrendtartás felszámolta a névtelenség jogát
azzal, hogy lehetővé tette a szerző kinyomozását, akár házkutatás révén is, a bűnvádi perrendtartást
életbe léptető jogforrás pedig az esküdtszék hatáskörét szűkítette a rendes bírósági szervezetrendszer
javára.29 A felsorolás ugyan még számos elemmel gazdagítható volna, ám úgy vélem, e pár jellemző
törvényhozási változás is jól karakterizálja a közhatalom viszonyát ahhoz a felfogáshoz, amelyet még a
hatvanhetes deákpárti többség tekintett sajtószabadságnak.30
A kisebb, ám jelentőségükben semmi esetre sem elhanyagolható, a 19. század utolsó két évtizedében
bekövetkező sajtójogi módosítások, amellett, hogy a gondolatközlés eszköztárának mind hathatósabb
közhatalmi kontrollját megteremteni szándékozó igény irányába mutattak, a jogterület egységes
szabályozása helyett egy igencsak széttöredezett, számos különböző jogforrásban található
normacsoportot eredményeztek.
S mivel a vázolt részleges reform után kitűnt, hogy „e meglévő és most már teljesen egységes sajtójogi

26

MOL K 27 MT. jkv. 1868. II. 23.
Emmer Kornél: 1873-as Jogászgyűlés jegyzőkönyve. III. szakosztály első ülése. 1873. 141.
28 1884. évi XVII. törvénycikk 58. §. „Egy iparos vagy kereskedő sem használhat czégén, nyomtatványain vagy hirdetéseiben
oly jelzőket, jelvényeket vagy adatokat, melyek a tényleges üzleti viszonynak vagy a valóságnak meg nem felelnek.”
29 1897. évi XXXIV. törvénycikk 16–17. §.
30 Kenedi Géza 1906-os Jogtudományi Közlönyben publikált írásában kesereg afölött, hogy „hány ponton és milyen
jelentékeny, intézményes kérdésekben csorbult meg, vagy olvadt össze az, amit még 1867-ben s ezután is jóval,
sajtószabadságnak tartottak.” Jogtudományi Közlöny, 1906. december 28. 448.
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állapot (…) minden hiányossága mellett is kielégítő módon szolgál az ország közérdekének” 31, az
általános és átfogó átalakítás kérdése – a kiegyezést követő évekhez hasonlóan – ismét lekerült a
törvényhozás napirendjéről.
A következő, a sajtóügyet érintő nagy lépésre újabb negyedszázadot kellett várni. A sajtójog teljes
újraszabályozására már az ifjabb Tisza, István miniszterelnöksége esztendőiben határozta el magát a
nemzeti munkapárti parlamenti többség. A politikai elhatározást ezúttal cselekvés követte, amely a
második magyar sajtótörvény elfogadásához vezetett.

5. 1914. évi XIV. törvénycikk a sajtóról
A negyvennyolcas eszmét és az abból kinőtt sajtótörvényt annak ellenére, hogy a kiegyezés után egyre
intenzívebb kritika tárgya volt, olyan általános tisztelet övezte, hogy az időről időre felvetett új
szabályozás hosszú ideig nem talált széles támogatásra. Az 1848-as pesti forradalom hatásában talán az
egyik legmesszebb mutató tettének mondja Révész T. Mihály a cenzúrát eltörlő és a nyomtatott sajtó
szabadságát megteremtő jogforrást.32 Kenedi Géza állapította meg, hogy „általában véve a magyar
közéletben az 1848. évi sajtótörvényhez s annak egy egész korszakon átvonuló szabadelvű
alkalmazásához annyi tisztelet csatlakozik, hogy annak átalakítását 1898. óta még a tudományos
irodalom sem sürgette.”33
Az előző pontban vázolt törvényhozási lépések sorozata, amelyek különböző jogszabályokba rejtették
el a sajtójog egyes lényegi szabályait, sokak nemtetszését kiváltották. A kritikákban joggal
fogalmazódott meg a század elején, hogy „egy ennyire át meg átlyuggatott garancziális törvényt apró
javításokkal éppé és tejesen alkalmassá tenni többé nem lehet”, ellenben a sajtójog reformjának
„gyökeresnek, általánosnak s még rendszerében is újnak kell lennie”.34
A sajtószabályozás bő félévszázados felépítményének teljes átalakítását végül a Tisza István vezette
kormány vállalta magára. A törvényhozó a tudományos közélet által évtizedek során kidolgozott
javaslatok nyújtotta alapról rugaszkodhatott neki a sajtóviszonyok törvényi újraszabályozásának.
A második sajtótörvény érdemeként szükséges felidézni, hogy a forradalom törvényének számos, a
kortársi tudományos közvélemény által feltárt hiányosságát, hiányát orvosolni igyekezett. A korábbi,
rendkívül fragmentált sajtójogi normacsoporttal szemben egységesen kezelte a sajtóügyet, hiszen az
összes, tárgya szerint a sajtóra vonatkozó szabályozási kérdést rendezte, így rögzítette a fundamentumot,
a sajtószabadságot és annak legális korlátjait, számba vette a sajtóigazgatás, sajtórendészet reguláit,
továbbá felsorolta az általános büntetőjogra tekintettel a sajtódeliktumokat és azok büntetési tételeit, de
nem maradt adós a sajtóeljárás, valamint a sajtójogi felelősség normatív alapjainak meghatározásával
sem. A jogforrás progresszív fejleményeként értékelendő, hogy bevezette a helyreigazítási jogot, amely
a modern személyiségvédelem fontos, sajtóspecifikus eszköze, valamint megteremtette a hírlapírók –
kiadóval szembeni – magánjogi védelmét, amely a sajtószabadság egy speciális vetületére, a szervezeten
belüli szabad véleménynyilvánítás jogának érvényesülésére – a belső sajtószabadság első magyar
intézményes garanciájaként – kísérelt meg adekvát választ adni.
A korábbi szabályozás komoly hiánya volt, hogy nem érintette a sajtótermék terjesztésére vonatkozó
szabályokat, így a törvényi hézagot a rendőrhatósági gyakorlat ad hoc módon, sok esetben önkényesen
pótolta. A második sajtótörvény ezzel szemben részletesen tartalmazta a terjesztés szabályait, külön
31

Kenedi i.m. (1. lj.) 48.
Révész T. Mihály: A magyar sajtószabályozás kezdetei és hőskora. In: Máthé Gábor – Révész T. Mihály – Gosztonyi
Gergely: Jogtörténeti Parerga. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,
2013. 301–312.
33 Kenedi i.m. (1. lj.) 48.
34 Kenedi i.m. (1. lj.) 47. Mások azonban más véleményen voltak, és utóbb maga Kenedi is szakított álláspontjával, 1916-ban
már így vélekedett: „Sajtójogunkat, ha már eddig elmulasztottuk, most hiba volna gyökeresen reformálni.” (Jogállam, 1916/2.,
100.)
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előírásokban kitérve az utcai árusításra.
Az időszaki lap alapítása és kiadása bejelentés melletti szabadságának kellő garanciáját adta a kétfokú
közigazgatási eljárás és az azt kiegészítő bírói jogorvoslat lehetősége/megteremtése.
A Tisza-kormány sajtótörvénye azonban egyes rendelkezéseiben kifejezetten „reakciós” jogforrás képét
mutatta. Itt szükséges jelezni, hogy a jogforrás újabb sajtódeliktumokat nevesített, amelyekhez
kifejezetten súlyos büntetési tételeket rendelt (számos tényállást több éves szabadságvesztés büntetéssel
is fenyegetett), a sajtótermékek „utczai” terjesztését hatósági engedélyhez kötötte, továbbá a „politikai
tartalmú” időszaki lapok kiadását továbbra is „készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban” letett
hírlapbiztosíték (kaució) meglétéhez kötötte.
A törvény a sajtójogi felelősség negyvennyolcas alapkonstrukcióját megtartotta ugyan, de annak
rendszerében kisebb változtatásokat eszközölt, amelyek lehetővé tették a sajtó szabad mozgásának
szorosabb határok közé szorítását. A sajtóeljárásokban megtartotta a már korábban szűkített hatáskörű
esküdtbíróság hatáskörét.
Az 1914-es törvénytárba tizennegyedikként felvett törvény megítélése már elfogadásakor, majd azt
követően évtizedeken át szélsőségesen divergáló vélemények megfogalmazására késztette elemzőit.
Pártolói szerint a sajtószabadság megvalósításának remekművét alkotta meg a törvényhozó, ellenzői
azonban a nyomtatott gondolat kifejezése intézményes elfojtásának biztos eszközét látták benne.
Azt el kell ismerni, hogy a tizennégyes sajtótörvény a legkevésbé sem volt a liberális törvényhozás
iskolapéldája, ám elfogadásakor nem hordozta magában a „praeventiva censura” gyakorlatának reális
esélyét sem.

6. A háborús törvényhozás következményei a sajtószabadságra
Az 1910-es évek elején már tapintható volt az európai feszültség, amely egy fegyveres konfliktus
lehetőségével fenyegetett, és ami végül az ország háborúra való felkészítéséhez vezetett. A második
sajtótörvény elfogadása már ebben a helyzetben született. A háborús felkészülés folyamatában
meghatározó jelentőségre tett szert a törvényhozás. A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
szóló 1912. évi LXIII. tc.35 felhatalmazó rendelkezéseinek köszönhetően a „ministerium” kivételes
hatalom (háború vagy annak fenyegető veszélye) 36 esetén elrendelhette az időszaki lapoknak és más
sajtótermékeknek a szétküldés előtti sajtórendészeti hatósághoz (ügyész vagy rendőrhatóság) való
megküldését. A szétküldés csak azután volt lehetséges, ha a törvényben meghatározott időn belül
(időszaki lapoknál három óra, más sajtótermékeknél egy hét) az illetékes hatóság a terjesztést nem
tiltotta meg.37 E felhatalmazási rendelkezés visszahozta hazánkba a cenzúra alkalmazhatóságának elvi
lehetőségét, amelyet a közhatalom hamarosan a gyakorlatban is bevezetett.
A háború, amely nem tűrheti a központi akarattól eltérő, alternatív vélemények artikulálását, a
sajtószabadság esélyét mindenkor lerontja, ellehetetleníti. Nem volt ez másként az első világégés
időszakában sem, ahol a hadban álló államok, így a magyar kormányzat is, a honvédelemhez és a
hadviseléshez fűződő érdekükre tekintettel, egymás után vezették be a sajtó működését korlátozó
intézkedéseket. A cenzúrát a Hadi Felügyeleti Bizottság kebelén belül szervezett Sajtóbizottság
gyakorolta.

Magyar Törvénytár. 1912. évi törvényczikkek. Budapest, Franklin, 1913. 691–710.
1912. évi LXIII. tc 1. §: „Háboru idején, sőt ha szükséges, már a háboru fenyegető veszélyének okából elrendelt katonai
előkészületek esetében is, a ministerium valamennyi tagjának felelőssége mellett az ebben a törvényben meghatározott
kivételes hatalmat a szükség mértékéhez képest igénybe veheti.”
37 A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. tc. 11. §.
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7. A sajtószabadság érvényesülési esélyei 1918-1919
A háború végén bekövetkező baloldali fordulat a sajtóviszonyokban és -szabályozásban, a baloldali
lapok létfeltételeinek addigi ellehetetlenítésére is reagálva, kifejezetten szabadelvű, a bevezetett
korlátozásokat felszámoló változást eredményezett.
Az 1918. december 8-án megjelent, lakonikus rövidségű második néptörvény38 már a sajtó
szabadságáról szólt. Első szakaszában deklarálta a háborúban már-már elfelejtett azon jogot, miszerint
„[g]ondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti” (1. §), majd közvetlenül
utána a háborús évek sajtórendészetét jellemző tapasztalatok okán azt is rögzítette, hogy „[e]lőző
vizsgálatnak nincs helye” (2. §). A néptörvény a további szakaszaiban megszüntette a sajtótermék utcai
árusításának engedélyhez kötését és eltörölte a lapbiztosíték hetven esztendeig korholt rendszerét.
A szabad sajtó azonban – mint már annyiszor – ismét tiszavirág életűnek bizonyult. A
Tanácsköztársaság megalakulását követően a kommunista vezetés a gyakorlatban is érvényesíteni
kezdte a Szovjet-Oroszországból ellesett proletárdiktatúrát, és ennek részeként támadást indított a
polgári sajtó ellen. 1919. május 14-én a Kormányzótanács – papírhiányra hivatkozva – betiltotta a
polgári szellemiségű lapokat.
A Tanácsköztársaság proletárdiktatúrájának bukását követően a központi hatalom gyakorlói
meghosszabbították a rendkívüli jogrendre vonatkozó felhatalmazási törvény rendelkezéseit, s azzal az
előzetes vizsgálat kormányzat általi gyakorolhatóságának lehetőségét. A cenzúra adta jogosítvánnyal az
éppen berendezkedő, pozícióját megerősíteni igyekvő hatalom élt is.
A központi kormányzat kisvártatva hozzá is látott az ellenséges politikai nyilvánosság hatókörének
radikális szűkítéséhez. A 4680/1919. ME. rendelet39 listát közölt a „felforgató sajtótermékek köréről”.
A Tisza-kormány jogszabálya nem biztosított kellően hatékony fegyvertárat a Tanácsköztársaság
százharminchárom napja után a baloldali és liberális lapok megrendszabályozására, elnémítására, és
mivel nem volt alkalmas a politikai alapú tisztogatásra, így a berendezkedő új hatalomnak az ellenzéki,
zömmel munkásmozgalmi sajtó ellehetetlenítésére más jogforrásokban kellett megteremtenie a jogi
alapot.

8. A Horthy-korszak sajtó és rádiójoga40

8.1. Cenzúrától az enyhülésig és az újabb elnyomásig
A hatalmukat megerősíteni szándékozó konzervatív körök, miután Horthy Miklóst kormányzóvá
választották, a vörös terror eseményeire és következményeire hivatkozva a háborút követően is fenn
kívánták tartani a rendkívüli jogrendet.
A Nemzetgyűlés 1920-ban a hatodik törvényben41 immár sokadszor elrendelte az ideiglenes hatalom
Országos Törvénytár. 1918. évi törvényczikkek. Franklin, Budapest, 1918. 221–222.
Magyarországi Rendeletek Tára 1919. Magyarországi Királyi Belügyminisztérium, Budapest, 702.
40 A korszak részletes elemzését ld. Paál Vince: A sajtószabadság korlátai az összeomlástól az összeomlásig (1918-1944). In:
Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 43–216. A
rádiójogról ld. Klein Tamás: A Rádió, mint új médium a két világháború közötti Magyarországon. In: Paál Vince (szerk.): A
sajtószabadság története Magyarországon 1914–1989. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 219–254.; Klein Tamás: Az
elektronikus sajtó szabályozásának kezdetei Magyarországon. A rádiójog genezise. In: Paál Vince (szerk.): Magyar
sajtószabadság- és szabályozás 1914–1989. Előadások a magyar sajtószabadság történetéhez. NMHH MT Médiatudományi
Intézet, Budapest, 2013. 20–32.; és Klein Tamás: Regelung der elektronischen Presse in Ungarn. ELTE ÁJK Magyar Államés Jogtörténeti Tanszék, Budapest, 2012.
41 Magyar Törvénytár. 1920. évi törvényczikkek. Franklin, Budapest, 1921. 26–27.
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meghosszabbítását, amely 1922-ig fennmaradt; eddig maradtak hatályban az előzetes vizsgálatra
vonatkozó rendelkezések is.
Az első békeév mindazonáltal a sajtócenzúra legzavartalanabb periódusa volt, hatóköre kiterjedt az
ország egész területére, a sajtótermékek minden fajtájára. A nyomtatott gondolat ellenőrizhetőségének
kiteljesítése érdekében a kormány – ismételten papírhiányra hivatkozva – moratóriumot rendelt el az új
időszaki lapok indítása vonatkozásában. Különös méltánylást érdemlő esetben a miniszterelnök e
tilalom alól mentességet adhatott. Nem tagadva az ellátás nehézkességét, jelezni szükséges, hogy a
rendelkezés oka elsősorban a sajtó felügyeletének megkönnyítése, a lapalapítás engedélyezésének
politikai alapra helyezése volt.
Az 1920–1922 közé meghirdetett Nemzetgyűlés ülésein több ízben felmerült a sajtóvizsgálat kérdése,
különböző pártállású képviselők panaszolták, hogy „a szabad sajtó hiánya az egészséges közszellem
rovására megy”. 1920 októberében, miután az ellenzék nehéztüzérség alá vette a cenzúra intézményét,
Teleki Pál miniszterelnök több rendeletet adott ki sajtóügyben, amelyek részben a sajtórendészet
szervezetében hoztak változást, részben pedig az előzetes vizsgálat rendszerét a fakultatív cenzúra
koncepciójának megfelelően alakították át. Az 1616/1921. ME. rendelet42 a kivételes sajtórendészeti
ellenőrzés korlátozásáról szólt, és „abból a célból” született „hogy a sajtó működése addig is, amíg a
sajtó kivételes ellenőrzése mellőzhetővé válik, minél kisebb mértékben korlátoztassék”. A cenzúra
gyakorlására jogkörrel bíró szervezet (Miniszterközi Sajtótájékoztató Bizottság) „hatásköre csupán arra
terjed ki, hogy véleményt nyilvánítson abban az esetben, ha valamely lapban közzétételre szánt
közlemény (…) állami érdekeket közvetlenül veszélyezteti”. A normaszöveg továbbá arról is tudósított,
hogy „[a] sajtó munkájának megkönnyítésére szolgáló véleményező szerv[nek] intézkedési joga nincs”.
A fakultatívnak mondott vizsgálati modellben a szerkesztőknek, kiadóknak láthatóan nem volt kötelező
a sajtóterméket cenzúra alá küldeni. A Teleki-féle „reformmal” a korábbi merev, a büntetőjog által is
támogatott kötelező sajtóellenőrzést enyhébb szabályok váltották fel. Mégis hamarosan újabb bírálatok
fogalmazódtak meg a megújított intézménnyel kapcsolatban. Valójában a könnyített sajtórendészeti
szabályozás elsőre haladó szelleműnek látható képét lényegesen árnyalta, hogy a szerkesztőségeket az
a veszély fenyegette, ha utóbb a meg nem vizsgált cikk miatt az ügyész betiltotta a terjesztést, hogy a
közvádló ezen intézkedése jelentékeny kárt okoz a lapnak.
A cenzúra intézményének felszámolása már Bethlen István miniszterelnökségéhez kötődik, híven annak
konszolidációs jellegéhez. A 10.501/1921. ME. rendelet43 a kivételes sajtórendészeti ellenőrzést
megszüntette, hatályon kívül helyezett számos, a kivételes jogrenddel összefüggésben meghozott és a
sajtószabadságot gúzsba kötő rendeletet, és többé-kevésbé visszaállította az 1914-es sajtótörvény
hatályát.
A következő esztendőben a Nemzetgyűlés is lépett a sajtó szabadságát a rendkívüli jogrend időszakában
elfojtó regulák ügyében. Az 1922–1923-as költségvetési év első hat hónapjában viselendő közterhekről
és fedezendő állami kiadásokról szóló 1922. évi XVII. törvénycikk44 6. §-a rendelkezett „a kivételes
hatalom alapján kibocsátott egyes [rendelkezések] (…) közszabadságoknak (…) visszaállítására
irányuló átmene[ti]” szabályok időtartamáról. A törvény a sajtószabadság tekintetében határozott, elvi
rendelkezést tartalmazott, a jövőre nézve a Kormányt eltiltotta a lapvizsgálat ismételt bevezetésétől,
kimondta ugyanis, hogy a „kivételes sajtórendészeti ellenőrzést (előzetes cenzura), amelyet a
10.501/1921. M. E számú rendelet különben már megszüntetett, a jelen § felhatalmazása alapján a
kormány nem léptetheti újból életbe”.
A Horthy-korszak első éveit a sajtószabadság érvényesülésének szempontjából értékelve – a fentiekre
tekintettel – elmondható, hogy a központi hatalom a saját hatalmának megerősítése érdekében – ugyan
fenntartva a kivételes jogrendet – szigorú sajtórendészeti elveket követett, megőrizte és alkalmazta a
Magyarországi Rendeletek Tára 1921. Magyarországi Királyi Belügyminisztérium, Budapest, 60.
Magyarországi Rendeletek Tára 1921. Magyarországi Királyi Belügyminisztérium, Budapest, 320.
44 Magyar Törvénytár. 1922. évi törvényczikkek. Franklin, Budapest, 1923. 121–138.

42

43

22

sajtócenzúra intézményét, ám mindezzel együtt is hozzálátott a sajtóviszonyok mérsékelt
liberalizációjához.
1922-ben – köszönhetően a kormány, majd a Nemzetgyűlés jogalkotási tevékenységének – a cenzúra,
amely a világháború éveitől újra a sajtójog része lett, jó másfél évtizedre ismét jogtörténeti rekvizitummá
szelídült.
Mindez persze nem jelenti egyszersmind azt, hogy a magyar sajtó a húszas-harmincas esztendőkben
megszabadult volna a szabadságát korlátozó béklyóktól, hiszen a lapok rendészetének históriájából
ismert számos klasszikus eszköz továbbra is jelentékeny mértékben gúzsba kötötte a szerkesztők,
újságírók véleményszabadságát. Az előzetes vizsgálatnak a jogrendszerből való eltávolítása után a
sajtórendészet fegyvertárának része maradt például a lapbetiltás és a kolportázsjog 45 megvonásának
belügyminiszteri joga. A renitens lapok megregulázására kiválóan alkalmas, és továbbra is a központi
hatalom rendelkezésére álló instrumentumokat a hatáskörök címzettjei – a jogszabályi rendelkezések
értelmezésének zavarba ejtő tágításával – szorgalmasan alkalmazták is a nyilvánosságban megjelenő
álláspontok hatókörének szűkítésére (kolportázsjog megvonása), vagy éppen a nem kívánatos hangok,
orgánumok elnémítására (lapbetiltás).46

8.2. Az 1938. évi sajtónovella47 – a sajtószabadság újabb súlyos korlátozása
Az új sajtójogi szabályozásra (1938. évi XVIII. tc.48) már az újabb háborús légkörben került sor, így
címe is sokatmondóan „az állami rend megóvása végett szükséges sajtórendészeti rendelkezésekről”
tudósított. Két leglényegesebb – és itt megemlítendő – rendelkezése a lapalapítás szabadságát és a
köteles példányok rendszerét érintette. Az 1914-es sajtótörvényhez képest, amely még az időszaki lapok
szabad alapítása kapcsán kijelentette, hogy ahhoz engedély nem szükséges, az új, immár az „állami
rendet” védelmező jogforrás úgy rendelkezett, hogy „[i]dőszaki lap alapításához, úgyszintén jellegének
megváltoztatásához a m. kir. miniszterelnök engedélye szükséges” (9. §), majd a már megjelenő lapok
továbbműködésének feltételéül is az engedély megszerzését írta elő. Ugyancsak engedélyhez kötötte a
törvény az ún. hírlaptudósító újságok (10. §) alapítását.
Az alapítás szabadságát gúzsba kötő engedélyezési processzus előírásán túl a sajtórendészeti hatóság
részére küldött kötelespéldányokra vonatkozó szabályozás még szűkebbre vonta a sajtószabadság
érvényesülési lehetőségeit. A törvény 2. §-a előírta ugyanis, hogy az „[i]dőszaki lap terjesztését a
sajtórendészeti kötelespéldány megküldésével egyidőben szabad megkezdeni”, míg minden más
sajtótermék terjesztése kizárólag akkor volt megkezdhető, ha az ott előírt időtartam letelt. Ez
negyvennyolc óra, illetve nyolc nap volt. Ezek a rendelkezések, mint már annyiszor, ismét visszahozták
a cenzúra intézményét a magyar sajtójogba. A köteles példányok megküldésére vonatkozó szabályok
súlyát csak emelte, hogy az ott előírt kötelezettségek megszegése bűncselekmény vétségi alakzatának
minősült, és egy évig terjedő fogházzal volt büntethető, aki pedig másodszor is elmulasztotta a
sajtórendészeti előírás teljesítését, iparigazolványát elveszítve megélhetésének alapjától is eleshetett.
A fajvédő, majd egyre nyíltabban antiszemita eszméket felvállaló rendszer törvényhozása szégyenletes
teljesítményét jelzik a zsidók ellen hozott jogfosztó dokumentumok. Az első zsidótörvény49 utasította a
Kormányt a Sajtókamara megszervezésére, amely az újságírók korporatív testülete volt.50 A törvény
A sajtótermék utcai árusításának joga
A korszak sajtórendészeti szabályozásáról részletesen ld. Klein Tamás: Adalékok a Horthy-korszak sajtórendészeti
szabályozásához I. (1919–1931). In Medias Res, 2012/2. 182–198.; továbbá Klein Tamás: Adalékok a Horthy-korszak
sajtórendészeti szabályozásához II. Sajtószabadság és/vagy nemzetérdek – egy „öncélú nemzeti állam” sajtószabályozása
(1931-1936). In Medias Res, 2013/1. 45–65.
47 Az állami rend megóvása végett szükséges sajtórendészeti rendelkezésekről szóló 1938. évi XVIII. törvénycikk.
48 Országos Törvénytár. 1938. évi törvényczikkek. Budapest, Franklin, 1938. 156–161.
49 A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 1938. évi XV. törvény..
50 Megszervezéséről ld. a 6070/1938. ME. sz. rendeletet a sajtókamara felállítása tárgyában. In: Magyarországi Rendeletek
Tára 1938. Magyar Királyi Belügyminisztérium, Budapest, 1938. 982–1014. A sajtókamaráról ld. még pl. Dulin Elek: A
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szabályozta – még vallási alapon – az egyes sajtótermékeknél maximálisan alkalmazható izraeliták
létszámát (20 százalékban). A második zsidótörvény51 (1939. évi IV. tc.) már faji szempontok szerint
csökkentette tovább és határozta meg 6 százalékban az alkalmazható zsidók arányát. A Sajtókamara
egyben alkalmas eszköze volt a közhatalomnak a politikailag nem lojális, megbízhatatlan újságírók
kiszűrésére, hiszen a kamara a kényszertagság elvén szerveződött, vagyis csak az végezhetett újságírói
tevékenységet, aki tagja volt a szervezetnek. Ez az újságírói szabadság (a sajtószabadság saját szubjektív
megnyilvánulása) súlyos korlátozását jelentette. 1942-ben egy miniszterelnöki rendelet moratóriumot
vezetett be, befagyasztotta a kamara taglétszámát, és új tagot kizárólag a miniszterelnök engedélyével
lehetett felvenni.

8.3. A sajtószabadság agóniája és megszűnése a II. világháború éveiben
A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk felhatalmazta a kormányt, hogy „háború idején vagy
az országot közvetlenül fenyegető háborús veszély esetében” rendeletben korlátozzon bizonyos
szabadságjogokat, köztük az egyesülési és gyülekezési jogot, a posta-, távíró-, és távbeszélő forgalmat,
valamint a sajtó és a rádió ellenőrzését.52 A törvény lehetővé tette, hogy a kormány az időszaki lapok és
más sajtótermékek kinyomtatását előzetes engedélyhez kösse, a terjesztésüket korlátozza, a külföldről
érkező sajtótermékeket ellenőriztethesse és lefoglaltathassa, a belügyminisztert pedig felhatalmazta a
belföldi időszaki lapok megjelenésének és terjesztésének betiltására.
A felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó törvény alapján a kormány az elkövetkező hónapokban,
években a sajtószabadságot fojtogató majd megsemmisítő rendeletek sorát fogadta el.53 Ennek keretében
újra bevezették a sajtótermékek előzetes ellenőrzését, a cenzúrát, létrehozták a Sajtóellenőrző
Bizottságot.54
A német megszállás kezdetétől a jogi szabályozás és sajtórendészet mellett megjelent a fizikai terror. A
belügyminiszter még 1944 márciusában betiltotta a német propagandagépezet útjában álló országos
lapokat,55 számos újságírót és kiadót a Gestapó letartóztatott. A Sajtókamarából valamennyi zsidó
újságírót kizártak.56 1944. március 19-én megkezdődött a magyar sajtó „gleichschaltolása”.57
A Szálasi-féle nyilas uralom idején már csak néhány, pár oldalas nyilas lap, propaganda kiadvány
jelenhetett meg.

hatályos magyar sajtójog szabályai. Országos Magyar Sajtókamara Könyvtára. 1. szám. Stádium, Budapest, 1940. 139–248.
A Sajtókamara elnöke az a Kolosváry-Borcsa Mihály volt, akit 1946-ban háborús bűnök miatt népbírósági ítélet alapján
kivégezték.
51 1939. évi IV. törvénycikk.
52 Érdekes analógiaként érdemes utalni az 1912. évi LXIII. törvénycikket, amely az I. világháború idején rendelkezett a
kivételes hatalomról.
53 A korszak legfontosabb szabályozási mérföldkövei a következők voltak: A 8.140/1939. M. E. rendelet ismételten bevezette
a cenzúrát, a hatáskör a magyar királyi ügyészséget illette meg, az ellenőrzést ténylegesen a kirendelt ügyész és a rendőrhatóság
végezte el. A fővárosban a tényleges ellenőrzést a Sajtóellenőrző Bizottság végezte. Terjedelmi korlátozásokat vezetett be a
8.310/1939. M. E. rendelet, valamint a 8.950/1939. M. E. rendelet (korlátozták az oldalterjedelmet és a betűméretet). A
belügyminiszter hatáskörét a külföldről behozott sajtótermékek betiltására a 8.150/1939. M. E. rendelet szabályozta, a külföldi
sajtótermékek ellenőrzését a 4,680/1941. M. E. rendelet írta elő.
54 A Sajtóellenőrző Bizottságról részletesebben ld. Paál i. m. (40. lj.) 119–131.
55 A betiltás sorsára jutott a Népszava, a 8 órai Újság, a Magyar Nemzet, az Esti Kurír, a Mai Nap és a Független Magyarország.
56 10.600/1944. M. E. rendelet. A kamarának azok a zsidó újságírók maradhattak tagjai, akik izraelita hitfelekezeti és
hitbuzgalmi célokat szolgáló lapoknál dolgoztak, ám az önkormányzásban nem vehettek részt.
57 A korszak legfontosabb szabályozási mérföldkövei a következők voltak: a 10.600/1944. M. E. rendelet hatáskört adott a
miniszterelnöknek az időszaki sajtótermékek betiltására, a 10.750/1944. M. E. rendelet a cenzúrát rövid időre fakultatívvá tette
(az összes szerkesztőségben addigra megtörtént a teljes hatalomátvétel), a 10.800/1944. M. E. rendelet a magyar szellemi
életnek a zsidó szerzők írói műveitől való megóvása érdekében elrendelte a zsidónak minősített szerzők műveinek begyűjtését
és megsemmisítését (ennek következtében csakhamar félmillió kötet került megsemmisítésre), a könyvkölcsönzési
tevékenység végzését iparengedélyhez kötötték, amelyet zsidó származásúak nem kaphattak meg (10.950/1944. M. E.
rendelet), a 11.800/1944. M. E. rendelet ismét minden sajtótermékre bevezette a cenzúrát.
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8.4. A magyar műsorszolgáltatás szabályozásának kezdetei – a Rádiójog58
A korszak technikai értelemben vett új fejleménye – amely azonban meghatározta a jogi szabályozás
irányultságát is –, a tömegkommunikációnak az írott sajtóhoz képest teljesen új eszköze a
telefonhírmondó, majd a rádió megjelenése volt. A „Marconi-galaxis” technikai forradalma jelentékeny
kihívás elé állította a sajtójogi szabályozást. Az egyértelműen jelentkező szabályozási igény
eredményeképpen létrejött a sajtójog egy relatíve elkülönült területe, az elektronikus sajtó
normarendszere. Hazánkban e speciális jogterület a történelmi kényszerpályák miatt csak az 1989–
1990-es rendszerváltást követően, akkor már a rádiózás és televíziózás jogaként nyert átfogó jellegű
szabályozást.
A magyarországi broadcasting (műsorszolgáltatás) megszületése a Horthy-korszakhoz kötődik, hiszen
az első rádióadás hazánkban 1925. december 1-jén hangzott el. A kormányzó körök hosszú ideig nem
ismerték fel a rádió tömegkommunikációban, az ideológiai nevelésben érvényesíthető jelentőségét, így
a műsorszolgáltatás szabadságfoka hosszú ideig számottevően meghaladta a nyomtatott sajtó
lehetőségeit. A harmincas esztendők végétől és különösen a negyvenes években a műsorszerkesztési
gyakorlatot egyre inkább befolyásolták a hatalmi érdekek és a háborús propaganda szükségletei.
Kezdetben az 1888-as, a távírda, a távbeszélő készülékek használatának szabályait rögzítő jogforrást59
tükröztették a rádió ősének tekinthető Telefonhírmondó60 működésére, azonban az évtizedekkel korábbi
regulák nem voltak alkalmasak az új technológia számos, korábban ismeretlen kérdést, szabályozási
problémát felvető technikai vívmányának szabályozására.
Nem sokkal a magyarországi broadcasting elindulása előtt kiadott kereskedelmi miniszteri rendelet
csupán szűkebb szabályozási tárgykört érintett, mivel csak a nem fémvezetékes (wireless broadcasting)
rádió berendezésekre vonatkozott. A rendelet – Európa más országaiban is bevett megoldással élve –
állami monopóliumként határozta meg a rádiót, mind az adó-, mind a vevőkészülékek létesítésének joga
tekintetében. Így a rádiós műsorszolgáltatás állami „regálé” lett, amelynek folytatására az államtól a
különböző szervezetek vagy magánosok csak állami engedély kieszközlése után vállalkozhattak. A
rendeletben foglaltak megszegése kihágásnak minősült és pénzbüntetéssel volt sújtható. A jogforrás
számos gyermekbetegségben szenvedett, szükséges, ám közel sem elégséges módon rendezte a rádiót
érintő jogi kérdéseket, így nem volt képes betölteni hivatását. Hibájaként elsősorban túlzott
általánosításai, absztrakt meghatározásai, elvi jellegű szabályai említhetőek. Látva a hiányosságokat
végül az 1924–25. évi állami költségvetésről szóló törvény61 felhatalmazta a kereskedelmi minisztert,
hogy jogszabályban alkossa meg a rádiójog átfogó szabályait.
Ennek megfelelően pár héttel a Rádió működésének megindulása előtt a kereskedelmi miniszter kiadta
a 32.250/1925. (XI. 10.) K. M. rendeletét,62 amely a két világháború közötti rádiójog „kódexe” lett. E
jogforrás közvetlen következményeként az állam koncessziós szerződést kötött egy jól meghatározható,
Horthy szegedi köréhez tartozó üzleti csoporttal, akik a magyar rádiózás megszervezői, az intézmény
első tulajdonosai lettek. Közülük egyesek csupán üzletet láttak az új médiumban, így megalapításában
tőkés vállalkozóként vettek részt, mások azonban meglátták a benne rejlő „kiváló, s a nemzet ügyét
szolgáló instrumentumot”. Ez utóbbiak lettek a honi rádiózás úttörői, akiknek munkája bő egy évtizedig
kimondottan magas színvonalú volt, köszönhetően annak, hogy kiváló megbecsültségnek örvendő
A témában ld. részletesen Klein Tamás: Az elektronikus sajtó szabályozásának kezdetei Magyarországon.
Infokommunikáció és Jog, 2009/4. 136–144.; Klein (2012) i. m. (40. lj.); Klein (2013) i. m. (40. lj.); Klein (2015) i. m. (40.
lj.).
59 1888. évi XXXI. törvénycikk. In: Magyar Törvénytár. 1887–1888. évi törvénycikkek. Budapest, Franklin, 1987. 361–367.
60 A Telefonhírmondó (beszélő újság) egy csillagpontos hálózati elven kiépített, telefonkészülékek segítségével működő
kezdetleges műsorszolgáltatás volt.
61 1925. évi IX. törvénycikk 24. § (2) bekezdés. In: Magyar Törvénytár. 1925. évi törvényczikkek. Franklin, Budapest, 1926.
80.
62 Magyarországi Rendeletek Tára 1925. Magyar Királyi Belügyminisztérium, Budapest, 1925. 575–599.
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kulturális és hírszolgálatot működtettek. A Rádió főrészvényesének és vezérigazgatójának, Kozma
Miklósnak a személye külön is kiemelendő. A vezérigazgató európai mércével is elismerésre méltó,
tájékoztatásban objektivitásnak helyet adó, kulturális programban igényes műsorszolgáltatást álmodott
és követelt is meg valamennyi munkatársától. És valóban, a Rádió, dacára a politikai közélet mind jobbra
tolódásának, a háborúba sodródó ország beszorított helyzetének, egészen Kozma 1940-es
elmozdításáig63 teljesítette a kezdetben kitűzött „objektivitás a hírszolgáltatásban és igényesség a
kultúrában” maximát. Kozma Miklós oeuvre-jének megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka a Rádió másfél
évtizedes, elismerésre érdemes működése. Ugyanakkor, mielőtt a valóságnál idealisztikusabb képet
festenék a magyar broadcasting hírszerkesztési gyakorlatáról, rögzíteni szükséges, hogy a központi
kormányzat érdekeivel a szerkesztők mindig kellően lojálisak voltak. A hírműsorok alapvetően
támaszkodtak a szintén Kozma irányította Magyar Távirati Iroda híreire, amelyek messzemenőkig
figyelembe vették a kormányzati szempontokat.64
Az 1944-es esztendő hazánk történetének gyászos lapjain szerepel. A német segédlettel megvalósult
nyilas hatalomátvétel után teljesen új szerepkörre kárhoztatott – és már 1940-től egyre inkább politikai
szócsővé váló – médium a nyilaskeresztesek totális elnyomásának, propagandájának hű kiszolgálója
lett.
A sajtószabadság optikájában a nyilas jogalkotás két dokumentuma érdemel figyelmet. A
miniszterelnök egy rendelete (1310/1944. ME. rend.) megtiltotta a nem szövetséges rádióadások vételét.
E rendelkezés megszegőit a jogszabály súlyos, elzárásbüntetéssel, de akár internálással is fenyegette.
Egy kereskedelmi és közlekedésügyi miniszteri rendelet (217.300/1944. K. K. M. rend.) pedig elrendelte
a „zsidók tulajdonában lévő és igénybevett rádiókészülékek beszolgáltatás[át]”.

9. Sajtókérdés a koalíciós korszak Magyarországán (1945–1948)65
A második világégés után Magyarország belpolitikai erőterét nagyban befolyásolta a győztes
nagyhatalmak képviselőiből álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: SZEB), amelyet
kezdettől dominált a szovjet fél. A választáson győztes politikai pártok kényszerkoalícióba kerültek a
kommunistákkal, így az Ideiglenes Nemzeti Kormányt valamennyi „demokratikusnak” mondott párt
együtt alkotta. A központi hatalom politikai összetételére utalva koalíciósnak nevezett korszak
jogalkotása előtt – a háborúból ocsúdó, gazdaságilag tönkrement, alkotmányos rendjében rendkívül
ingatag Magyarországon – megannyi fontosabbnak látszó feladat tornyosult, mint a sajtó, illetve a hírés rádiószolgálat joganyagának újragondolása. Az újságok, de még inkább a rádió működését sokkal
inkább a napi, operatív feladatok megszervezése, az anyagi és technikai eszközök rendelkezésre
bocsátásának az igénye határozta meg, mint a kodifikáció szüksége.
Az új társadalmi rend kialakítása során azonban nem lehetett teljességgel figyelmen kívül hagyni a sajtó
kérdését. 1945 júliusának végén már körvonalazódott egy politikai megállapodás, amely a rádió és a
hírszolgálat államosításáról szólt, és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 6770/1945. ME. rendeletében66
63 Horthy kormányzó 1940 augusztusában Kárpátaljai kormányzói biztosnak nevezte ki Kozmát. A tisztséget azonban csak
szűk másfél évig töltötte be, 1941. december 7-én ugyanis meghalt.
64 A baloldali Népszava például már 1930-ban kritizálta a Rádió hírszerkesztői gyakorlatát: „(…) mi már eddig is tulontul
jóllaktunk (…) a kurzusi hírszolgálat gyönyörüségeiből. Eddig is csak kényszeredetten hallgattuk az MTI válogatott híreit,
amelyekre senki sem volt kiváncsi. Aki ismeri az e téren követett gyakorlatot az bosszusan gondol arra, hogy pénzéért olyasmit
hallgasson, amelyre nem kiváncsi. Elvégre a rádió nem hirlap. Ezt nem küldhetjük vissza, hanem kénytelen-kelletlen el kell
fogadnunk. És ezzel a kényszerüséggel már eddig is visszaéltek a magyar Studio mostani struccpolitikusai.” Ld. Népszava,
1930. szeptember 20. 9.
65 A témáról részletesen ld. Sz. Nagy Gábor: A magyar sajtópolitika a koalíciós időszakban (1944-1949). Doktori értekezés,
2018.; Sz. Nagy Gábor: A koalíciós korszak sajtójogi szabályozása 1944-1949 között. Múltunk, 2017/62. 190–213.; Takács
Róbert: A nyomtatott sajtó a koalíciós időszakban. In: Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 19141989. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 256–363.; és Klein Tamás: A Magyar Rádió, a hírszolgálat és a film a koalíciós
korszakban (1945-1948). In: Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989. Wolters Kluwer,
Budapest, 2015, 219–254.
66 Magyar Közlöny, 1945/107. (augusztus 22.), 3.
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kapott jogi formát. „Az egyes fasiszta hírközvetítő részvénytársaságok vagyonának elkobzása tárgyában”
elfogadott jogszabály valamennyi olyan vagyontárgyat, amelyek a rendeletben felsorolt társaságok
tulajdonában álltak, elkobozni, vagyis kártalanítás nélkül államosítani, kisajátítani rendelt, tekintettel e
vállalatoknak az ország kárára, a fasizmus érdekében folytatott bűnös tevékenységére. Az államosítással
egyidejűleg a kommunisták módszeresen kezdték saját ideológiájuknak megfelelően hangolni, és hatalmi
törekvéseik eszközévé tenni a rádiót.
A lapalapítás szabadsága, amely – mint arra már több ízben utaltunk – a szabad sajtó egyik
nélkülözhetetlen sine qua nonja, egyáltalán nem érvényesült, sajtótermék indításához ugyanis
engedélyre volt szükség. Az engedély kiadására kezdetben – a fegyverszüneti egyezmény67 16. pontja
értelmében – a SZEB volt jogosult, amely azonban a gyakorlatban e hatáskörét, szovjet nyomásra egyre
inkább a kommunista pártnak engedte át. Egy miniszterelnöki rendelet (390/1945. ME. rendelet)68 pedig
a Miniszterelnökség sajtóosztályát, illetve az általa kijelölt szervet jelölte meg a hatáskör birtokosaként,
mégis a kisgazda miniszterelnök a hatáskört politikai nyomásra több esetben is átengedte a kommunista
vezetésű Belügyminisztériumnak.
A súlyos papírhiány következtében a kormány kénytelen volt korlátozni a már megjelenő lapok számát
és terjedelmét. Kezdetben a „nem közszükségletet” kielégítő minősítést a koalíción kívüli politikai
irányzatok orgánumai kapták meg.69 Csakhamar azonban már a nyíltan kizárólagosságra törekvő és
annak elérésére minden eszközzel, feltétellel (hangsúlyosan szovjet támogatással) rendelkező Magyar
Kommunista Párt leplezetlen nyíltsággal, kormányrendeletben határozott „a már meglévő engedélyek
adminisztratív megújításának feltételeiről”, amelynek egyetlen célja volt, a végső leszámolás a nem
kommunista orientációjú – de korábban engedélyhez jutott – sajtóval. Rákosi Mátyás, miután a
kommunisták megkaparintották a papírkészletek feletti ellenőrzést és rendelkezést, megszabta a
stratégiát: „[a] reakciós lapokat a papírkiutalás fegyverével kell kiéheztetni.”70
Az előzetes vizsgálat intézménye a koalíciós időszakban mindvégig fennmaradt a nyomtatott szó
területén, ám – tekintettel a Rádiónak a SZEB (vagyis a szovjet és magyar elvtársak) által is példásnak
tekintett működésére – az önállósult, központi rádiócenzúra a műsorszolgáltatás beindulását követő
néhány hét elteltével megszűnt. A rádiócenzúra megszűnése azonban csak időleges volt, bár a
szolgáltatott tartalmak hivatalos, központi előzetes vizsgálata a korszakban már nem tért vissza.
Kisvártatva azonban a rövid ideig lélegzethez jutó intézménynél az MKP létrehozta saját, belső,
pártérdekek által vezérelt „Műsorellenőrző Bizottságát”, így a már feledni óhajtott állami cenzúrát
felváltotta az előbbinél még szűkebb perspektívában vizsgálódó pártcenzúra.
A sajtószabadság polgári alkotmányokra jellemző tartalmának érvényesülési esélye a népköztársaság
négy évtizedében teljességgel szertefoszlott.

Megegyezés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, az
Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között létrejött fegyverszüneti szerződésről.
68 Magyarországi Rendeletek Tára 1945. Magyar Belügyminisztérium, Szikra Irodalmi és Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1946.
40.
69 A papírhiány politikai következményeiről és reprezentációjáról ld. Sz. Nagy Gábor: Az 1945. júliusi papírbotrány
reprezentációja a korabeli politikai sajtóban. Médiakutató, Budapest, 2014. 15., 105–115.
70 Idézi Zalai K. László: Volt egyszer egy médiaháború. Sajtó és politika 1944–1948. Társadalmi Szemle, 1993/6. 72.
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10. A szocialista sajtó- és médiairányítás évtizedei Magyarországon71
A kommunista párt (kezdetben Magyar Dolgozók Pártja, majd Magyar Szocialista Munkáspárt) hatalmi
törekvésének kezdetektől szerves részét képezte az a határozott szándék, hogy a tömegkommunikációs
eszközök feletti totális ellenőrzést megszerezze. A kommunista ideológia sajtóról vallott nézőpontját, a
sajtóirányítás lenini krédóját a magyar kommunista elit szovjet mintára igyekezett megvalósítani.
A fordulat évét (1948) követően a médiumok adta nyilvánosság egészét totális pártellenőrzés alá
helyezték, a sajtószabadság létfeltételei teljesen megszűntek, a szovjet típusú diktatúra vezetői a sajtó
elnyomásának egy régóta nem tapasztalt és minőségileg új szintjét vezették be, miközben a kommunista
propagandát is maximális fordulaton működtették.72 A sajtószervek fölött érvényesített (párt)állami
felügyelet 1956 után, a Kádár János nevével fémjelzett időszak alatt módszereiben és eszközeiben ugyan
sokat szelídült, ám a sajtóellenőrzés és -irányítás rendszere egészen a rendszerváltásig fennmaradt. A
sajtópolitika és -felügyelet szocialista modelljének lényege abban állt, hogy normatív, írott, és így jogi
értelemben számon kérhető szabályok helyett a pártállami elit operatív módon, direkt utasítási
rendszerben működtette a tájékoztatás rendszerét.
A szovjet mintára a sztálinista alkotmányozási hagyományt követő 1949-es népköztársasági Alkotmány
megemlékezett ugyan a sajtószabadság jogáról, ám azt olyan feltételrendszerbe helyezte, amely
önmagában a szabadságjog szabadon értelmezhető és hasonlóképpen tágítható korlátozását
eredményezte. Az alkotmány eredeti szövege úgy fogalmazott, hogy „[a] Magyar Népköztársaság a
dolgozók érdekeinek megfelelően biztosítja a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a gyülekezési
szabadságot”.73 Az 1972-es alkotmányreformot követően a népi demokrácia alaptörvénye pedig szintén
olyan generálklauzulát tartalmazott, amely e szabadságjog érvényesülésének garanciális támasztékát
nélkülözte. A módosított szöveg a kádári ideológiai finomhangolásnak megfelelő terminológiával „a
szocializmus, a nép érdekeinek megfelelően”74 biztosította a szabadságjog érvényesülését.
A népköztársasági alkotmány értelmében „[a]z állam e jogok érvényesítésére a dolgozók rendelkezésére
bocsátja a szükséges anyagi eszközöket”. Természetesen ez a korabeli kollektivista, az individualizmust
alapjaiban tagadó alapjogi felfogás értelmében nem jelentette az egyén de facto érvényesülő, hozzáférési
jogosultságát ezen anyagi eszközökre. A sajtótevékenységhez vagy műsorszolgáltatáshoz szükséges
infrastrukturális feltételekre, azok használatára ugyanis a szocialista társadalom elismert, az állam által
preferált közösségei kaptak lehetőséget.
A nyomtatott szó betiltására tett első lépéseket mindazonáltal még a háború borzalmaiból eszmélő
ország a koalíciós „összefogás” idején tette meg. A béke első évében két miniszterelnöki rendelet is
foglalkozott bizonyos művek betiltásával. Az 1945. február 26-án született 530/1945. M.E. rendelet
értelmében meg kellett semmisíteni a „fasiszta szellemű, szovjetellenes, valamint antidemokratikus
sajtótermékeket”. A jogszabály végrehajtásáról szóló 1945. április 23-i, 1330/1945. M.E. rendelet75
létrehozott egy bizottságot, amelynek feladata volt listát készíteni az inkriminált könyvekről.76 Az
indexre tett művek első jegyzéke 1945 augusztusában jelent meg, és még a nyár folyamán, az Ideiglenes
Nemzeti Kormány irányítása mellett, a SZEB megfigyelője jelenlétében megindult az első nagy
71 A témáról ld, részletesen: Horváth Attila: A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején. Médiatudományi
Könyvtár, Médiatudományi Intézet, Budapest, 2013.; Klein Tamás: A sajtószabadság államszocialista felfogása. In: Paál Vince
(szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 387–394.; Takács Róbert:
A sajtó a Kádár-korszakban. In: Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989. Wolters Kluwer,
Budapest, 2015. 492–597.
72 Vö. Horváth Attila: A magyar média a rendszerváltástól napjainkig. In: Paál Vince (szerk.): A magyarországi médiaháború
története. Média és politika 1989–2010. CompLex, Budapest, 2013. 17–121.
73 A Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 55. § (1) bek.
74 A Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 64. § 1972. 04. 26-tól hatályos szövege (Módosította
az 1972. évi I. törvény az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes
szövegéről).
75 Magyarországi Rendeletek Tára 1945. Magyar Belügyminisztérium, Szikra Irodalmi és Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1946.
113.
76 A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke. Debrecen, 1945. I–III. kötetek.
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kampány a könyvek begyűjtésére.
Az elkövetkező években újabb és egyre bővülő listák jelentek meg a rendszerellenesnek minősített (a
minősítés már egyértelműen nem kommunistaként dekódolható), így üldözendő, kiirtandó, a
köztudatból kigyomlálandó művekről.
Az időszaki lapok, a klasszikus értelemben vett sajtótermékek kommunista megszállására, totális
ellenőrzésének megszervezésére csak a teljes kommunista hatalomátvételt, az egypártrendszert
megerősítő közjogi fordulat után került sor.
A kommunista hatalomátvételt követően a totális ellenőrzésre alapító, minden társadalmi alrendszert
óraműpontossággal irányítani szándékozó Párt a sajtót, annak minden egyes szerkesztőségét,
intézményét elfoglalta.
A sajtóirányítást a lenini elvek mentén, kezdetben Révai József kultuszminiszter szellemi gyámkodása
mellett szervezték meg. Az állam(párt) sajtóhoz való viszonyának meghatározó jellegadó vonása „a
tájékoztatás nem cél, hanem eszköz”, „a sajtó társadalomirányító instrumentum a proletárdiktatúra
kezében” jelszavakban foglalható össze.
1956-ban is – hasonlóan a negyvennyolcas forradalomhoz – szimbolikus tettel nyerte vissza a
sajtószabadságot a pesti utca, amikor elfoglalta az éjjel és nappal, minden hullámhosszon hazugságot
terjesztő intézményt, a Magyar Rádiót, pontosabban annak épületét. A forradalmi napoknak a szabadság
légkörét megteremtő friss levegője jó klímát biztosított új, a forradalom mellett szervezett sajtótermékek
megjelenésére is.
A marxista-leninista ideológiában a tájékoztatás funkciója a propaganda, a társadalomszervezés, az
ideológiai indoktrináció. A lap, az újság kollektív propagandista és agitátor. „Nevelni kell a népet, meg
kell győzni a párt politikájának helyességéről, alakítania és formálnia kell a közvéleményt, szerveznie
és mozgósítania kell a tömegeket, ápolnia és fejlesztenie kell a párt tömegkapcsolatait” – olvasható egy
párthatározatban.77
Az újságíró – a lenini megfogalmazás értelmében – „a lélek mérnöke és a Párt katonája”, agitátor és
népnevelő. A szocializmus ügyét szolgáló újságíró tevékenysége így kulcsfontosságú a szocialista
társadalomszervezésben és -irányításban.
A tájékoztatás az átnevelés, a meggyőzés, a lelkek megszerzésének biztos útja, amely a totális, a sajtót
is csatarendbe állító propaganda útján valósul meg. Ennek érdekében a tájékoztatáspolitika fókuszában
nem a tárgyszerű informálás, hanem a pártszempontok szerint meghatározott és így érdekkötött
egyirányú tájékoztatás állt, amelynek legsikeresebb eszközei az események közötti tudatos szelektálás,
a hírteremtés, az alul- és dezinformálás voltak.
A sajtónak a magyar szocializmus építésében, az elnyomó rendszer fenntartásában rendkívüli szerepet
tulajdonított Kádár János is. A tájékoztatásra vonatkozó felfogását jól szemlélteti álláspontja, amely
szerint: „[a] Népszabadság rögtön a puskák után jön.”78 A demokratikus sajtószabadság-eszménnyel
való kontrasztot jól példázza egy korabeli MSZMP PB határozat: „[a] sajtó legyen pártos, munkájában
álljon fenntartás nélkül a proletárdiktatúra talaján, álláspontja legyen mindig osztályálláspont. A párt
irányításának az egész sajtóban érvényesülnie kell, mert így biztosítható a sajtó állásfoglalásának
pártossága, csak így kerülhető el a marxizmus-leninizmustól idegen nézetek érvényesülése.” (MSZMP
PB 31/1959 határozata79)
A sajtó működésének szabályozására hosszú ideig nem alkottak jogi normákat, a sajtót közvetlen
irányítással, az ún. kézivezérlés eszközével működtették. A sajtó pártirányításának legfontosabb
31/1959 Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a sajtó helyzetéről,
feladatairól (1958. január 21.). In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Kossuth,
Budapest, 1973. 176. (a továbbiakban: MSZMP hat.)
78 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes testületeinek jegyzőkönyvei. Budapest, 1998. II. kötet 41.
79 MSZMP hat. 174.
77
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módszere a szerkesztőségek vezetőinek és munkatársainak rendszeres tájékoztatása volt. A sajtó csak
akkor tudott jól politizálni, ha a szerkesztőségek vezetői és munkatársai alaposan ismerték a párt
politikáját. Így lett a sajtójogi szabályozás a szocialista jogrendszer terra incognitájává.
A kézivezérlés jól bevált technikái közé tartoztak a már jelzett főszerkesztői értekezletek, az
egyszemélyi főszerkesztői felelősség intézménye, a szerkesztőségekbe közvetlenül bekötött
párttelefonok, a jó érzéssel kialakított és fenntartott káderpolitika, a sajtómunkások jutalmazásibüntetési rendje (a korbács és kalács politikája).
A kevés jogi dokumentum közül az első jogforrás még a két világháború közötti rádiójog folytatásaként
1949-ben kibocsátott Rádióüzletszabályzat80 volt, amely azonban lényegi nóvumot nem tartalmazott, a
korábbi szabályozás alapjaira épített.
A következő, egy évtizeddel későbbi keltezésű jogi dokumentum már lényeges újdonságot hozott, azzal
együtt, hogy részben negatív jogalkotást eredményezett. A 26/1959. (V. 1.) Kormányrendelet81 a
sajtójog valamennyi jogforrását hatályon kívül helyezte. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány által
jegyzett jogszabály preambuluma így indokolta a jogalkotás szükségességét: „[a] sajtóra vonatkozó
jogszabályok jelentős része még a felszabadulás előtt keletkezett, és a gyökeresen megváltozott
társadalmi viszonyok között nem alkalmazható (…) Ezért a Kormány a felszabadulás előtti sajtójogi
szabályokat hatályon kívül helyezi.” 82 A címe szerint a nyomtatott sajtóval kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló rendelet tárgyi hatályát a „gondolatnak rádió vagy televízió útján történő
közvetítésére” is kiterjesztette.
A jogforrás megőrizte az időszaki lapok, valamint a sajtótermékek kiadásának, terjesztésének
engedélyhez kötöttségét, amely kiterjedt a példányszámra és a terjedelemre is.
A rendelet újraszabályozta a tizennégyes sajtótörvényben bevezetett helyreigazításra vonatkozó
eljárásrendet is. A helyreigazítás korábbi anyagi és eljárási szabályainak paradigmatikus
megváltoztatását azzal indokolták, hogy a korábbi szabályozás a „burzsoá-kapitalista viszonyok között
keletkezett, sem tartalmában, sem formájában nem felelhetett meg a társadalom alapjában megváltozott
viszonyainak,”83 amelynek következtében a bíróságok a jogintézményt contra legem nem alkalmazták.
A jogintézmény reformjának szükségességét a szocialista jogelmélet számára elfogadhatatlan, az
objektív igazságról való tudatos lemondással és az eljárási szabályok „legridegebb formalizmusával”
igazolták, és amint megfogalmazták „az objektív igazságról való tudatos lemondás” korábbi elvét az
„objektív igazságra való tudatos törekvés” elvével váltották fel.84 Ennek a szemléletnek is köszönhető,
hogy az eljárás magánjogi jellege megváltozott, az a nyomozati elven alapuló büntetőeljárás irányába
mozdult el, leginkább a magánvádas eljárásokkal mutatva rokonságot. Deklaráltan vitte közelebb a
büntetőjoghoz az intézményt az a tudatos kodifikációs döntés is, hogy szubszidiárius jelleggel a
büntetőeljárás szabályait rendelte alkalmazni.
A polgári értelemben vett helyreigazítási jogot csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (1959-es Ptk.) 1977-es novelláris változtatása állította helyre (1959-es Ptk. 79. §).
Az új szabályozás a sajtójogi felelősség rendszerében is alapvető változást eredményezett, amelynek
hátterében az az elméleti megfontolás húzódott meg, hogy a fokozatos és kizáró felelősség elvét, mint
fikcióra épülő objektív felelősség telepítési rendszert, a szocialista jogelmélet nem tartotta
összeegyeztethetőnek saját felelősségi koncepciójával, amely az objektív-materiális igazság
kiderítésének és a bűnösségen alapuló felelősségre vonásnak elvein nyugodott. A sajtójogi szabályozás
csupán a sajtórendészeti előírások megszegőivel szemben foganatosítható, sajtó útján elkövethető
szabálysértési tényállások megállapításával és szankcióinak meghatározásával járult hozzá a sajtójogi
225.000/1949. (154) K. P. M. sz. rendelet. Magyar Közlöny, 1949/154. 1208–1226.
Magyar Közlöny, 1959/49. 329–334.
82 26/1959. (V. 1.) Kormányrendelet a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről. Magyar Közlöny, 1959/49. 329–334.
83 Benárd Aurél: A helyreigazítási jog. In: Magyar Jog, 1959/5. 129–133.
84 Vö. Benárd Aurél i. m. (79. lj.) 132.
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felelősség rendszerének felépítéséhez.85 A felelősség építményének további jelentékeny összetevőit a
büntetőjog és a polgári jog kódexei tartalmazták, de az újságírók fegyelmi felelőssége tekintetében a
munkajog felelősségi szabályai is számításba jöttek.
Másfél évtizeddel később „a lapkiadás tervszerű, lehetőségeinkkel összhangban álló fejlesztése, továbbá
a sajtópolitikai elvek hatékonyabb érvényesítése érdekében” a Minisztertanács rendeletben kisebb
módosításokat eszközölt az időszaki lapok engedélyezésének és terjesztésének szabályaival
kapcsolatban. Az engedélyezés körében figyelemre méltó feltételeket állapított meg a miniszteri
grémium, amikor elrendelte, hogy „az időszaki lap megjelenése csak akkor engedélyezhető, ha országos
vagy helyi politikai, gazdasági, illetőleg kulturális szükségletet elégít ki, (…) az előállításához szükséges
anyagi-műszaki és pénzügyi feltételek a népgazdasági terv keretében biztosítva vannak.”86
Az első, a kodifikált elektronikus sajtójog irányába tett bátortalan lépést az 1047/1974. MT. határozat
tette meg. Az Állami Rádió és Televízió Bizottságról, valamint a Magyar Rádióról és a Magyar
Televízióról szóló jogi dokumentum bevezetőjében megdicsérte az akkor még szervezeti egységben
működő elektronikus sajtót, amely „társadalmunkban fontos szerepet tölt be; hatékonyan részt vesz a
Magyar Népköztársaság politikájának propagálásában.”
„A Magyar Népköztársaság politikájának felelős propagálásában való hatékony részvétel”, valamint
annak érdekében, hogy a tömegkommunikáció fontos intézményei még intenzívebben elősegítsék, hogy
az állampolgárok „tevékenyen részt vegyenek a szocialista építőmunkában”, a Magyar Rádió és
Televízió két önálló intézménnyé alakult, amelyek működését a Minisztertanács felügyelte, és nevezte
ki vezetőiket.
A rendszer „demokratizálódásával” 1986-ban megszületett a még közel sem demokratikus elvek mentén
szövegezett új sajtótörvény (1986. évi II. törvény – Stv.). Az Stv. – talán nem túlzás állítani – a késő
Kádár-rendszer sajátos és nem példa nélküli „ajándéka” volt, amely jól illeszkedett a rendszer utolsó
éveiben számos társadalmi alrendszerben megnyilvánuló engedmények sorába,87 és tipikus példája a
nyolcvanas esztendők második felében zajló jogalkotásnak.
A törvény – hasonlatosan az 1848-as sajtótörvény megszületésének körülményeihez – már önmagában
jelentékeny eredménynek számított, hiszen a teljes szabályozatlanság, és így az önkényes sajtóirányítás
gyakorlatát – legalábbis elvben – felválthatta a törvényen alapuló sajtóigazgatási joggyakorlat. Az Stv.
elsősorban az (akkor már egységesnek nem mondható) újságíró társadalom megnyugtatását célozta,
elsősorban azzal, hogy munkájukat a teljes jogbizonytalanság helyett a törvényben szabályozott
(párt)állami elnyomás normatív szabályok alapján relatíve előre látható játékszabályai között
folytathatták. A törvény elfogadásának ellenére a sajtószabadság polgári alkotmányjogi fogalmak
szerinti tényleges érvényesülésére ugyanakkor vajmi kevés esély mutatkozott. Az Stv. általános
indokolása szemernyi kétséget sem hagyott afelől, hogy az utolsó „rendi” parlament ajándéka nem
jelenti valójában a sajtó hatalmi elnyomás alóli felszabadítását.88 A korábban folytatott sajtópolitikai
elvek helyességéről és a sajtóval szemben megnövekedett követelményekről értekező indokolás
26/1959 (V. 1) Kormány rendelet 24. §.
34/1975. (XII. 10.) MT rendelet 1. § (3) bek.
87 Vö. az Alkotmányjogi Tanács történetével. Az intézmény felállításának körülményeit elemzi Kukorelli István: A magyar
alkotmánybíráskodás előzményei, létrejötte és jellemzői. In: Kukorelli István – Tóth Károly: A rendszerváltás államszervezeti
kompromisszumai. Antológia, Lakitelek, 2016. 393–396.
88 „A Magyar Népköztársaságban szilárd alkotmányos rend, szocialista törvényesség érvényesül. A társadalom életének minden
lényeges mozzanatát, az állampolgárok jogait és kötelességeit a szocialista állam törvényei szabályozzák. A sajtó társadalmi
céljaink megvalósításának, a szocialista demokrácia fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze. Nincs azonban olyan
jogszabályunk, amely a sajtó feladatait, a sajtónak az állami, társadalmi, gazdasági élet szervezeteivel és az állampolgárokkal
való kapcsolatát, továbbá az újságírói tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket átfogóan tartalmazná. Ezért indokolt, hogy a
sajtóra vonatkozó legfontosabb szabályokat törvény állapítsa meg. Sajtópolitikánk eddig követett elvei helyesek, a
gyakorlatban beváltak. A sajtóval szemben támasztott követelmények azonban megnövekedtek. A közélet demokratizmusának
fejlődésével párhuzamosan társadalmunkban megnőtt a politikai közvélemény szerepe. Alapvető politikai érdekünk, hogy a
közvélemény minden lényeges eseményről időben, pontosan értesüljön, s ezt a célt kell szolgálnia a sajtónak. Hazánkban
sajtószabadság van, a sajtó útján mindenki szabadon közölheti a véleményét. Ez a jog azonban nem jelentheti azt, hogy bárki
is ennek ürügyén az alkotmányos rend aláásására, szocialista társadalmunk békés építőmunkájának megzavarására törekedjék.”
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továbbra is tartalmazta a szocialista társadalom békés építőmunkájának érdekeit mint a sajtószabadság
általános, közérdekű korlátját.
A sajtótörvény nem volt több, mint egy igen rövid sajtórendészeti kódex, amely a sajtó működésének
legalapvetőbb szabályait rögzítette, így többek között a sajtó feladatát, a sajtóalapítás kereteit az
engedélyezés állapította meg, továbbá kontúrozta a sajtószerveket, definiálta az újságíró fogalmát. A
szabályozásban a korszellemnek megfelelően az engedélyezés – tiltás dichotómiája érvényesült.89
A normaszöveg több helyen is tartalmazott ideológiai utalásokat, például a sajtó feladatáról szóló rész a
sajtó szocialista felfogásának törvénybe foglalt definiálása volt: „[a] sajtó nyújtson hiteles képet a
Magyar Népköztársaság politikai, gazdasági, tudományos és kulturális életéről, a nemzetközi élet
eseményeiről, más országok és népek életéről, így különösen a béke és a biztonság megóvása, valamint
a társadalmi haladás érdekében kifejtett erőfeszítésekről. A sajtó segítse elő a társadalmi jelenségek
közötti összefüggések megértését, és mozgósítson a társadalmi cselekvésre.”
Az időszaki lap alapításával összefüggésben az Stv. pontosan meghatározta a lehetséges alapítói kört. A
7. § (1) bekezdése értelmében időszaki lapot állami szerv, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet
és egyesület alapíthatott. A felsorolásból feltűnően hiányzott a természetes személyek köre. Időszaki lap
kiadására így kizárólag az államhoz, illetve a Párthoz, annak szatelitszervezeteihez tartozó, jól
körülhatárolható jogi személyek voltak jogosultak.
Az Stv. 12. § értelmében „[s]ajtóterméket előállítani és nyilvánosan közölni, valamint időszaki lapot,
illetőleg helyi stúdiót alapítani – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak engedéllyel szabad”.
„Az engedélyt meg lehet tagadni, ha a sajtótermék előállításához, illetve nyilvános közléséhez
szükséges, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi feltételek nincsenek biztosítva” (14. §) –
folytatódott az engedélyezésre vonatkozó regula. A bizonytalan tartalmú feltételek követelményének
előírása megkönnyítette a nemkívánatos vélemények megjelenésének elfojtását.
A tárgyi feltételek biztosításának hiányára példaként említhető a háború óta érvényben volt, ún.
papírkontingens-rendszer, amely az egyébként korlátlanul rendelkezésre álló „infrastruktúrát”, a papírt
mesterségesen és indokolatlanul tette szűkös jószággá.
Az 1986-os sajtójogi kodifikáció vitathatatlan érdeme, hogy – bár nem szabadította fel a sajtót a központi
hatalom gyámkodása alól – hosszú évtizedek után, a prekórius (bizonytalan) jogi helyzetet rendezve
ismételten a jog uralma alá helyezte a nyomtatott sajtó működésének egyes aspektusait. Az elektronikus
média átfogó szabályozása ugyanakkor nem valósult meg, a rádiózás és a televíziózás működését
meghatározó törvényi keretek kiépítésére még további egy évtizedet kellett várni.
A rendszerváltás folyamatában ugyan – a meghatározó jelentőségű Ellenzéki Kerekasztal, majd a
Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon is – napirenden forgott a sajtószabadság és sajtószabályozás ügye,
azonban a felek a kölcsönös bizalmatlanság légkörében és a kecsegtető prédától megigézve nem tudtak
egyezségre jutni.90 A polgári sajtószabadság eszményét érvényesítő új szabályozás megalkotása a
rendszerváltó Országgyűlés feladata maradt.

Vö. Tóth Károly: A rendszerváltás és a sajtótörvény. In: Kukorelli István – Tóth Károly: Az alapjogi jogalkotás az
alkotmányos rendszerváltás éveiben. Antológia, Lakitelek, 2018. 251.
90 A kérdésről ld. Tóth i. m. (89. lj.) 255–273.
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II. Fejezet A sajtószabadság eszméjének polgári és funkcionalista-ideológiai megközelítése a
közjogtudományban

1. A polgári sajtószabadság eszme megjelenése a magyar közjogtudományban
Történetileg először tehát – amint arra már utaltam – az államtól szabad, az állami beavatkozástól mentes
nyomtatási és terjesztési jog volt a meghatározó jelentőségű tartalmi összetevője a szabad sajtó
alkotmányos jogának. Ennek a legjellemzőbb, szimbolikus motívuma az volt, hogy megszűnt (és az
állami hatóságok számára a továbbiakban tilalmazottá vált) az előzetes vizsgálat, a cenzúra. Hazánk első
sajtótörvénye, az 1848. évi sajtótörvény maga is ezen az állásponton volt:
„Az előző vizsgálat eltöröltetvén örökre, s a sajtószabadság visszaállíttatván, ennek biztositékául
ideiglenesen rendeltetnek: 1. § Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közölheti, és szabadon
terjesztheti.”91
Az alkotmányjogi irodalom alapművei közül válogatva is hasonló sajtószabadság értelmezésekkel
találkozunk. Récsi Emil például 1871-es, Magyarország közjoga című munkájában rögzítette, hogy e
szabadságjog „a népnek valóságos és pedig az egyik legfontosabb politikai, az államélet viszonyaira
vonatkozó joga” és a „sajtótörvény, melly az előző vizsgálatot örökre eltörölte, [a] sajtószabadságot
visszaállította.”92 Faluhelyi Ferenc definíciója is azonos szemléletet tükröz: „[s]ajtószabadság alatt
értjük a polgárok azon jogát, hogy gondolataikat sajtó útján, vagy más technikai módon többszörösítve
külön hatósági engedély nélkül közzétehetik”93 Faluhelyi ezt követően – az akkor hatályos sajtótörvény94
logikai rendszerét magáévá téve és saját elméletébe építve – megkülönböztette a szabadságjog két
irányát, a közlés szabadságát (többszörösítés, kinyomtatás jogát) és a sajtótermékek szabad
terjesztésének szabadságát. A szabadságot azonban ő is az államtól való szabadságban látta.
Mindazonáltal a sajtószabadságra a magyar közjogi hagyomány kezdettől fogva kiemelt jelentőségű
szabadságjogként tekintett. Amint Boncz Endre patetikusan megfogalmazta a sajtószabadság „nem
egyéb, mint a közvélemény lélekzése (sic!), és egyik főbiztosítéka az alkotmánynak; szabad sajtó nélkül
valódi alkotmányosság nem képzelhető.”95 Hasonlóan emelkedett „stílben” értekezett a sajtószabadság
jelentőségéről Kmety Károly is A magyar közjog tankönyve című munkájában: „A sajtó által a gondolat
röghöz kötöttségétől felszabadult, (…) a sajtó az egyéni szellem általános hatásának leghatalmasabb
eszköze, a szabadság legerősebb emeltyűje lett.”96 Ezután Kmety negatív meghatározással felsorolja a
sajtószabadsággal ellentétes állami beavatkozásokat: „a sajtószabadsággal nemcsak a censura, hanem a
hirlap (sic! – K. T,) engedélyezési és az u. n. intési, betiltási, felfüggesztési rendszer is ellenkezik;
ellenkezik vele a magas hirlapbiztosíték-követelés, magas hirlapbélyeg is. Ellenkezik továbbá a
sajtószabadsággal mindaz, a mi a sajtó vagy nyomdaipar megkötése által gátolja a sajtó szabad
érvényesülését; vagy a mi a sajtópéldányok elárusítását, szállítását hatósági intézkedésekkel fontos
szükség nélkül nehezíti.”97 Az állami felügyelet jogát Kmety általánosságban nem utasította el, de a
felügyeletet meghatározott keretek között fogadta el: „A sajtórendészet magában véve nincs ellentétben
a szabadsajtóval, ha csakis puszta rendészet, vagyis oly rendhez kötése a sajtónak, mely oda czéloz,
hogy a sajtó utján elkövethető büncselekmények minél gyorsabban és biztosabban a hatóság tudomására
jussanak, azok elkövetői kitudassanak és büntetésüket el ne kerüljék.”98 A sajtóügyi büntetőjog
alkotmányosságát pedig abban látta, hogy az nem „speciális büntetőjog, hanem az általános –
közönséges – büntetőjog része, vagyis ennek a sajtó útján elkövethető bűncselekményekre való
A sajtóról szóló 1848. évi XVIII. törvénycikk.
Récsi Emil: Magyarország közjoga. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest, 1871. 363.
93 Faluhelyi Ferenc: Magyarország közjoga. Karl könyvesbolt, Pécs, 1926. 162–163.
94 A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk.
95 Boncz Ferencz: Magyar államjog. Athenaeum, Budapest, 1877. 299–300.
96 Kmety Károly: A magyar közjog tankönyve. Ötödik, javított kiadás. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1911. 97.
97 Kmety i. m. (96. lj.) 97.
98. Kmety i. m. (96. lj.) 97.
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kiterjesztése.”99 A cenzúra tilalmának elve mellett Kmety még kitért a sajtótermék előzetes
lefoglalásának kérdésre, amely hatásában – még ha csak ideiglenesen is – a cenzúrával rokon, az ilyen
intézkedést csak bírói felhatalmazás mellett tartotta a sajtószabadsággal összeegyeztethetőnek.100
Kenedi Géza, a huszadik század első évtizedeinek elismert sajtójogásza már kibontotta az államtól való
szabadság egyes mozzanatait is, jelezvén, hogy melyek azok a jogi szabályok, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a sajtó szabadsága a gyakorlatban valósággá váljék, érvényesülhessen, vagyis melyek a
sajtószabadság jogi-intézményi garanciái. Kenedi fogalom-meghatározása a következő:
„A sajtószabadság fogalmába tehát lényegében a következő alkotórészek foglaltatnak: 1. Hogy a
gondolat sajtó útján való szabad közrebocsájtása megelőző vizsgálattól függővé téve ne legyen. 2. Hogy
a gondolatközlés szabadsága ne legyen függővé téve előleges nyomdai engedélyektől és
pénzbiztosítéktól sem. 3. Hogy az elkészült és közreadott nyomtatványt az államhatalomtól függő- és
bírói biztosítékokkal el nem látott rendőrhatóság, így tehát maga a kormányhatalom a maga tetszése
szerint le ne foglalhassa vagy el ne kobozhassa. 4. Hogy a nyomtatványok szerzőit ne lehessen üldözni
biróilag (sic! – K.T.) sem másért, csakis olyan cselekményekért, amelyeket az általános büntetőtörvény
büntetésre méltó cselekményeknek ismert fel. Különösen pedig a doktrinák és a magukban véve nem
jogsértő vélemények, bármilyenek legyenek is, külön vétség czímén üldözhetők utólag se legyenek.”101
Kenedi tehát a sajtószabadság lényegét abban látta, hogy a sajtó mentes a cenzúrától, a sajtótermékek,
időszaki lapok előzetes hatósági engedély nélkül előállíthatók és terjeszthetők, továbbá a sajtó útján
megfogalmazott bármely vélemény csak akkor üldözhető, ha az a büntetőjog valamely különös részi
tényállása alapján általában is büntetéssel fenyegetett. Az állami sajtófelügyelet, mint elkülönült
hatósági tevékenység gondolata nem alkotta alkotmányos vizsgálat tárgyat, bár a rendőrhatóság, mint
sajátos büntetőbíróság, eljárt sajtóval szembeni ügyekben.
A sajtószabadság klasszikus szelvényjogai, az alapítás (lapalapítás) szabadsága, előzetes vizsgálat
(cenzúra) tilalma, valamint a szerkesztés szabadsága, az állammal szemben védik a sajtót, és közös
alapon az államot kötelezik be nem avatkozásra.
A szerzők ezen túl már csak egyes sajtójogi alapintézményekkel foglalkoztak, úgy, mint a sajtó, az
időszaki lap fogalmának megállapításával, vagy éppen a jogellenes tartalmakért való utólagos felelősség
szabályainak, a speciális fokozatos és kizáró sajtójogi felelősségi rendszernek a kérdésével. A
sajtószabadság fogalma posztulátumainak behatóbb vizsgálati lehetőségét kivétel nélkül elejtették.
Noha a sajtójogi felelősség szabályai különösen jelentős hatással vannak a sajtószabadság tényleges
érvényesülési esélyeire és megvalósulására, a sajtójogi responzibilitás történetének elmélyült áttekintése
nem lehet feladata jelen a dolgozatnak.
Bár valamennyi alkotmányjogi munka a cenzúra eltörlését emelte ki a sajtószabadság 1848-as
megszületése kapcsán, mégis utalni kell rá, hogy az előzetes vizsgálatnak a magyar közjogi rendszerben
való „törvényes” létezéséről megoszlottak a tudományos álláspontok. A sajtószabadságot, mint az
ember legalapvetőbb jogai közé tartozót megfojtó cenzúra intézményét a történeti alkotmány
rendszerében az első sajtótörvény is idegen testként kezelte; ez az értelmezés felel meg a cenzúra
eltörlésével összefüggésben tett preambulumi kijelentésnek, mely a sajtószabadság visszaállítását
deklarálta. Kenedi azonban egyenesen vitatta a cenzúrának a magyar alkotmányos rendszerben való
létét, azt attól idegen, oktrojált intézményként azonosította. Boncz Ferencz Magyar államjog című
munkájában is hasonló szellemű utalást tesz: „[T]örvény nem kedvezett is neki, tettleg mégis
fennlétezett.”102
Az persze vitán felül állt, és valamennyi elméleti, vagy éppen gyakorlati munka elismerte, hogy a
cenzúra intézményének eltörlése önmagában még nem feltétlenül garanciája a sajtószabadság teljes körű
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érvényesülésének. A sajtót lenyűgöző állami, elsősorban rendészeti jellegű eszközöknek ugyanis a
cenzúrán kívül is rendkívül gazdag tárháza ismert, a lapalapítás engedélyhez kötésétől a lapbetiltásokon
keresztül a biztosítékadás előírásáig. Felidézhetjük, hogy az 1848-ban Pozsonyból Pestre érkező
sajtótörvény szövegét a pesti ifjúság a magas összegű kaució miatt oly gyűlölettel fogadta, hogy
máglyára vetette és megégette.103

2. A sajtószabadság ideológiai-funkcionalista megközelítése
A két világháború közötti alkotmánytörténeti korszak a szabadságjogok apályát hozta, ez a megállapítás
kétségkívül érvényes a sajtószabadság korabeli helyzetére is.
Amint azt a történeti alfejezetben bemutattam, a húszas esztendőkben ugyan a rendészeti eszközök sora
szorongatta a lapokat, korlátozta a sajtót, mégis az első érdemi, a sajtószabadság klasszikus
alapkonstrukcióját vitató, említésre érdemes paradigmaváltást a Gömbös Gyula vezette kormány
sajtópolitikája hozta. Ugyan már korábban is fájó korlátozások sújtották a sajtót, úgy, mint a megint
egyszer, átmenetileg bevezetett cenzúra, vagy éppen a lapalapítás és terjesztés engedélyhez kötése, a
lapok betiltásának belügyminiszteri hatásköre stb., ám a korábbi sajtószabadság-fogalmat, tartalmi
összetevőit és eszmeiségét a központi hatalom képviselői adottnak fogadták el, azt nem kérdőjelezték
meg. A szigorú sajtórendészeti szabályok bevezetésének és gyakori alkalmazásának szükségszerűségét
igazolandó azzal érveltek, hogy a sajtószabadság feltételek nélküli érvényesülését „csupán” egyfajta
„kényszerű” történelmi parancsnak engedve helyezték zárójelbe.104 A Gömbös-kabinet Nemzeti
Munkaterve azonban már mind alapvetésében, mind a sajtószabadságról vallott ideológiájában nóvumot
jelentett, hiszen az volt az első olyan dokumentum, amely már elvitatta a korábbi fogalom érvényességét
és deklarálta, hogy a sajtószabadságot biztosítani az öncélú nemzeti államnak csak addig lehet feladata,
amíg az valóban a nemzet érdekét szolgálja.105 Az új paradigma tehát a sajtószabadság érvényesülési
körét elszakította annak klasszikus – liberális értelmezési keretétől és kollektív irányba tolta, a nemzet,
az államérdek érvényesülésének rendelve alá.
A Horthy-korszak későbbi időszakaiban ugyanez az érvelés adott újabb és újabb muníciót a
sajtószabadságot egyre jelentékenyebb mértékben korlátozó sajtójogi szabályok meghozatalának és az
azonos szellemű sajtójogi gyakorlatnak. Címében is erre utalt az állami rend megóvása végett szükséges
sajtórendészeti rendelkezésekről szóló 1938. évi XVIII. törvénycikk, amely a sajtó szabadságának
újabb, radikális korlátozását eredményezte.106
Minőségileg hozott új sajtószabadság-koncepciót a szocialista államjog, amelynek hivatása volt a
szocialista sajtójog elméleti megalapozása. A korabeli közjogi munkákra jellemző, hogy meglehetősen
szemérmesen nyúltak a szólás- és sajtószabadság témájához, többnyire csupán rövid, szentenciaszerű,
frázisokkal beérő, sűrű ideológiai utalásokkal tarkított megállapítások rögzítéséig jutottak. A korai
államjogi munkák közös jellemzőjeként elmondható, hogy már-már messianisztikus öntudattal, néhol
csekély intellektuális kapacitást mozgósítva láttatták a gondolatszabadság problémakörét. Többnyire a
szellemi iránytűként hivatkozott, megkerülhetetlen klasszikusokat (Marxot és Lenint – kezdetben, a
személyi kultusz idején, még életében Sztálint) felváltva idézve az osztályharc összefüggésében
ostorozták és helyezték zárójelbe a polgári alkotmányos jogfejlődés eredményeit, így mások mellett a
sajtószabályozás klasszikus vívmányait is. A „burzsoá sajtószabadság” kritikájával107 szemben éles
Ld. Első rész I.2. pontját.
Természetesen azt nem állíthatjuk, hogy a húszas esztendők sajtópolitikája nem teremtett eszmei alapot a Gömböskormányzat felfogásához.
105 Ennek az érdeknek a meghatározása természetesen a központi hatalom, privilégiuma volt.
106 A korszak sajtórendészeti szabályainak elemzését ld. Klein (2012) i. m. (46. lj.); Klein (2013) i. m. (46. lj.)
107 „Lenin hangsúlyozza, hogy az igazi sajtószabadság feltétele: meg kell fosztani a kapitalistákat attól a lehetőségtől, hogy
igénybevehessék (sic!) az írók szolgálatait, megvásárolhassák a kiadó cégeket és megvesztegethessék az újságírókat. Nincs
sajtószabadság ott, ahol a nyomdák, a papírkészletek, a tőkések kezén vannak s a tőke hatalma uralkodik a sajtó felett. A tőkés
sajtószabadság – tanítja Lenin – lényegében annyit jelent, hogy a gazdagoknak módjukban áll gazdagságukat közvélemény
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kontrasztot láttatva lelkesen hirdették a marxi-lenini elveken felépülő új társadalom
magasabbrendűségét, a proletárdiktatúra államában érvényesülő társadalomelméleti és
alkotmányelméleti szabadságfogalom – és annak részeként a sajtószabadság – új tartalmát.108
A szocialista államjogtudomány az állampolgári (politikai) szabadságjogokat következetesen két
csoportra osztotta. Az állampolgárokat személyükben megillető, a magánélet zavartalanságát szolgáló
szabadságjogok mellett (személyi szabadság, személyi sérthetetlenség, levéltitok stb.), amelyeknek
tipikusan nem volt politikai-hatalmi tartalma, számon tartotta „a dolgozók társadalmi tevékenységével
összefüggő” és kizárólag érdekeiknek megfelelően gyakorolható, köztevékenységükkel kapcsolatos
szabadságát biztosító alapvető jogokat, az utóbbiak közé sorolván a sajtószabadságot.
A „népi demokrácia” közjogi szemlélete alapján a szabadságjogok nem voltak gyakorolhatóak a
proletárállam céljaival ellentétes módon, nem szolgálhatták a szocializmus építését gáncsoló
„ellenforradalmi elemek” szabadságát, hiszen „a szocialista demokrácia alapvető követelménye (…),
hogy a vezetés a dolgozó osztályok akaratának megfelelően határozza meg, hol a választóvonal a
szabadságjogok alkotmányszerű gyakorlása és a velük való visszaélés között.” A dolgozók
köztevékenységével összefüggő szabadságjogok – politikai korlátok nélküli – gyakorolhatóságának
feltétlen igénye tehát a szocialista alkotmányosság keretei között nem volt elképzelhető, érvényesülésük
kizárólag – a proletárállam által diktáltan – teleologikusan, célhoz kötötten valósulhatott meg.
Ebben az értelemben a szocialista felfogású sajtószabadság nem a társadalom egyes tagjainak alanyi
joga, legfeljebb olyan kollektív-közösségi jellegű jog, amelyet az állam egyes preferált társadalmi
csoportok, szerveződések részére politikai teleológiájához kötötten biztosított.
A sajtószabadság ilyen értelmű felfogása (a pártállam primer politikai érdekét tudományos érvekkel
megerősítve) szükségszerűen vezetett a szabadságjog jogi-intézményes garanciáinak hiányához, vagy
legalábbis halovány voltához, amelyekről az alkotmány sajtószabadság normája egészen az
alkotmányos rendszerváltásig nem rendelkezett, hiszen a sajtószabadsággal kapcsolatos jogi-intézményi
garanciákat sem a hetvenkettes alkotmányreform109 során, sem a szocialista alaptörvény későbbi
módosításai alkalmával nem tették az alkotmányjogi szabályozás részévé. A jogi-intézményi
biztosítékokról közel sem elégséges részletességgel a szakjogágak sajátosságaihoz mérten az egyes
ágazati részjogszabályok emlékeztek meg.
Az állampolgári jogokat, így a sajtószabadságot is, a tudományos munkák kivétel nélkül az osztályharc
összefüggésrendszerében vizsgálták, rögzítve: „[T]őkés viszonyok között a társadalom dolgozó
többségének sajtószabadságáról nem beszélhetünk.” A kapitalista társadalmi rendben érvényesülő – a
szocialista államjog elmélet által – formálisnak minősített szabadság helyett a szocialista
sajtószabadságot megfosztották a jogi-intézményes garanciáktól, és az annak érvényesülését elősegítő
feltételrendszert anyagi-materiális biztosítékokkal „gazdagították”.
A napi gyakorlatban mindez azt jelentette, hogy a papírkészletek és nyomdák, valamint a terjesztési
szervek és eszközök a proletár állam kezébe kerültek, és így – az ideológia prizmáján át szemlélve,
áttételesen – a proletariátus, a „munkásság és a dolgozó parasztság” birtokában voltak. A
tulajdonviszonyok ilyen átalakítása következtében az uralkodó osztállyal, de sokkal inkább a központi
hatalom érdekeivel szemben nem is lehetett élni a szabad sajtó eszközével. A garanciarendszer ilyen
„gyártására” és hamisítására felhasználni.” Ld. Beér János – Kovács István – Szamel Lajos: Magyar államjog. Tankönyvkiadó
Vállalat, Budapest, 1960. 475.
108 „Jó nyomdák, jó szerkesztőségek nélkül, a munkásosztály nyílt szervezetei nélkül, a legszűkebbektől a legszélesebb
körűekig, amelyek a munkásosztály millióit ölelik fel, a legszélesebb körű szabadság nélkül – nincs sajtószabadság. (…) a
legjobb nyomdák, a legjobb szerkesztőségek, egész papírgyárak, a sajtóhoz szükséges egész festékgyárak, a gyűlések számára
hatalmas paloták – mindez és sok más, ami a munkásosztály sajtószabadságához szükséges, teljes egészében és maradéktalanul
a munkásosztály és a dolgozó tömegek tulajdonában van. Ezt nevezik nálunk a munkásosztály sajtószabadságának. Nálunk a
burzsoázia számára nincs sajtószabadság!” Ld. Sztálin: Beszélgetés a külföldi munkásküldöttségekkel. In: Sztálin Művei X.
kötet. Szikra, Budapest, 1952.
109 Az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről szóló 1972. évi
I. törvény.
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irányú átalakításáról azt állították, hogy az a sajtószabadság fejlődésének egy, a polgári alkotmányozást
meghaladó, magasabb szintje, sőt egyenesen csúcspontja. A szabadságjog érvényesülése nem az
intézményes garanciák útján, hanem a marxista társadalomelmélet kiindulópontját követve, a
tulajdonviszonyokon és a termelési eszközökhöz való hozzáférésen (anyagi, politikai biztosítékon)
keresztül valósul meg,110 hiszen kizárólag ez biztosíthatja – tanította Lenin, – hogy a tőkések elessenek
annak a lehetőségétől, hogy „felbéreljék az írókat, megvásárolják a kiadókat és megvesztegessék az
újságírókat.”
Az a felfogás, amely a sajtószabadság anyagi-materiális biztosítottságának elvéből indul ki, és hirdette,
hogy a szabadságjog „[a]] szocializmus utján haladó országunkban a szovjet példa nyomán, a népi
demokrácia rendszeréből következően valósággá vál[ik]”,111 hűen tükröződött vissza az 1949. évi
alkotmány eredeti normaszövegében. A sztálini intenciókat követő alapjogi dokumentum így
„összhangban áll[t] e szabadságjog lenini megfogalmazásával” és a népi demokratikus Magyarország
jellegével, amely megkövetelte, hogy „a sajtó szabadságát a szocializmust építő dolgozó többség
jogaként, anyagi biztosítékokkal körülvetten” kell biztosítani.112
A sajtószabadság szocialista tartalmát a különböző szerzők az alábbiakban foglalták össze: nem létezik
előzetes cenzúra (amely a jogszabályok szintjén valóban nem jelent meg), megvalósul a termelési
(papírkészletek, nyomdák) és terjesztési eszközök állami tulajdona (a sajtó ezáltal felszabadul a tőke
járma alól), sajtóterméket elkobozni kizárólag bíróság jogosult, és a szerzővel szembeni eljárás kizárólag
bírósági úton valósulhat meg. 113
III. Fejezet A sajtószabadság elméleti előkérdései – elméleti igazolások és eszmetörténeti
kitekintés
A szólás- és sajtószabadság tartalmi összetevőit értelmező tudományos munkák első megállapításai
között – eltérő súllyal és struktúrában – rendre megjelennek a szabad szólás jogának elméleti igazolásai,
azok az indokok, amelyek valamely (alkotmányos) érték, érdek, cél megvalósulása érdekében
alkotmányos védelemben részesítik a különböző formában megnyilvánuló közléseket. A közlés
megnyilvánulhat szóban, írásban, tettben, hallgatásban, és közvetítők útján egyaránt. A szabad
kommunikáció különböző formáinak számos igazolása ismert, amelyeket különböző szempontok
szerint lehet tipologizálni, csoportosítani.
Az egyes demokratikus elveket tükröztető argumentáló elméleteknek különböző szempontú
csoportosításai ismertek. Az egyik legszélesebb körben elterjedt, duális megközelítés szerint a
szólásszabadság jogának kétféle megalapozása lehetséges, a jogok igazolása individuális alapon
(individuális/konstitutív igazolások) és társadalmi funkcionalitása felől (instrumentális igazolások)
valósulhat meg.114 A konstitutív igazolások az individualista megalapozásokhoz hasonlóan az embernek
az emberi mivoltából fakadó (Istentől kapott vagy a természet rendje szerint meghatározott) azon
jogából indul ki, hogy természetéből fakadóan azt gondolhat és azt mondhat, amit csak akar, mivel a
gondolat megfogalmazásának és kifejezésének szabadsága az ember antropológiájából fakadóan
Sztálint idézi Szabó Imre az 1951-es tankönyvben: nem a polgárok formális jogait fejezi ki, hanem „a fősúlyt e jogok
biztosítására, azokra az eszközökre helyezi, amelyekkel e jogok biztosíthatók.” Ld. Beér János (szerk.): Magyar Alkotmányjog.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1951. 362.
111 Beér János: Magyar alkotmányjog (egyetemi tankönyv). Készült a Mefesz Jogi Kari Szervezet Jegyzetosztályának házi
sokszorosításában. 1950. 215.
112 Dér Ferenc: A sajtójogi szabályozás néhány problémája. Állam és igazgatás, 1965/11. 1016–1022.
113 Vö. Schmidt Péter: Alkotmányjog. BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, 1976. 96.; Bihari Ottó:
Államjog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 158.
114 Vö. Halmai Gábor: A véleménynyilvánítás szabadsága. In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Emberi jogok. Osiris,
Budapest, 2003. 431–437.; továbbá Udvary Sándor: Alkotmányos médiajog? Az elektronikus média jogának elemzése az
amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlat tükrében. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar, Budapest, 2008. 52–54.; Polyák Gábor: A kommunikációs jogok. In: Gálik Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás.
KJK-Kerszöv, Budapest, 2005. 57–58.
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személyes (jellem)fejlődésének és személyisége kiteljesedésének záloga. Az önkifejezési szabadság
alapja, amely egyébiránt az emberi méltóságban gyökerezik, az autonómia. A konstitutív jellegű
igazolások közös jellemzője tehát az, hogy az önkifejezéshez fűződő, a személyiség szabad
kibontakoztatását lehetővé tévő individuális jogból indulnak ki. A liberális eszme individualista
alapkoncepciójához képest az instrumentális igazolások (ezzel szemben) igazodási pontjukat jellemzően
az individuumon kívül találják meg, azzal, hogy nem közömbösek az Ember, mint alapvető érték iránt.
Ezek a teóriák valamilyen erkölcsi, alkotmányos érték érvényesülésének, a közösség, a társadalom
egészének érdekét megvalósítani hivatott instrumentumát (eszközét) láttatják a kifejezés szabadságában,
így az igazság, a társadalmi fejlődés, vagy éppen a demokratikus eljárások működésének, végső soron
a demokratikus államberendezkedésnek a jelentékeny biztosítékaként tekintenek vizsgálódásunk
tárgyára. Az instrumentális alapú elméletek, amelyek a társadalom érdekére, közösségi értékekre
fókuszál mindig szorosan kötődnek a demokrácia eszményéhez, hiszen értelmüket kizárólag a
demokratikus társadalmi rendben nyerik el. A demokrácia diskurzív-deliberatív felfogása nem is
értelmezhető nélküle. A kifejezés szabadságát itt a demokrácia immanens részeként, a népszuverenitás
sajátságos megnyilvánulásaként értékelik, ahol a közlő gondolataival, véleményével gazdagítja a
társadalmi diskurzust, míg a befogadó ugyanabból tájékozódik. A tájékozott, aktív, tudatos polgár
ethosza nélkül ugyanis nem képzelhető el a demokratikus eljárásokban manifesztálódó államitársadalmi berendezkedés.
Míg az instrumentális igazolások erejüket rendszerint a jogok gyakorlásának következményeiből,
„alkotmányos hasznukból” nyerik, addig a konstitutív megalapozások önmagukból, morális jogi
jellegükből vezetik le a jogok filozófiai megalapozását. Az autonómiát, mint az individuum morális
jogát végső értékként szemlélő kanti morálfilozófia az egyéni autonómiát végső célnak tekinti, így a
szólásszabadság célját, értelmét is csupán ennek a végső célnak a szolgálatában képes megragadni,115
amelynek során a kifejezés bárminemű szabadsága a zavartalan egyéni önkifejezés, személyiségkiteljesítés befolyásmentes védelmi övezetének biztosítását jelenti.
Magam Koltay András felfogásával értek egyet, és az egy árnyalatnyit eltérő, de lényegében a kétféle
megalapozással nem ellentétes felosztást fogadom el. Koltay a bölcseleti igazolások ezerszínű
kaleidoszkópjában a jogfilozófiai érvelések három modelljét határolja el, megkülönböztetve az igazság
keresésének és a demokrácia szolgálatának érvét, valamint az individualista megalapozások
modelljét.116

1. Az igazság mint társadalmi és alkotmányos érték védelme
A szólásszabadságnak mint az igazság kiderítése eszközének hívei azt állítják, hogy a gondolatok szabad
kinyilvánítása azon az elvi alapon áll, hogy a kommunikációnak nevezett társadalmi folyamatban úgy
valósul meg az igazság felismerése, hogy az a lehető legtöbb nem igaz szólással megméretik, és a
természet törvénye szerint győzedelmeskedik. A társadalmi haladást és az egyéni boldogulást egyaránt
meghatározza az igazság felismerésének képessége. Az igazság kiderítésének folyamata, az eljutás az
objektív igazság felismeréséhez azonban csak az igazság hamissággal való összemérését követően
lehetséges.
Az igazság erejéről elsőként 1644-ben a költő117-politikus118 John Milton értekezett, aki patetikusan és
nem kevés szenvedéllyel fogalmazta meg a szólásszabadságot legitimáló indokként az igazság
keresésének magasztos társadalmi célját. Milton oly meggyőző erővel és hittel érvel méltán híres
Vö. Halmai i. m. (114. lj.) 432.
Koltay i. m. (9. lj.) 25–43. Török Bernát is a közlések alkotmányos alapértékének vizsgálata során a Koltay-féle hármas
felosztást alkalmazza. Ld. Török Bernát: Szabadon szólni, demokráciában. A szólásszabadság magyar doktrinája az amerikai
jogirodalom tükrében. HVG-Orac, Budapest, 2018., különösen 26., 40.
117 Milton a XVII. század barokk irodalmának egyik legnagyobb alakja.
118 Milton több politikai témájú röpiratot írt példának okáért az emberi jogokról, de a szabad vallásgyakorlás jogáról is
értekezett, és Oliver Cromwell titkáraként tevőleges részese, alakítója volt az angol polgári forradalomnak.
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művében, az Areopagiticában,119 hogy a sajtószabadsággal foglalkozó munkákban évszázadok múltán
is megszámlálhatatlanul sokszor citálták e sorokat: „Hadd birkózzon egymással igazság és hazugság,
hisz ki látott már olyat, hogy az igazság szabad, nyílt küzdelemben alulmaradt volna? Az igazsággal
való cáfolás a legjobb és legbiztosabb elnémítás (…) Mert ki ne tudná, hogy az igazság a Mindenható
után a legerősebb, s győzelméhez nincs szüksége ravaszkodásra, hadicselekre, cenzúrára; ezekhez a
fortélyokhoz és védelmi eszközökhöz a tévelygés folyamodik az igazság hatalmával szemben.”120
Milton érvelése alapvetően teológiai jellegű volt, hiszen Isten akarata elleni véteknek tartotta, ha az
ember, vagy különösen, ha az állam az Isten szeretetéből fakadó kegyelem ajándékát, a „szabad és tudós
szellemet” elfojtja, nem engedi kibontakozni. Az ember ugyanis az isteni ajándékként kapott szelleme
által képes eljutni az igazságra, képes felismerni a jót és a rosszat, képes szelektálni nézetek, eszmék
között. Az emberi szellem pallérozása legalkalmasabb eszközének pedig a szabad szólás eredményeként
létrejövő eszmék közötti tisztító jellegű harcot tekinti. A szabad cselekvés tanának alapján Isten az
ember szabadságába adott mindent, hogy szabadon, saját belátása szerint cselekedjék (szabad akarat és
szabad cselekvés tana – liberum arbitrium), ám ezért cserébe rárótta a felelősség terhét, döntéseiért
ugyanis az ember felelősséggel tartozik, és végső soron ezek alapján kell majdan számot adnia az utolsó
ítélet során. Az ember tehát felelősséggel terhelt lény, ám ennek fejében van választási szabadsága.
Milton az Areopagitica alcíméhez hűen (az engedély nélküli nyomtatásért) az írott, nyomtatott szó
elfojtását szinte az istenteremtmény Ember megölésének bűnével azonosítja: „Egy könyvet megölni
szinte felér egy ember megölésével; aki embert öl, értelmes lényt, Isten képmását öli meg, de aki egy jó
könyvet pusztít el, magát az értelmet: Isten képmását mintegy csírájában öli meg.”121 Hozzá kell azonban
ehhez tenni, hogy Milton a fenti erőteljes fogalmazásmód ellenére sem kívánta a sajtó teljes szabadságát.
A puritán politikus Milton ugyanis – amiként arra Koltay András is rámutatott – ragaszkodott a „pápista
bigottok” könyveinek cenzúrázásához.122
Bár többnyire Miltont művei közül csak az Areopagiticát szokták idézni a szólásszabadságról szóló
munkák, ám Milton talán leghíresebb műve, a barokk eposzirodalom gyöngyszeme, az Elveszett
Paradicsom is bőven szolgáltat muníciót a miltoni szólásszabadság-felfogás pontosabb megértéséhez.
Az eposz az emberiség tragikus, de mégis reményteli, Paradicsomból való kiűzetését énekli meg, ahol
az Isten és a Sátán allegóriájában az igazság és a hazugság gigászi, mitikus csatája bontakozik ki. Milton
még az ellentmondás, a viszály, a bűn megtestesítőjének, a Sátánnak is megadja a lehetőséget arra, hogy
„igazát” nyílt küzdelemben megvédje. Valójában a mű valódi hőse is maga a Sátán, aki bár
szükségszerűen bukik el az Igazsággal, az Istennel vívott harcban, mégis lelki ereje, elveihez való
megtörhetetlen ragaszkodása nem engedi meg, hogy az olvasó szemében csak sajnálatra méltó, bűnös,
bukott antihőssé váljon. Az első emberpár Ádám és Éva egyébként csak játékszerek az eposzi
küzdelemben. Az isteni-démoni küzdelemben a rossz bukását, az igazság apoteózisát követően az
emberre sem vár siralomvölgy, és noha az Édent elvesztette, megkezdheti az emberi utat, amely bár
küzdelmes, de némi reményt is ígér, ahogy ez a mű záró soraiban is megjelenik: „Előttük a világ, hol
nyughelyet / lelnek, s vezérük lesz a Gondviselés. / Kéz kézbe, lassú vándorlépteik / magányban az
Édenen át vezetnek.”
Milton egész pályája során hű maradt elveihez, később a Visszanyert Paradicsomban (a bűnbeesést
követően megtörténik a megváltás) is hagyja, hogy a megváltó Jézus Krisztussal vitába szálljon a Sátán,
sőt, Jézus megváltó áldozata a Sátánnal való küzdelemben lesz teljessé.

Az Areopagitica alcíme szerint az engedély nélküli nyomtatásért szállt síkra. Az áthallásos cím utal az athéni demokrácia
intézményére, az Areioszpagoszra, amelynek megszűnése után annak újjászervezése érdekében nagyhatású beszédet mondott
a híres attikai szónok, Iszokratész. Az V. századi beszéd Areopagitikosz („areioszpagoszi beszéd”) megnevezéssel ismert.
120 John Milton: Areopagitica. „Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the worse in a free and open
encounter? (…) For who knows not that Truth is strong next to the Almighty? She needs no policies, nor stratagems, nor
licensings to make her victorious; those are the shifts and the defences that error uses against her power.”
121 John Milton: Milton, az angol forradalom tükre. Gondolat, Budapest, 1975. 74.
122 Koltay i. m. (9. lj.) 26.
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Milton műveit II. Károly restaurációja idején forradalmi tevékenysége miatt nyilvánosan elégették.
Milton tehát még határozottan egy teológiai szempontú megalapozását adta a szabad diskurzusok
szükségességének, ám két évszázaddal később megszületett a miltoni koncepció világi átirata, a szintén
angol származású közgazdász-filozófus, John Stuart Mill tollából. A liberális eszméket hirdető Mill A
szabadságról szóló munkájában ugyanazt az értéket, az igazságot jelöli meg a szabad szólás indokaként,
mint Milton. Millnek a „társadalmi szabadságról szóló műve, amely bevezetőjében arra tesz ígéretet
olvasójának, hogy bemutatja „milyen természetű az a hatalom, amelyet a társadalom jogosan
gyakorolhat az egyén fölött, s hol vannak e hatalom korlátai,” a gondolat és szólásszabadságról szóló
fejezetében, miután bár megállapítja, hogy „a sajtótörvény Angliában ma éppoly szolgai, mint a Tudorok
korában volt, nemigen áll fönn az a veszély hogy ténylegesen életbe léptessék a politikai viták
elfojtásá[t],” kifejti a szólásszabadság egyik klasszikus, nagy hatású, libertárius megalapozását. Mill a
szabad társadalmi vita eredményeként napvilágra kerülő igazságot a társadalmi fejlődés
nélkülözhetetlen előfeltételének tekinti, és szilárdan hisz abban, hogy egyetlen vélemény elnyomására
sem lehet jogot találni: „Ha az egész emberiség egyetlen ember kivételével azonos véleményen volna,
még akkor sem lenne jog ezt az embert elhallgattatni, ahogy annak sem lenne joga – ha hatalma volna
is rá – az emberiséget elhallgattatni.” Mill a véleményt nem csupán a gondolatot megformáló, képviselő
egyén kincsének, nem csak tulajdonosa „magánvagyonának” tekinti, ahogy fogalmaz: „[H]a korlátozzák
egy vélemény kifejtését, abban épp az a különlegesen rossz, hogy az emberi nemet rabolják meg, az
utókort éppúgy, mint a kortársakat, az eltérő véleményűeket még jobban, mint az egyetértőket. Mert, ha
a vélemény helyes, megfosztják őket az alkalomtól, hogy igazságra váltsanak egy tévedést, ha pedig
helytelen, nélkülözni kénytelenek egy majdnem ekkora nyereséget, hogy tudniillik élesebben és
elevenebben észleljék az igazságot azáltal, hogy az megütközik egy tévedéssel.”123
Mill egyértelműen rögzíti, hogy nincs tévedhetetlen ember, a vita elhallgattatása [pedig] mindig
egyenértékű a csalhatatlanság feltételezésével,” azzal, hogy egyesek azt feltételezik, hogy
„bizonyosságuk azonos az abszolút bizonyossággal.”124 Mill az emberi ítélőképesség sajátos vonásának
tekinti azt az emberi tulajdonságot, hogy a tévedése lehetőségét nemigen veszi számításba. A tévedés
az emberiség történelmének sajátságos, konstans kísérőjelensége, de hajtóereje is. Nem csak az
emberek, de a korok is éppoly kevéssé tévedhetetlenek, számos korábban dogmaként tisztelt „igazságot”
cáfolt meg az utókor, tévesnek, vagy egyenesen abszurdnak minősítve az egykor remegve tisztelt tant.
„Az egyetlen körülmény, amely jogossá teszi, hogy véleményünket valamely cselekvés érdekében
igaznak tekintsük, az, ha teljes szabadsággal ellent lehet neki mondani és meg lehet cáfolni; annak, aki
csak emberi képességekkel rendelkezik, nincs más racionális biztosítéka arra, hogy igaza van.” 125 Az
ember, mint racionális (értelmes és erkölcsös) lény rendelkezik azzal a – Mill szóhasználatával élve –
tiszteletreméltó tulajdonsággal, hogy kijavítsa a saját hibáját. A hiba feltárásához azonban rendre
valamiféle külső inger, empíria (tapasztalat) szükséges, amelyben a hiba tudottá válik, és amelyet a
racionálisan gondolkodni képes ember vitában képes megtapasztalni, ugyanis az ilyen vitát megjelenítő
diszkusszióban fog eldőlni, hogyan is kell értelmezni a tapasztalatot.126
Soha nem lehetünk tehát abban egészen biztosak, hogy amit igaznak gondolunk, az valóban az is, és
mivel nem kizárható teljes bizonyossággal, hogy mi tévedünk, és más(ok) véleménye hordozza az
igazságot, ezért morálisan nem lehet elfogadható mások álláspontjának az elutasítása, korlátozása.
Az emberiség szellemi jólétének szükséges előfeltételét tehát Mill négyféleképpen alapozta meg. Ha
nem gondoljuk, hogy csalhatatlanok vagyunk, akkor abban sem lehetünk bizonyosak, hogy egy
elhallgatott vélemény hamis, vagy igaz. Még akkor is, ha egy vélemény a maga teljességében téves, nem
kizárt, hogy tartalmaz részigazságot, és az általánosan elfogadott (és még valójában is igaz) nézet is
tartalmazhat következetlenséget, tévedést, és csak igen ritkán abszolút igaz. Az igazság kisebb hibáinak
John Stuart Mill: A szabadságról. Századvég, Budapest, 1994. 25–26.
Mill i. m. (123. lj.) 26.
125 Mill i. m. (123. lj.) 28.
126 Mill i. m. (123. lj.) 29.
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kiigazításához – amelyre, amint azt már fentebb jeleztem – a racionális elme csak „az ellentmondásban
meglévő vélemények összeütközése [révén] teremtheti meg annak lehetőségét, hogy az igazság hiányzó
része elfogadottá váljék.”127 Az előző okfejtés fennállósága mellett sem lehetetlen, hogy a kanonizált
igazság az abszolút, teljes igazságot is magában hordja, ám ilyenkor is fennáll a veszélye, hogy annak
(társadalmi) elfogadása nem ezen érték tudatos érzékelésén és vállalásán, hanem csupán egyfajta
társadalmi előítéleten, megszokáson alapul. Akkor azonban, ha az ilyen véleményt „folytonosan heves
támadások” érik, a társadalom is sokkal inkább ésszerű, racionális értelme felől fogadja el azokat,
felismervén valódi materiális igazságtartalmát. Végül a minden mozzanatában igaz vélemény is
elkorcsosulhat, ha a megszokás hatására nem csupán a racionális magyarázat megy feledésbe, de
tartalma is kiüresedik, dogmává válik, amelyre már valójában senki nem figyel: „[M]egszűnik hatni a
jellemre és a viselkedésre: a tanítás tisztán formális hitvallássá válik, nem ösztönöz jóra, csak béklyóba
szorítja a lelket, s megakadályozza, hogy akár az értelem, akár a személyes tapasztalat hatására
bármilyen új és szívből jövő meggyőződés kialakuljon benne”.128 Történelmi tapasztalat, hogy a mégoly
igaz, nemes, az emberiség fejlődését szolgáló igazságnak is addig, amíg értékén (ti. igazság) elismerik,
át kell menni az üldöztetésen, a „tűzkeresztségen”, újra és újra le kell győznie a hamisságot, amelyből
azonban újult erővel, s talán a korábbinál is tisztább tartalommal kerül ki.
Ez az elmélet tehát a „marketplace of ideas” teóriájának első kifejtése, ám Mill művében ezt a
szóösszetételt egyszer sem írta le. Libertárius felfogása abban is megmutatkozott, hogy a szabadságról
általánosságban kifejtettek szerint az egyén szabadsága kizárólag mások sérelmének megakadályozása
érdekében lehetséges, „az ő [értsd: az egyén] saját – fizikai vagy erkölcsi – java nem elégséges indok
erre.”129 Mill felfogása a jogok individualista megalapozását szolgáltatja, de nem vitatja, hogy a jogok,
így a véleménynyilvánítás a társadalom egészére jótékony hatással van. Mill elméletében is megjelenik
az individualista elem, bár egészen más összefüggésben, mint Miltonnál. A teológiai-szakrális
kiindulóponttal ellentétben itt az ember morális feladata (morális lény) kibontakoztatni a benne rejlő
képességet, amely azonban nem csak önmagáért való érték, egyben feladat, közösségi érdek is, tekintve,
hogy a társadalom akkor képes fejlődni, ha rátalál a fejlettsége adott szintjének meghaladásához
szükséges igazságra.130Mill elmélete – bár igen tetszetős, mi több, kifejtett nézetrendszere vitán felül az
igazolások máig ható egyik legjelentősebb pillére – több ponton sincs tekintettel a valóság teljességére,
a társadalmi valóság komplexitására, ha tetszik a „teljes igazságra.” Mill gondolatait az elmúlt másfél
évszázadban ezért számos megalapozott kritika érte. Mill kétségkívül túlértékeli a közvita szerepét,
tekintettel arra, hogy a társadalmi vita a valóságban a társadalom tagjainak csupán egy kis részét érdekli
és nem is feltétlenül vezet el az igazsághoz. A közvitában, különös tekintettel a politikai diskurzusokra,
a modern társadalmakban csak igen kevesen vesznek részt, az emberek döntő többsége nem kíván
aktívan részt venni ezekbe a diszkussziókban. A szabadság nem kötelezettség. Igaz, hogy Mill
elméletében mindenkinek szabadságában áll ez az aktív, intellektuális részvétel, de erre senki nem
kötelezhető, és nagyon sokan nem is kívánnak élni ezzel a jogosultsággal. A közélettel szemben
közönyös, a köz ügyeiben passzív polgár ugyanis a modern demokráciákban nem esik oly elmarasztalás
alá, mint azt Periklész az athéni demokráciában magasztalta.131 Történelmi tapasztalatok
kétségbevonhatatlanul igazolják, hogy a szabad politikai vita sem vezet el feltétlenül a (társadalmilag
szükséges) igazsághoz, a legjobb egyéni vagy társadalmi döntésekhez. A közkeletű példaként
hivatkozhatunk a Weimari Köztársaság bukására, arra a politikai folyamatra, amelyben a szabad, nyílt
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Mill i. m. (123. lj.) 62.
Mill i. m. (123. lj.) 62.
129 Mill i. m. (123. lj.) 18.
130 Robert C. Post például a gondolatok piacának legfontosabb szerepét, az új tudás megszerzésében, az egyéni és közösségi
tudásgyarapodásban láttatja. Vö. Robert C. Post,: A részvételi demokrácia és a szólásszabadság. In: Robert C. Post,: A
szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata. Wolters Kluwer, Budapest, 2017. 70.
131 Egyformán gondunk van a házunk és az állam ügyeire, és bármilyen mesterséget űzzön is valaki közülünk, jól tájékozott a
közügyekben. Mert mi vagyunk az egyetlenek, akik azokat, akik ezektől távol tartják magukat, nem visszavonultaknak tartjuk,
hanem egyenesen semmirekellőknek, és mi magunk döntjük el vagy fontoljuk meg helyesen ügyeinket, azt tartva, hogy a
szavak nem ártanak a tetteknek, az már inkább, ha – mielőtt hozzákezdenénk – nem tisztázzuk előbb okos beszéddel, hogy mit
kell cselekednünk. (Thuküdidész: Periklész beszéde a háború első évében elesett athéniek temetésén).
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közvita áldásos hatását élvezve épült ki a nemzetiszocialista rezsim, hogy aztán a történelem egyik
legkegyetlenebb totalitárius rendszerét valósítsa meg.
Az egyik legnyomósabb ellenérv Mill elméletének komplexitása ellen, hogy nem alkalmazható az esetek
teljességére, vannak ugyanis olyan kifejezések, amelyekről objektíven nem dönthető el, amelyek
esetében objektíven nem lehet választani, hogy igazak-e vagy sem. Mill nem tesz különbséget
értékítéletet tartalmazó vélemény és tényállítás között. Utóbbi esetében létezhet objektív igazság, de a
vélemények abszolút igazságtartalma per definitionem nem tárható fel. Arról a közlésről ugyanis, hogy
„A” a jogtudomány doktora, objektíven eldönthető, hogy igaz, vagy éppen valótlan tényállítás. Azon
vélemény esetében azonban, miszerint az orvostudomány jobban szolgálja az emberiség javát, mint a
jogtudomány, ez a kérdés már kétségkívül nem dönthető el egyértelműen. A vélemény, amely az azt
megformáló egyén szubjektuma által meghatározott értékítélet, nem kategorizálható objektív
szempontok szerint, az egyén személyiségének autonómiájából fakad.
Vannak olyan szólások is, amelyeknek egyáltalán nem célja a társadalmi diskurzusokban való részvétel.
Egyes közlések eleve nem szólnak a nyilvánosságnak, azokat magánkörben, magánmegnyilvánulásként
formulázzák. Természetesen azt nem lehet állítani, hogy ilyen esetben nem vizsgálható a közlés
igazságtartalma, ám kétségkívül nem abban a koordinátarendszerben, ahogyan azt Mill felvázolta. Más
megnyilvánulások pedig azért esnek kívül a társadalmi vitán, mivel egyáltalán nem rendelkeznek
közéleti, társadalmi mozzanattal, és igazságtartalmuk sem vizsgálható, ilyenek például a kereskedelmi
kommunikáció egyes megnyilvánulásai, így a reklámok üzenetei.
Mill elmélete – amint arra Koltay is rámutat – az objektív igazság létezésével kapcsolatban hordoz némi
önellentmondást. Bár hisz az objektív igazság létezésében, de tagadja, hogy annak felismerésére képesek
volnánk és így bármikor is teljes bizonyossággal állíthatnánk, hogy az általunk vallott igazság az
objektív igazság. Bár ezen a ponton különbséget kell tennünk az objektív igazság létezése és
megismerhetősége, a tudati abszolút bizonyosság elérése között, mégis „ha soha nem lehetünk biztosak
benne, az igazság eszménye távoli, absztrakt létezővé torzulhat,”132 végső soron kiüresedve elveszítheti
társadalmi funkcióját, értéktartalmát.
Mill elmélete – amiként arra már utaltunk – lényegében a „marketplace of ideas” teória első
megfogalmazása, bár Mill ezt a kifejező fordulatot maga soha (legalábbis írásban) nem használta. A
huszadik század elejének amerikai legfelső bírósági gyakorlata emelte a „marketplace of ideas”-t az
alkotmányos érvrendszerbe. Az igazságkeresés igazolásának egyik legelső, legfelső bírósági döntésben
való megjelenése még nem egy ítélet rendelkező részét magyarázó indokolásban, csupán egy az ítélettel
vitatkozó különvéleményben jelent meg. Oliver Wendell Holmes bíró a szólásszabadság alkotmányos
tartalmának amerikai legfelső bírósági gyakorlatában paradigmaváltó jelentőségű ítéletben, az Abramsügyben megfogalmazott különvéleményben fejtett ki Mill-hez hasonló érvelést, miszerint kizárólag a
nézetek állandósuló vitájában születhet meg a felismerés arról, hogy mi az igazság: „[A]z igazság
legjobb próbája a vélemények piaca, a piac versenyében való elfogadottság.”133
Az igazság meghatározása a filozófia egyik legvitatottabb kérdése. Végtelenül leegyszerűsítve ugyan,
de azt mondhatjuk, hogy az igazság az objektív valóság és a szubjektív tudat egymásnak való
megfeleltetéseként azonosítható/írható le, egy közlésnek, kifejezésnek a saját tárgyához való viszonyát
jelölő filozófiai kategória. Az igazság fogalmi meghatározásának, tartalmi azonosításának minden
nehézsége erre az alapvető relációra vezethető vissza. Az igazság megismerhetőségének kérdése,
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illetőleg az abszolút igazság létezésének problematikája pedig alapvetően összefügg az emberi
megismerés képességének végső határaival. Így tehát az igazság problémája egyszerre episztemológiai
(ismeretelméleti, ti. ismernünk, értenünk kell az állítás tárgyát, a létező valóságot), másfelől logikai,
hiszen képesnek kell lennünk megvizsgálni a tárgy és a rá vonatkoztatott állítás egymáshoz való
viszonyát. Antoine Laurent de Lavoisier-nak szokás tulajdonítani azt a bonmot-t miszerint „(…) minél
többet tanul az ember, annál kevesebbet tud.” A Bibliában számos helyen olvashatjuk az igazság
kifejezést különböző kontextusokban. Az ószövetségi könyvekben, így például Zakariás jövendölésében
isteni parancsként (Isten szabta törvényként, magatartási előírásként) jelenik meg az igazságfogalom,
amikor a próféta kinyilvánítja az Isten szavát: „Mondjatok igazat egymásnak, hűséggel és békével
szolgáltassatok igazságot kapuitokban (…) ne szeressétek a hamis esküt.” Itt tehát az igazság fogalom
egy magatartást előíró szabályban jelenik meg, egy pozitív parancs, amelynek megfeleltethető a mózesi
parancsolatokban megfogalmazott „Ne hazudj!” parancsának.
Az Újszövetségben szám szerint 172 alkalommal jelenik meg az igazság kifejezés. A keresztény teológia
Jézust az Igazsággal azonosítja, és az Igazság királyának nevezi. Mindebből következett a középkori
egyház abszolút igazságának a tétele is: az Egyház által hirdetett tanítás az objektív igazság.
A katolikus teológia igazságfogalma tehát abszolút, az Isten szubsztantív tulajdonsága, amelyet a
világban a maga teljességében az Egyház képvisel. A teljes isteni igazságot kizárólag az Egyház
képviseli, és mivel az üdvösség az igazságban van (Dominus Iesus), ezért ettől az igazságtól (amely az
Egyház és az ember végső céljához, ti. az üdvösséghez vezet) különböző, más igazságokat nem is tűr
meg. A katolikus egyház tanító egyház, amely megismerteti híveivel az igazságot, és mivel ő birtokolja
annak teljességét – amely nem emberi értelem által, hanem az isteni kinyilatkoztatás révén ismerhető
meg –, ezért a tévedés sem lehetséges, a felismerés sem kérdéses, vagyis a különböző vélemények
megismerése is felesleges.
Az igazság ismeretelméleti meghatározása tehát rendkívül nehéz. Bár Pilátushoz hasonlóan sokan
vitatják az abszolút, objektív igazság létezését, vagy felismerésének, emberi értelemmel való
felfogásának lehetőségét, mégis egyetértve Koltayval „annak tagadása, hogy a szabad szólás által
legalább elméletben elképzelhető, hogy az igazság napfényre kerüljön (…) baljós következményekkel
jár az emberiség számára.”134 Amennyiben vitatjuk az igazság létezését, egyúttal vitatjuk az ember(iség)
képességét arra, hogy a megismerése, mint intellektuális tevékenység révén fejlődhessen.
Az igazság feltárásának, felismerhetősége piacjellegű elméleteinek, így Holmes levezetésének is az
egyik leglényegibb gyengesége az, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy a vélemények piacán
megmérkőző álláspontok közül eleve az az igaz, amelyet a piac működése (ti. amelyik a piacon
győzedelmeskedik) igaznak mutat, úgy az az igazságot megfosztja értéktartalmától, és mintegy üres
elméleti absztrakcióként, a társadalom aktuális, moralitástól független álláspontjának (communis opinio)
függvényében telíti meg tartalommal. Ez a felfogás ugyanakkor szoros összefüggésben áll a többségi
demokrácia érvelésével is, azzal a problámával, hogy a többség tévedhet-e, vagy a többségnek
szükségszerűen mindig igaza van.
Az igazság piaci mechanizmusok általi feltárására vonatkozó elméletek nem, vagy csak részben veszik
figyelembe, hogy a piac soha, semmilyen körülmények között nem működik laboratóriumi, idealizált
közegben, sosem teljesem szabad, független a környezetétől, olyan erőtérben mozog, amelyben
megannyi erő-ellenerő, érdek-ellenérdek együttesen vannak jelen. Ezek a hatások a különböző piacokon
eltérő mértékű, de szükségszerűen megjelenő torzító hatású piaci kudarcokat eredményeznek. A
vélemények piacán sincs teljes versenyegyenlőség, vannak olyan álláspontok, amelyek tisztán,
erőteljesen és kellő meggyőző erővel jutnak el a célzott közönséghez, és vannak olyanok is, amelyek
szinte egyáltalán nem érzékelhetőek. Az egyes vélemények képessége a láthatóságra sok összetevő
együttese, ilyen például annak népszerűsége, megfogalmazójának (el)ismertsége, vagy a terjesztésre
szolgáló infrastruktúra jellege. A vélemények képviselőinek képessége azonban arra, hogy
134

Koltay i. m. (9. lj.) 30.

43

eredményesen tudják exponálni álláspontjukat, hasonlóan eshetőleges, mint a potenciális befogadók
megismerési hajlandósága. A társadalomban vannak olyanok (napjaink információs társadalmában –
nevére rácáfolva – egyre többen), akik nem fogékonyak a piac sokszínű kínálatára, vagy azért, mert
intellektuális képességük erre nem predesztinálja őket, vagy csupán azért, mert tudatosan elzárkóznak a
nyilvánosság portékáinak megismerésétől. A hozzáférés másik evidens korlátja, hogy a szólások egy
jelentékeny része térben és időben is behatároltan érzékelhető, az „ott és akkor” koordináták között
értelmezhető (Hyde Park nyilvánosság). A hozzáférés esélyegyenlősége elvileg legtökéletesebben a
tömegkommunikáció nyilvánosságában, a médiapiacon, a sajtó tevékenysége révén valósulhatna meg,
ám amint arról a későbbiekben részletesen szólok, a hozzáférés a sajtópiacon messze van az idealizált
állapottól, közel sem egyértelmű.
Az igazságkeresés teóriája Janus-arcú igazolása a véleménynyilvánítási szabadságnak: amellett, hogy
individualista jegyeket hordoz, nem érzéketlen a közösségi, társadalmi szempontokra sem. A
demokrácia érv az az igazolás, amely kifejezetten a társadalom felől közelít a szabadságjoghoz.

2. A demokrácia érvényesülése
Az igazság kiderítésének igazolása mellett a véleménynyilvánítási szabadság hangsúlyos
argumentációja a demokrácia érvényesülésének érve.135 A szabad gondolatközlés szabadságának
demokratikus teóriáját sokkal fiatalabbnak gondolják sokan, mint az valójában. Közkeletű vélekedés
szerint a demokratikus eljárásokkal legitimált szólásszabadság igazolását Alexander Meiklejohn
munkásságával azonosítják, és bár az vitán felül áll, hogy a demokratikus igazolás rendszerezett
elméletét az amerikai filozófus alkotta meg, előképeit szép számmal fedezhetjük fel az ókortól a
huszadik századig. Az ókori filozófiában a leghatározottabb utalás a szólás szabadságának
demokráciában betöltött szerepére Platónnál olvasható, aki Az állam című művében az általános
szabadság feltételeként is utal rá, a demokratikus állam jellegzetes vonásai között említi. A platóni
dialógusban Szókratész szavai szerint „először is itt [értsd: demokráciában – K.T.] a polgárok szabadok,
az állam telve van szabadsággal és szabad véleménynyilvánítással, és bárki azt teheti, amit akar.”136
A demokrácia érve hangsúlyozottan közösségi érdeket szolgálva, a politikai diskurzusok olyan
szerkezetéből indul ki, amely alkalmas a demokratikus eljárásokon keresztül a demokrácia
működésének fenntartására. Megjegyzendő, hogy a szabad szólás maga is értelmezhető egyfajta
demokratikus eljárásként.
A nem demokratikus formában működő társadalmak számára a szabad szólás joga, és különösen a
sajtószabadság olyan bizonytalansági faktor, amely a rendszer stabilitását veszélyezteti. Ennek egyik
legszembetűnőbb oka ugyan nem a demokratikus eljárásokhoz kötődik, hanem az autoriter rezsimek
által kinyilatkoztatott abszolút igazság megkérdőjelezéséhez vezethet, ám a másik oldalról ez a rendszer
szempontjából szükségszerűen a demokratikus vitában rejlő veszélyektől való félelemként.
Az utilitarista államszemléletek – emlékeztet Koltay András is – szintén használták a szólásszabadság
és a jó államvezetés közötti összefüggés érvét, így például az utilitarizmus atyja, az angol jogfilozófus
Jeremy Bentham és James Mill, John Stuart apja is erre a megállapításra jutott:
Bármilyen is legyen a biztonságunkat érintő közvetlen nyereség vagy veszteség, a politikai elnyomásból
fakadó veszélyek mindig nagyobbak, mint azok a veszélyek, amelyeket a politikai szabadság idéz elő.

A demokráciaelméletek szólás- és sajtószabadság alapelveit is felhasználó kifejtését ld. William Nelson: On Justifying
Democracy, Routledge & Kegan Paul, London, 1980; J. Roland Pennock: Liberal Democracy: Its Merits and Prospects,
Rinahart, 1950; valamint David D. Raphael: Problems of Political Philosophy, McMillan, London, 1976. A munkákat
hivatkozza: Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok. CompLex, Budapest,
2014. 3.
136 Platón: Az állam. Gondolat, Budapest, 1970. 244.
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Az elnyomás mindig ostoba, a szabadság mindig bölcs. Ez a mi hitünk, ez a mi tapasztalatból fakadó
hitünk, amelyre mi amerikaiak alapítottuk az életünket.137
Meiklejohn elméletének ideáját a közvetlen demokrácia működési mechanizmusai adták, az athéni
polisz népgyűlése, vagy éppen az egykori amerikai falugyűlések (town meeting) döntéshozatali
szisztémája. A közvetlen demokrácia agoráin mindenki megjelenhetett, közvetlenül hozzájárulhatott a
társadalmi diskurzushoz, és hasonlóan közvetlenül vehetett részt a döntéshozatalban. A szabad gondolat
legfőbb célja tehát ebben a felfogásban a demokratikus eljárásokon, a demokratikus önkormányzáson
keresztül a demokratikus társadalmi rend kialakításának és fenntartásának biztosítása. Meiklejohn
patetikus megfogalmazásában a demokrácia az egymástól való független gondolkodás művészete. A
demokratikus eljárások sikere, hatékonysága, legitimitása (néha még legalitása is) nagyban attól függ,
hogy abban minél több ember – ideáltipikus esetben a társadalom valamennyi tagja – részt vegyen. A
vitához való hozzáférés kiemelt jelentőségű eszköze a szabad szólás. Mivel Meiklejohn elméletét a
demokratikus eljárásokra vonatkoztatta, ezért annak érvényessége is elsősorban a politikai, társadalmi
diskurzusokra terjed ki, a demokratikus működés szempontjából irreleváns megnyilvánulások
igazolására kevéssé érvényes/használható. A rendkívül leszűkítő értelmezés problematikáját Meiklejohn
is csakhamar érzékelte, és az elmélet publikálását követő bő egy évtizeddel később bővítette a védendő
közlések körét, kiterjesztve azt az oktatás, filozófia, tudomány, irodalom és művészet
megnyilvánulásaira.
Bár Meiklejohn bírálói rendre azt vetik a demokrácia-igazolás újkori megalkotójának szemére, hogy túl
szűk körre korlátozza az alkotmányjogi védelmet, Robert Bork bíró éppenséggel túl szélesnek találta a
különböző társadalmi megnyilvánulásokra is kiterjesztett, módosított elméletet. Véleménye szerint a
védelmet kizárólag a par excellence politikai megnyilvánulásokra szabad alkalmazni, minden más
kifejezésre való alkalmazása a jog kikényszerítésének gyengítésére vezetne.138 A más tartalmú
vélemények természetesen Bork elméletében sem maradnának védelem nélkül, de azok védelmi
mércéjének meghatározásakor számításba kellene venni társadalmi értékességüket, amelynek
meghatározását Bork a társadalom választott képviselőire bízná.139
Meiklejohn elmélete napjainkban való érvényesülésének korlátozott volta, a teória gyengéje a
demokratikus eljárásrendek, a társadalmi participáció Meiklejohnétól eltérő modelljéből fakad. A görög
polisz vagy éppen az amerikai falugyűlés közvetlen demokráciájának romantikája a képviseleti
demokráciában, különösen pedig az információs társadalmakban már nem létezik. Amint arra az
igazságkeresés teóriájánál is rámutattam, a polgárok egy jelentős része politikai szempontból nem aktív
részese a társadalomnak. Sokan nem kívánnak részt venni a demokratikus eljárásokban, mások nem elvi
alapon, nem alapos megfontolás után kapcsolódnak be a döntéshozatali mechanizmusba, megint mások
akár a demokratikus értékek ellenében is felhasználhatják a demokrácia biztosította eszközrendszert.
A demokráciaelmélet kezdettől fogva kiemelten vizsgálja, hogy a demokrácia eszközeivel lehetséges-e
létrehozni a demokráciától különböző társadalmi berendezkedést, a demokratikus eljárásrendben szabad
akaratából, döntésével lemondhat-e a polgár szabadságáról, a többség, amely a demokratikus
döntéshozatal főszereplője, létrehozhatja-e a többség diktatúráját. A demokrácia elvileg erre lehetőséget
teremt, de a demokrácia elvén alapuló alkotmányos rendszerek kivétel nélkül tartalmazzák azokat a
jogállami garanciákat, amelyek biztosítják a demokrácia fennmaradását, a szabadságjogok
érvényesülésének csorbíthatatlanságát, a kisebbségi jogok védelmét. A politikai diskurzusok
demokratizmusa ugyanis nem azt jelenti, hogy a többség nem dönthet a kisebbséggel szemben (sőt ez
alapjában ellenkezne a demokrácia lényegével), ellenben azt mindenképpen jelenti, hogy a
társadalomban bármilyen szempontból kisebbségben lévő(k) is ugyanolyan jogokkal, jogilag egyenlő
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vitapartnerként vehet(nek) részt az eszmecserében (pl. az országgyűlési vitában az ellenzéki képviselő).
Ha pedig végül a felfogások párharcának eredményeként a meghozott döntés tükrében álláspontjával
kisebbségbe is szorul, őt magát egyénként és közössége tagjaként is a többséggel, illetőleg annak
tagjaival azonos méltóságúnak kell tekinteni.
A hozzáférhetőség esetlegessége, a nyílt, szabad, mindenki számára azonos mértékben hozzáférhető
közvita, a szólás meiklejohni ideálja leginkább a média közvetítői mechanizmusán keresztül valósulhat
meg, ahol a hozzáférés kiegyenlíthető. A hozzáférés biztosításához azonban valamiféle szabályozásra
van szükség. Az állami szabályozás – történelmi tapasztalatok alapján – mindig gyanús, rendszerint
magában hordozza az önkényes korlátozás, az állami önkény lehetőségét.
Lényeges demokráciaérvek azok is, amelyek a szabad kifejezés jogát nem annyira a demokratikus
közvita oldaláról, hanem az állam demokratikus rendszert fenyegető esetleges – de mindig veszélyeztető
– visszaéléseivel szembeni védelemben láttatja.
A demokratikus megalapozásokat gyakran éri az a vád, hogy azok kizárólag a közösség, a társadalom
érdekét szemlélik, míg az egyén jogával szemben meglehetős érzéketlenséget tanúsítanak. A
demokrácia védelme azonban egyúttal az egyén védelme is. A demokrácia nagyon szélsőséges, textuális
értelmezése szerint az természetesen a többség kizárólagos uralma, de ez a radikális demokrácia felfogás
nagyon messze áll az demokratikus alkotmányosság elvén álló jogrendszerektől. A demokrácia a
többség és a kisebbségek békés együttkormányzása, az államműködés demokratizmusa és az egyén
jogainak feltétlen tisztelete. A közösség alapvető érdeke az egyén jogainak védelme, hiszen
szabadságjogaiban korlátozott, kiszolgáltatott individuumok tömegével nem lehetséges szabad,
demokratikus elvek mentén szerveződő közösséget építeni. A demokrácia eljárásai kivétel nélkül az
egyéni participáción alapulnak, így a demokrácia sikere lényegében az egyének aktív, szabad, egyúttal
felelős részvétével valósulhat meg. Szabad, autonóm egyén nélkül nem képzelhető el szabad,
demokratikus társadalom.140

3. Az individualista (konstitutív) igazolások
Az individualista megalapozások kivétel nélkül abból indulnak ki, hogy a szabad véleménynyilvánítás
joga az egyén szabadságának előfeltétele Az elméletek két jól azonosítható irányzata közül az egyik a
jogot önmagában, önmagáért való értékként kezeli, míg a másik felfogás maga is eszközként tekinti, a
szólásszabadság joga a személyiség szabad kibontakoztatásának, autonómiája kiteljesítésének eszköze.
Az önmagáért való értékként felfogott szólásszabadság elmélete abból indul ki, hogy a szabadság
élvezete elvezet az emberi méltóság teljességéhez, ami az egyén társadalmi létének alapja. Az
individualista igazolások másik irányzata – hasonlóan az instrumentális tanokhoz – eszközként tekint a
szabad szólás jogára, de ez a cél-eszköz viszony nem az igazság kiderítésének eszméjét, vagy egy
társadalmi rend, a demokrácia megvalósítását célozza, hanem az egyén személyiségének
kibontakoztatását, az egyéni autonómia kiteljesítését szolgálja, és az emberi méltósághoz való joghoz
kötődik.
Amint arra Koltay András is rámutat, az individualista felfogás abból indul ki, hogy az igazság
kiderítése, vagy éppen a demokrácia szolgálata nem önmagukban való alapvető értékek, hanem az
emberi szabadság kiteljesedésének fundamentális értékét szolgáló eszközök csupán. Nem a demokrácia
hozta ugyanis magával a szólásszabadságot, éppen ellenkezőleg, a szabadság gyakorlásának feltétlen
igénye követeli meg a demokratikus működést.141
Az elmélet gyakorta nem állja ki az élet próbáját, és nem ad választ olyan alapvető kérdésekre, mint
hogy miért van kiemelkedő szerepe a személyiség szabad kibontakoztatásában, az egyén
autonómiájában a szabad szólásnak, vagy hogy mit kezdjünk azokkal a szólásokkal, amelyeknek nem
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az egyéni szabadság gyakorlása a célja, hanem például az anyagi haszonszerzés (ld. kereskedelmi
kommunikáció). Kritikusai közül sokan hangsúlyozzák, hogy az elmélet elhanyagolja a közösség
érdekeinek vizsgálatát, és az egyént a közösség fölé helyezi. Ehhez azonban szükséges hozzátennünk,
hogy a szólás, mint egyéni jog sem értelmezhető önmagában, közösségi dimenzió nélkül, hiszen az
egyén önkifejezése is akkor válik értelmezhetővé, ha azt mások, a közösség tagjai észlelik, ha az
közösségi szinten megy végbe. A közösségi dimenzión kívüli önmegvalósítás légüres térben marad,
nem képes kiteljesedni.

4. Az igazolások konvergenciája
A modern alkotmányjogi elméletek élénk, megújult érdeklődésének fókuszába került a szólás- és a
sajtószabadság alapjoga. Az egymással jelentékeny kontrasztot mutató felfogásokban az összehasonlító
elemzést végző kutatónak néha még a legkisebb közös többszörös megtalálása is kihívást jelent. Kinek
a szabadsága a sajtószabadság? Az újságíróé? A szerkesztőé vagy éppen kiadóé? Horribile dictu a
tulajdonosé? Vagy ellenkezőleg, éppen a közönség jogaként kell tekintenünk rá?142 A sajtószabadság
klasszikus elméleti igazolásai, az instrumentális érvelés és az individuális verifikáció egymással
ellentétes kiinduló pontjai is jelzik, hogy itt nem egy egységesen és azonos tartalommal értelmezett,
hanem több jelentéstartománnyal is rendelkező joggal állunk szemben.
Az egyes divergáló elméletek vitájának origójában az az elvi kérdés áll, hogy vajon a sajtószabadság
alkotmányos alapjoga „többdimenziós” jog-e, és mi az állam szerepe a sajtószabadság védelmében.
Annak negatív oldala (az állam tartózkodási kötelezettsége, és ennek a passzivitásnak a garanciális
volta) mellett szükségesnek látszik feltenni azt a kérdést, hogy létezik-e in abstracto, és szükséges-e a
jogi szabályozásban megjeleníteni in concreto a szabadságjog pozitív oldalát, amely egy speciális állami
intézményvédelmi kötelezettségként értelmezhető és hívei/támogatói szerint a szabadságjog
érvényesülésének előfeltétele.
A válaszok rendkívül széttartó, szerteágazó jellegűek ugyan, de kétségkívül azonosítható két szélső
álláspont, és természetesen köztük számtalan átmenet. A tisztán individualista szemléletű felfogás
nézőpontjából az individualista szabadságjog egyetlen, kizárólagos fenyegetője az Állam, amely, ha
csak teheti, korlátozni fogja a sajtószabadságot. Arra a kérdésre pedig, hogy miért is tenné ezt az állam,
és vajon miért igaz ez a prejudikáló kijelentés valamennyi államra, így a demokratikus jogállamokra is,
szimplifikálva ugyan álláspontjukat úgy érvelnek, hogy azért, mert ilyen a természetük.
A másik sarkos nézet értelmében, amelyet elsősorban az USA baloldali eszmeköréhez tartozó
gondolkodók képviselnek, a sajtószabadságra a legkomolyabb fenyegetést a globalizálódó világban, a
(poszt)modern társadalmakban már nem az Állam, hanem maguk a tömegmédiumok és a mögöttük álló
tulajdonosi erők jelentik, amelyek a sajtó közösségi funkcióját feláldozzák a profittermelés oltárán, és
meglehetősen következetes, kíméletlen tulajdonosi-gazdasági (belső) magáncenzúrát alkalmaznak.
Ennek a felfogásnak a bemutatására Ben Haig Bagdikian munkáját hívjuk segítségül. A Berkeley
Egyetem professzora az új médiamonopólium kialakulását, befolyását és működési logikáját látja a
sajtószabadság legfontosabb veszélyének: „A múltban az újságírók tulajdonosai, akiknek privát
pénzügyeit leginkább saját maguk és helyi bankjaik ismerték, nyilvánosan úgy állították be magukat,
mint a sajtószabadság vagyontalan védelmezői. A szegénységre és az Első Alkotmánykiegészítésre
hivatkoztak, annak érdekében, hogy elhárítsák [az őket ért kritikákat, különösen] a monopolisztikus
torzulásokra vonatkozó vádakat.”143 Majd így folytatja: „[A] függetlenség védelme valamivel többen
múlik, mint a véleménynyilvánítási szabadság szónoki kinyilvánítása. (…) a domináns újságkiadók (…)
készek voltak támogatni a sajtószabadság elfojtóját egy vállalati szívességért (…) csekély árért cserébe
készek voltak valamennyi (…) lapjukat arra utasítani, hogy támogassanak egy korrupt, a független
142
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A kérdés alkotmányjogi elemzését ld. a sajtószabadság alanyi körét elemző pontban: Második rész III. 2. pont.
Ben H. Bagdikian: Az új médiamonopólium. CompLex, Budapest, 2012. 168.
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sajtóval szemben ellenséges kormányt. Ez nem túl megnyugtató, ha arra gondolunk, hogy mi történhetne
az országos hírek tisztességességével, ha a domináns médiavállalatok fenyegetve éreznék alapvető
hatalmukat.”144
Az egyes igazolások közül kell-e választani? Amint azt a későbbiekben részletesen bemutatom, a
választás nem szükségszerű. Az egyes teóriák nem kizárólagosak, egymást sokkal inkább erősítik,
mintsem gyengítik. Egymásra olvasva bontják ki a szólás- és sajtószabadság valódi indokait, s ezen
indokok alapján juthatunk közelebb a jogok tartalmának (teleologikus) meghatározásához. Az
instrumentális igazolások összebékítésének elméleti megoldását Frederick Schauer is elképzelhetőnek
tartja. Meiklejohnnal ellentétben, aki a demokrácia érvvel összeegyeztethetetlennek minősítette az
igazság érvét, mondván utóbbi csupán azon „intellektuális arisztokraták” játéka, akik nem foglalkoznak
az önkormányzatiság témáival. Schaeur felfogása szerint „igazság érve kétségeket fogalmaz meg az
igazság meghatározásának bizonyos módjával, nevezetesen a gondolatok közötti kormányzati
szelekcióval szemben. Ahogy azonban védelemre szorulunk a kormánnyal szemben, ugyanúgy
védelemre szorulunk a bölcsességet, vérmérsékletet és megfontoltságot tekintve távolról sem tökéletes
többséggel szemben. A többségi csoportok uralmának talán kevesebb áldozata van, mint a
zsarnokoknak, azonban ők is ugyanúgy tévedhetnek. […] Az igazság érvének legjobb megfogalmazása
a tévedés érve, amely szerint a nyílt vita az a gyakorlat, amely legkevésbé valószínű, hogy állandósítja
a tévedést, ha az idők során hozott nagyszámú döntés mentén vizsgáljuk. És úgy tűnik, hogy a
demokrácia érvének legjobb megfogalmazása az, ha a tévedés érvét alkalmazzuk a kormányzatok –
beleértve a többségieket – döntéseire.”145
Az amerikai felfogás éppen ezért nem is próbál generális és univerzális hatályú igazolást adni, mivel
„helyesebb úgy gondolkodni a szólás szabadságát alátámasztó elvekről, mint amelyek egy hálót alkotva
védik azokat.”146 A különböző argumentációk együtthatása a bírói gyakorlatban is megfigyelhető,
azokat a joggyakorlat sok esetben együtt alkalmazza. Nem kizárt azonban az sem, hogy az egyes
igazolások közül választásra kényszerülnek, és „azt az alátámasztást használják, amelyik az adott szólás
tekintetében a jogvita megoldásához kedvezőbbnek tűnik.”147
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Bagdikian i. m. (143. lj.) 196.
Schauer i. m. (135. lj.) 14–15.
146 Udvary i. m. (114. lj.) 53.
147 Udvary i. m. (114. lj.) 53.
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MÁSODIK RÉSZ A SAJTÓSZABADSÁG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

ALKOTMÁNYOS

TARTALMA

AZ

A sajtószabadság elméleti előkérdéseinek és a magyar sajtószabadságért vívott évszázados küzdelem
jogtörténeti tablójának rövid felvillantása után a dolgozat arra vállalkozik, hogy meghatározza a
sajtószabadság alkotmányos tartalmát, azt az alkotmányos sajtószabadság-fogalmat, amelyet a
rendszerváltás utáni alkotmányos rendszer alakított ki és formál mind a mai napig. E fejezetben
hangsúlyosan hívom segítségül a magyar Alkotmánybíróság közel három évtizedes alkotmányértelmező
tevékenységét, a sajtószabadság-fogalomnak az absztrakt alkotmányértelmezési hatáskörrel rendelkező
testület általi meghatározását.

I. Fejezet A Második rész módszertani alapjai – Elhatárolási kérdések és a felhasznált
források kiválasztásának szempontjai
1. Elhatárolási kérdések
Kutatásom egyik leglényegibb célkitűzése kezdettől fogva az, hogy elhatároljam egymástól az
egyébként ezer szállal egymáshoz kötődő szólás- és sajtószabadság jogát, annak érdekében, hogy
láthatóvá váljék, hogy mi az az alkotmányos tartalom, ami a sajtószabadságból, mint önálló alapjogból
következik.
Ezért a fejezet legelején szükséges elhatárolni azokat a kérdéseket, amelyek a sajtószabadsággal is
összefüggésben vannak, de elsősorban a szólásszabadsággal összefüggésben a kimondhatóság külső
határainak alkotmányos kereteit érintik. Ezek a kérdések számos ponton kapcsolódnak a
sajtószabadsághoz, így beemelésük a vizsgálódásom körében elsősorban az általam választott és
érvényesíteni kívánt nézőpontra, a sajtószabadság és szólásszabadság messzemenő elhatárolás melletti
módszertanra tekintettel szükségtelen, sőt éppen az eredetileg kitűzött szempontrendszer
következetességét ásná alá, és szétfeszítené a gondolatmenet feszességét. Több alkotmánybírósági
határozat részletes elemzése is erre a tudatos vizsgálódási szempontra tekintettel marad el, hiszen azok
bár érintik a sajtószabadság alapjogát, ez az érintkezés csupán a véleménynyilvánítási szabadsághoz
mint anyajoghoz való kapcsolódáson alapul. Ugyanakkor van olyan határozat – különösen ilyen a
véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos tartalmának meghatározása tekintetében alaphatározatnak
tekinthető 30/1992. (V. 26.) AB határozat –, amelynek jobbára szólásszabadságot, a kimondhatóság
határait elemző megállapításai annak ellenére sem hagyhatók el, hogy a határozat kifejezetten egy
szólásszabadsági problémát vizsgált. Az alaphatározat148 alapvetései nélkül ugyanis nem lenne
értelmezhető a bő negyedszázados alkotmánybírósági gyakorlat, példának okáért a sajtószabadsági
alaphatározat, a 37/1992. (VI. 10.) AB határozat tartalma sem érthető meg nélküle.
Amennyiben nem lenne tartalmi különbség a két kommunikációs alapjog között, úgy értelmetlen lenne
a megnevezésük szerinti elválasztás, hiszen alkotmányos tartalom nélkül duplikálna azonos jogokat. 149
Az elméleti igazolások rövid áttekintésénél is tanulságos következtetésül vontam le, hogy bár mind a
szólás- mind a sajtószabadság tekintetében ugyanazok az igazolások bírnak jelentőséggel, bizonyos
Alaphatározaton mindig a 30/1992. (V. 26.) AB határozatot értem.
Ugyanakkor a teljes igazság kedvéért szükségesnek látszik megjegyezni, hogy a két alapjog megkülönböztetése elsősorban
az európai alkotmányjogi gondolkodás sajátja, míg az amerikai felfogás e distinkciót nem, vagy csak vonakodva teszi meg.
Frederick Schauer például hangsúlyozza, hogy szándékosan nem tesz különbséget a szólás és sajtószabadság között, bár
elismeri, hogy az amerikai alkotmányban (is) „a sajtóra történő külön utalás az intézményes sajtó további védelmét sugallhatja”
és a sajtószabadságot egyszerűen a szólásszabadság egy formájának tekinti. Vö. Schauer i. m. (135. lj.) 3.
148
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finom hangsúlyeltolódásokat fel lehet fedezni közöttük. A szólásszabadság tartalma nagyrészt „fórum/platform”-kötetlen, ezzel szemben a sajtószabadság meghatározott közvetítő közeghez kötött, és éppen
erre a sajátosságára (is) tekintettel bizonyos szempontból sajátosan érvényesül az alkotmányos védelem
mikéntje is. A szólásszabadság általános garanciái a sajtószabadság oltalma alatt álló nyilvánosságban
is érvényesülnek, mégis van a sajtószabadságnak egy olyan többlettartalma, amely miatt további, a
szólásszabadságnál nem értelmezhető szabadságrétegek és felelősségi dimenziók jelennek meg.
A sajtószabadság szelvényjogai, amelyek a dolgozat egy igen jelentős részét képezik is éppen arra a
sajátosságra adott alkotmányjogi válaszokként értelmezhetők, amely a kifejezés szabadsága
(szólásszabadság) védelme alatt álló közlések közönséghez való eljutásának intézményes módjából
fakad.
Mindebből következően – a sajtószabadság fogalmának, elméleti-eszmetörténeti alapjainak rövid
áttekintése, és a sajtószabadság honi történetének és a sajtószabadság fogalomnak az évszázadok
folyamán változó alkotmányjog történetének tablószerű felvázolása után – a rendszerváltást követő,
demokratikus-jogállami alkotmányértelmezés keretében kizárólag az alábbi témákat vonom a
vizsgálódásom körébe:
– a szólás- és sajtószabadság fogalmának közös fogalmi elemei és a sajtószabadság sajátosságai,
– a sajtószabadság objektív intézményvédelmi oldalának a sajátosságai (a demokratikus diskurzusok
alkotmányjogi tartalma),
– az állami szabályozás és felügyelet alkotmányos keretei,
– a sajtószabadság klasszikus szelvényjogai,
– a sajtószabadság szubjektív oldala (az újságírói szabadságok és sajtójogi felelősség).

2. Az elemzés alapját képező források kiválasztásának szempontjai
A sajtószabadság alkotmányos tartalmának feltárását elsősorban az Alkotmánybíróság vonatkozó
határozatainak a monitorozásán keresztül végzem el, amelyet az alkotmányjog-tudomány irodalmi
forrásainak a feldolgozásával egészítek ki. A forrásszelekció ilyen irányát több ok is alátámasztja:
a) Az absztrakt alkotmányértelmező hatáskörrel rendelkező Alkotmánybíróság150 közel három
évtizednyi gyakorlata megkerülhetetlen valamennyi alapjog, így a sajtószabadság fogalmának,
tartalmának és határainak a meghatározásában. Az Alkotmánybíróság értelmezési tevékenysége
kezdettől fogva jelentős volt, nemcsak azért, mert elméleti alapossággal bontotta ki a sajtószabadság
egyes megnyilvánulási dimenzióit, hanem azért is, mert mint a negatív jogalkotási hatáskör jogosultja
számos esetben tételes jogi hatást is gyakorolt a sajtószabadság jogrendszerben való érvényesülésére.
Az organikus alkotmánybírósági gyakorlat ugyan néhányszor vitán felül látványosan meg-megtört,
mégis az egységes sajtószabadság-fogalom és -tartalom meghatározásához biztos alapot biztosít. Az
alkotmánybírósági határozatok láncolatával szemben leginkább azt látom kritikakánt felhozhatónak,
hogy sokszor túlságosan is egységesen értelmezte a szólás- és sajtószabadságot.
b) A sajtószabadság-fogalom meghatározásakor nem vitásan szem előtt kell tartani az egyes nemzetközi
jogi dokumentumokat és az azokat értelmező bírói gyakorlatot. Erre hazánkat a nemzetközi jogi
kötelezettségek betartására vonatkozó alkotmányi klauzula is kötelezi.151 Ugyanakkor ezek részletes
bemutatásától és elemzésétől több szempontból is tartózkodom. A vonatkozó nemzetközi jogi
jogforrások és az azokon alapuló bírósági gyakorlat részben megjelenik az Alkotmánybíróság
Vö. 1949. évi XX. törvény (Magyar Köztársaság Alkotmánya) 32/A. §; Magyarország Alaptörvénye 24. cikk.
Vö. 1949. évi XX. törvény (Magyar Köztársaság Alkotmánya) 7. § (1) bekezdése: „A Magyar Köztársaság jogrendszere
elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a
belső jog összhangját.”; Magyarország Alaptörvénye Q cikk (2) bekezdés: „Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek
teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.”
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gyakorlatában is, másfelől azonban nem kellően kidolgozottak és rendszerező jellegűek ahhoz, hogy
egy komplex sajtószabadság-fogalom rekonstruálásához kellő támasztékkal szolgáljanak. Az Emberi
Jogok Európai Egyezménye (EJEE) sajtószabadságra vonatkozó deklarációja (EJEE 10. cikk.) és annak
az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) esetjogában kibontott értelme a legmeghatározóbb
jelentőségű a magyar alkotmányjogi elemzés során. Ugyanakkor a magyar Alkotmánybíróság
határozataiban feldolgozta és érvényesítette az EJEB értelmezési keretét.
Az Európai Unió alapjogvédelmi mechanizmusa még nem épült ki olyan mértékben, hogy általános
megállapításokat és csalhatatlan következtetéseket lehetne levonni az egységes uniós mércékre nézve.
Másfelől a luxemburgi gyakorlat várhatóan jelentős mértékben fog támaszkodni a strasbourgi mércékre,
tesztekre.
A PPJE nemzetközi, globális jellege és tartózkodó alapjogvédelmi aktivizmusa miatt Európában, és így
hazánkban sem tesz szert jelentős befolyásra, hiszen az EJEE szövege és az EJEB gyakorlata sokkal
szigorúbb mércét állít fel.
c) Megjegyzem, hogy az Alkotmánybíróság működése során mindenkor tekintettel volt az EJEB
gyakorlatára, indokolásaiban részletesen elemezte a vonatkozó strasbourgi gyakorlatot, hiszen a magyar
alkotmányos szabályokat a nemzetközi jogi előírásoknak, vállalt kötelezettségeknek megfelelően kell
értelmezni. Az Alkotmánybíróság EJEB esetjogra irányuló hivatkozási gyakorlata néha ad hoc
jellegűnek tűnik, mégis a magyar alkotmányos értelmezés részévé tette a strasbourgi mércéket. Az a
napjainkban – már alkotmánybírósági határozathoz fűzött különvéleményben is – megfogalmazott
nézet, amely szerint – a függetlenség állított hiánya miatt – az EJEB ítéleteket – az EJEE-t értelmező
autentikusságának megszűnése miatt – az alkotmánybíráknak, mint hiteles egyezményi értelmezéseket
kerülniük kellene, saját felfogásom szerint nem támogatható.152 Úgy vélem, hogy az EJEB döntéseinek
az alkotmánybírósági érvrendszerből való elhagyása pozitív eredménnyel nem járna.
A fejezet további részében tehát a sajtószabadság alkotmányos tartalmának feltárására teszek kísérletet,
amelyhez elsősorban az Alkotmánybíróság vonatkozó, releváns határozatainak tematikus monitorozását
végzem el. A határozatok áttekintése során leíró, elemző és kritikai szemléletet egyaránt érvényesítek.

Vö. Pokol Béla alkotmánybíró 21/2018. (XI. 14.) AB határozathoz fűzött különvéleményével: „[A]z EJEB működésének
utóbbi időben nyilvánosságra került alapvető problémája, miszerint az EJEB döntéseit ténylegesen nem az arra illetékes bírói
tanácsok formálják ki az Egyezmény alapulvételével, hanem egy, az évek alatt kialakult kb. 300 fős emberjogászi apparátus a
bírák függetlenségének legelemibb hiánya mellett. (Lásd ehhez többek között Matilde Cohen 2017-es tanulmányát „Túszok
vagy bírák?” címmel, ahol a strasbourgi bírák függetlenségének teljes hiányát vázolja: Judges or Hostages? In: Nicola/Davies
eds: EU Law Stories. Cambridge University Press 2017, 58–80. oldal) De a volt strasbourgi bíró, a koppenhágai professzor,
David Thór Björgvinsson is éles kritikával illette a megbízatása lejárta után egy 2015-ben adott interjúban a tudományos
kutatókat, hogy nem veszik észre az EJEB-bírák teljes kiszolgáltatottságát az évtizedes állandósággal Strasbourgban székelő
emberjogi jogászapparátus felé [lásd Utrecht Journal of International and European Law (Vol. 81.) 2015. No. 31.]
(…) megítélésem szerint mint alkotmánybírák mi is tartozunk annyi felelősséggel, hogy erre tekintettel és ennek deklarálásával
a jövőben mi is kerüljük az EJEB-döntésekre való explicit támaszkodást és mint autentikus bírósági döntésekre való hivatkozást
döntéseinkben. Ezek ugyanis valójában a strasbourgi jogász-apparátus döntései, melyek elé csak álcaként vonják oda a
tagállamok által kiküldött bírákat, és amíg ez a helyzet fennáll, addig megítélésem szerint ezeket a döntéseket mint bírósági
döntéseket nem vehetjük figyelembe. A döntéselőkészítő munkánk folyamán pro domo formájában mint autentikusságot
nélkülöző egyszerű jogászi vélemények szemügyre vételét információként én is támogatom, de a nyilvánosságra került
döntéseink szövegében ezek kihagyását javasolom a jövőben.” (In: ABK, 2018. 33., 2052–2053.)
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3. A médiatartalomra vonatkozó fogalmi változások
A sajtószabadság hatálya alá tartozó egyes szolgáltatók, médiumok, médiumtípusok megnevezése a
rendszerváltást követő szabályozási változások következtében többször is jelentékeny módon
megváltozott.153 E fogalmi változás mögött elsősorban az a technológiai fejlemény húzódik, hogy az
egyes médiatartalmak már nem csupán a hagyományos, rájuk jellemző infrastruktúrán jelennek meg,
mivel eltűnt a határozott technológiai különbség az infrastruktúrák és a tartalmak szempontjából. A
technológiai és tartalmi konvergencia154 bekövetkezéséhez a nyilvánosság szerkezetének alapvető
megváltozására, az online (internetes) nyilvánosságtér megjelenésére volt szükség. Ennek a
folyamatnak a sajtószabadság fogalomra gyakorolt legújabb hatását a dolgozat utolsó fejezetében
elemzem részletesebben, itt csupán annak a médiumtípusok megnevezésére gyakorolt hatását érintem.
Az egyes kommunikációelméleti és a médiarendszert érintő fogalmakat többen is részletesen
elemezték,155 én így attól eltekintek, csupán azokat az alapvető kategóriákat érintem, amelyek a fejezet
további részében megjelennek. Ezeknek a rövid áttekintése azonban szükséges, mert a különböző
fogalmi rendszerek egymás mellett jelennek meg az egyes alfejezetekben, attól függően, hogy melyik
szabályozási korszakhoz kötődő alkotmányossági kérdésről van szó.
A klasszikus felosztás szerint megkülönböztették a sajtótermékeket és rádiót, televíziót, amelyeket
együttesen elektronikus sajtónak is neveztek. Ebben a felosztásban a médiumtípusok megnevezése
magában hordozta az előállítás, illetve terjesztés technológiai jellemzőjét. A sajtótermékek esetében a
megnevezés a nyomdai előállítás technikájára utalt, hiszen a lapokat sajtolási technikával, az
úgynevezett nyomda sajtó géppel készítették.156 A rádió és televízió esetén használt elektronikus sajtó
pedig arra utalt, hogy a tartalmakat nem manuális nyomtatási technikával hozzák létre, és nem az annak
eredményeként létrejövő újságban terjesztik, hanem elektronikus elven működő hálózatokon (hosszú
ideig kizárólagosan elektronikus frekvencián)157 juttatták el a közönségnek.
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, az első magyar médiatörvény a rádió és
televízió szolgáltatások együttes megnevezéseként vezette be a műsorszolgáltatás törvényi kategóriáját,
amelyet az állami médiamonopólium felszámolása és a piac liberalizálása után közszolgálati és
kereskedelmi alkategóriákra osztott. A műsorszolgáltatók mellett az 1986. évi II. törvény a sajtó (mint

A kommunikációelmélet a legátfogóbb kategóriának a média fogalmát tekinti, amely minden információ közvetítésre
alkalmas közeget, infrastruktúrát magában foglal. Ennél is szélesebb fogalmat használ Barbier és Bertho Lavenir: „Médiának
tekinthetünk minden társadalmilag létrejött kommunikációs struktúrát, sőt a definíciót kiterjesztve, médiának nevezzük ezen
struktúrák hordozóit.” In: Barbier, Frédéric – Bertho Lavenir, Catherine: A média története. Osiris, Budapest, 2004. 13.
154 Az infokommunikációs szektor konvergencia jelenéségről ld. Tóth András: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági
szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai. HVG-Orac, Budapest, 2008. 56–59.; Tóth András: A médiaszabályozás
elektronikus hírközlési jogi vonatkozásai. In: Koltay András – Nyakas Levente (szerk.): Magyar és európai médiajog. Wolters
Kluwer, Budapest, 2015., különösen 725–729.
155 Vö. Gálik Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005. 17-19., Udvary i. m. (114. lj.) 17–
20., Tóth i. m. (154. lj.) 171.; Koltay András: Bevezetés: a média és médiajog. In: Koltay András – Nyakas Levente (szerk.):
Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 33.,; Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média
története. Osiris, Budapest, 2004. 13.
156 A nyomda sajtó az a gép, amely a papírra tömegesen helyezi el ugyanazt a tartalmat. A nyomdai sajtó evolúciója a gutenbergi
kézisajtótól a rotációs sajtóig terjed. Főbb típusai voltak: kézisajtó, vassajtó, tégelysajtó, gyorssajtó, rotációs sajtó. A kézisajtó
esetében a technológia ténylegesen a sajtolás volt, amikor a papírra az ún. nyomótalp segítségével rányomták a szöveget. A
mai, modern nyomdai technológiák már nem is emlékeztetnek a korabeli nyomtatási technikákhoz.
157 Mára ez megváltozott, a digitalizáció következtében a műsoros jelek továbbítása már elsősorban nem a korábbi fölfelszíni
frekvencián történik. Ugyanakkor hazánkban a rádiós médiaszolgáltatás továbbra is a hagyományos infrastruktúrán valósul
meg. A digitális műsorszolgáltatásról ld. Sarkady Ildikó: A digitális műsorszolgáltatás jogi kérdései, „Tudósítók
Világtalálkozója” című konferencián elhangzott előadás (2004. Nyíregyháza) szerkesztett változata. Megjelent: Magyar
Reklám 2004. november. In: Médiajogi írások. Új Mandátum, 2005. 200-210.; Sarkady Ildikó: Digitális átállás – Meddig?
Infokommunikáció és Jog, 2012/50. 128-133., továbbá Sarkady Ildikó: Stratégiák és jogalkotás. A hazai média és a kapcsolódó
szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve. PhD értekezés. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori
Iskola, 2016., különösen 57-88.; Tóth i. m. (154. lj.), különösen „A digitális televíziózás” alpont. 746–750.
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általános valamennyi sajtótevékenységet átfogó fogalom),158 a sajtótermék159 és az időszaki lap160
kategóriáival operált. A jogtudományban a rádiós és televíziós műsorszolgáltatásokat – technikai
jellemzőjük alapján – elektronikus sajtónak161 vagy médiának162 is nevezték.
A 2010-es médiaszabályozás eredményeként megszülető médiaszabályozást tartalmazó törvények 163 a
technológiai folyamatokra rezonálva tovább differenciálták a szolgáltatók körét. Az Mttv. egységes
fogalomként vezette be a médiatartalom164 és médiatartalom-szolgáltató165 fogalmát, amely, mint genus
proximum magában foglal minden olyan tartalmat és szolgáltatást, amelyek a sajtó- és médiajogi
szabályozás hatálya alá tartoznak.
A két nagy alkategória a sajtótermék és médiaszolgáltatás fogalma alá tartozik. Előbbi magában foglalja
a nyomtatott (napilapok és időszaki lapok) és az online sajtótermékeket (internetes újságok és
hírportálok). Az online sajtótermékek fogalma technológiai megjelenésükre tekintettel már közvetetten
sem vezethető vissza a sajtó eredeti etimológiájára. A médiaszolgáltatások három alkategóriát, a
lineáris,166 a lekérhető167 és a kiegészítő médiaszolgáltatások168 körét foglalja egységes fogalmi keretbe.
A médiatartalom-szolgáltatásoknak, vagyis a sajtótermékeknek és a médiaszolgáltatásoknak négy olyan
közös fogalmi eleme van, amelyek valamennyi ilyen szolgáltatást a sajtószabadság hatálya alá vonnak:
– gazdasági szolgáltatás
– szerkesztői felelősség
– a tartalomnak a nyilvánossághoz való eljuttatása, mint elsődleges cél
– tájékoztatási, szórakoztatási és/vagy oktatási cél.169
A médiaszolgáltatások olyan médiatartalom-szolgáltatások, amelyeknek a tárgya a műsorszámok
sorozata, amelyek nyújtására kizárólag valamely elektronikus hírközlő hálózat útján kerül sor.170 A
lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások között a legjelentősebb (és ahogy a későbbiekben bemutatom
alkotmányos értelemben is jelentős) különbség, hogy előbbi esetében a médiaszolgáltatás előre
1986. évi II. törvény (Stv.) 20. § a.) pont: az időszaki lap, a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény szerinti
műsorszolgáltató és a hírügynökség.
159 Stv. 20. § b.) pont.
160 Stv. 20. § f.) pont.
161 Vö. Koltay i. m. (9. lj.) 208.; Klein i. m. (40. lj.); Klein Tamás: Az elektronikus sajtójog strukturális szabályainak változása
egyes alapjogok tükrében. In: Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei. 1. kötet. Széchenyi István Egyetem Államés Jogtudományi Doktori Iskola Konferenciája, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr,
2010.; Klein (2013) i. m. (40. lj.)
162 Az elektronikus média kifejezést használja többek között: Udvary i. m. (114. lj.); Halmai i. m. (114. lj.) 448-449.; Klein
Tamás: Az elektronikus média a szocializmus korszakában. In: Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon
(1914-1989). Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 598-615.
163 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény [továbbiakban: Smtv.] és a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról2010. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Mttv,].
164 Mttv. 203. § 42 pont: Médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom.
165 Mttv. 203. § 43. pont: Médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója.
166 Vö. Mttv. 203. § 36. pont: Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján
történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
167 Vö. Mttv. 203. § 35. pont: Lekérhető médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által
összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve
hallgathatja meg a műsorszámokat.
168 Vö. Mttv. 203. § 23. pont: Kiegészítő médiaszolgáltatás: tartalomszolgáltatást is magában foglaló mindazon szolgáltatás,
amelyet műsorterjesztő rendszeren továbbítanak, és amely nem minősül sem médiaszolgáltatásnak, sem elektronikus hírközlési
szolgáltatásnak. Kiegészítő médiaszolgáltatás például az elektronikus műsorkalauz.
169 Vö. Koltay András – Mayer Annamária – Pogácsás Anett: A médiatartalom-szolgáltatások meghatározása és differenciálása
a szabályozásban. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 531.
170 Vö. Mttv. 203. § 40. pont: Médiaszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében
meghatározott, önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett
gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja
műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus
hírközlő hálózaton kereszt
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meghatározott műsorrend alapján válik hozzáférhetővé,171 utóbbi esetben azonban az igénybe vevő
egyéni lekérése alapján egy előre rendelkezésre bocsátott műsorkínálatból érhető el (a felhasználó
egyedi hozzáférésén alapul).172
A sajtótermék173 fogalmának sajátosságai ehhez képest abban jelennek meg, hogy tárgya tipikusan
szövegből és képekből álló tartalom, a szolgáltatás nyújtása pedig nyomtatott formátumú újságban, vagy
elektronikus hírközlő hálózaton valósul meg.

II. Fejezet A véleménynyilvánítás szabadsága – a sajtószabadság forrása (anyajoga)
Mielőtt a sajtószabadság tartalmának alkotmánybírósági értelmezését részletesen tárgyalnám, röviden
szükségesnek látom a kommunikációs jogok, és így a sajtószabadság anyajogaként tételezett
véleménynyilvánítási szabadság rövid tartalmi meghatározását. A véleménynyilvánítási szabadság
alkotmányértelmezési keretét csak igen röviden, és kizárólag a sajtószabadság lényegének feltárásához
szükséges mértékig tárgyalom. A szabad véleménynyilvánítási jogról szóló könyvtárnyi irodalom
feldolgozására nem vállalkozhatok.
Közel sem törekszem tehát arra, hogy a véleménynyilvánítási szabadság és a szólásszabadság teljes
alkotmányjogi elemzését adjam, sőt kifejezetten tartózkodni szeretnék attól, és csupán azokat a
leglényegibb elemeit kontúrozom, amelyek a sajtószabadság sui generis tartalmának – és így a
szólásszabadság alapjogától való differenciálásának – meghatározásához feltétlenül szükségesek. Addig
ugyanis, amíg nem állapítom meg a szólásszabadság tartalmi magját, nem azonosítom szubsztantív
jellemzőit, és röviden nem vázolom korlátozhatóságának elvi alapjait, addig hiábavaló azon próbálkozás
is, ami ennek a dolgozatnak célja: elhatárolni és feltárni a sajtószabadság sajátos, differenciált tartalmát.

1. Egy terminológiai megjegyzés, előkérdés
A véleménynyilvánítási szabadság vonatkozásában szót kell ejteni egy terminológiai bizonytalanságról,
helyesebben bizonytalansági tényezőről. A védelem tárgya alapján használatos a véleménynyilvánítás
szabadsága és a szólásszabadság kifejezés egyaránt, sok esetben egymás szinonimájaként is.
Ugyanakkor ezek a fogalmak nem azonosak. A kérdés valójában az, hogy melyik fogalom, a vélemény
vagy a szólás írja le egészen pontosan a védelmezett kifejezések körét. Nem véletlen, hogy idővel
megjelent a kifejezés szabadságának fogalma is, amely azonban – jegyzi meg Koltay András – a magyar
fülnek szokatlan.174 Ezzel együtt is talán ez a legpontosabb. A vizsgált szabadságjog védelmének célja
nyilvánvalóan messze nem csupán a vélemények, értékítéletet formulázó közlések védelme, ugyanis a
védelem érvényesülési mezője meghaladja a verbális kifejezésekkel, a szólásokkal leírható
magatartások körét is. Elég csak emlékeztetni arra, hogy a szabadságjog védelme kiterjed a nem verbális
kifejezésmódra (szimbolikus beszéd, néma tüntetés stb.), írásban megfogalmazott közlésekre, vagy
Nem a néző, hallgató választja ki a hozzáférés idejét, a folyamatosan zajló műsorba választási szerint kapcsolódik be, de
mindenkor csak éppen az adott pillanatban közzétett műsorszámot követheti. Napjainkban egyes műsorterjesztők már
biztosítanak olyan szolgáltatást, amelyek lehetővé teszik a felhasználó távollétében való médiaszolgáltatásban közvetített
tartalom rögzítését és utólagos megtekintését (personal video recorder). Ez azonban nem változtat a médiaszolgáltatás
alapvetően lineáris jellegén. Vö.: Koltay András – Lapsánszky András: A médiaszabályozás kommentárja. CompLex,
Budapest, 2011. 17.
172 A műsorszám elérését ebben az esetben a felhasználó kezdeményezi, akaratától függetlenül a médiatartalom nem kerül
közzétételre, hanem egy műsorkínálatban vagy digitális katalógusban „pihen”. Vö. Koltay – Lapsánszky i. m. (171. lj. ) 17.
173 Mttv. 203. § 60. pont: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet
gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget
visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való
felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az
önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.
174 Vö. Koltay i. m. (9. lj.) 120.
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éppen a művészeti megnyilvánulások rendkívül széles repertoárjára. Ezeket a kifejezésmódokat
nyilvánvalóan nem fogja át sem a véleménynyilvánítás-szabadság (amely kizárná a nem értékítéletet
tükröztető közléseket), sem a szólásszabadság (ami kirekesztené a nem verbális megnyilvánulásokat)
kategóriája. Ebben a vonatkozásban talán a legpontosabb megfogalmazás valóban a kifejezés
szabadsága lenne, azonban az nem terjedt el széles körben sem a jogszabályokban, sem a
jogtudományban.175
A véleménynyilvánítás szabadsága és a szólásszabadság ugyanakkor a rész–egész viszonyában is van
egymással, hiszen míg a véleménynyilvánítási szabadság – ahogy az Alkotmánybíróság alább kifejtett
felfogásából is kitűnik – a kommunikációs jogok anyajogaként több szabadságjog forrása, addig a
szólásszabadság érvényességét az előbbiből nyeri, és kifejezetten a szabadon kifejezhető, másokkal
megosztható gondolat szabadságát jelenti.
A továbbiakban a véleménynyilvánítási szabadságot a kommunikációs jogok anyajogának értelmében,
míg a szólásszabadságot a széles értelemben vett kimondhatóság, kifejezhetőség fogalmi leírásaként
használom.

2. A kommunikációs jogok (köztük a sajtószabadság) anyajoga
A véleménynyilvánítás szabadsága több szabadságjog forrása, az Alkotmánybíróság megfogalmazása
szerint az ún. kommunikációs jogok anyajoga.176 A véleményszabadságból eredő, külön is nevesített
alapjog „a szólás- és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium szabadságát, továbbá
az informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének szabadságát. Tágabb értelemben a
véleménynyilvánítási szabadsághoz tartozik a művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti
alkotás szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága. (…) A véleménynyilvánítási szabadsághoz
kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság (…), valamint a gyülekezési jog is.”177
A véleménynyilvánítási szabadság pozitív meghatározása szerint tehát a legszélesebb értelemben vett
kifejezésre való szabadság. Ugyanakkor a szabad véleménynyilvánítás alapjoga magában hordozza a
vélemény nem nyilvánításának jogát, a nem kommunikáláshoz, vagy másként a hallgatáshoz való jogot
is. A negatív véleménynyilvánításhoz való jog a saját vélemény kinyilvánítására kötelezés ellen,
valamint mások – az érintettől idegen értékrendet tükröző – véleményének sajátként való, „ráerőltetett”
kifejezésével szemben nyújt védelmet.178
További lényeges elhatárolásként szükséges kiemelni, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem
jelenti a meghallgatáshoz való jogot, vagyis senkinek nem biztosít alanyi jogot arra, hogy az általa
megfogalmazott közlést más meghallgassa, azzal érdemben foglakozzon, vagy arra reflektáljon.179 A
véleménynyilvánítási szabadság ebben az értelemben nem jelent az állammal szemben támasztható
alanyi jogot, vagyis az államot nem terheli kötelezettség arra néze, hogy a szólás hatékonyságának
körülményeit megteremtse, és különösen nem jelent kikényszeríthető jogot a tömegkommunikációs
eszközökhöz való hozzájutásra.180 A sajtószabadsággal összefüggő, azt korlátozó hozzáférési jogok
korlátozottsága (pl. helyreigazítási jog) bizonyos értelemben érintkezik a véleménynyilvánítási
szabadság ezen jellemzőjével.181

175 Vö. Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002.; Halmai Gábor: A véleményszabadság alapjai.
In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003. 429.; Polyák i. m. (114. lj.) 54–56.
176 Vö. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170.
177 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 171.
178 Vö. Polyák i. m. (165. lj.) 56.; Halmai i. m. (114. lj.) 427.; Koltay i. m. (9. lj.) 152–156.
179 Vö. Polyák i. m. (165. lj.) 56.
180 Vö. Halmai i. m. (114. lj.) 431.
181 A hozzáférési jogokról ld. a Harmadik rész II. fejezet 5. pontját.
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3. Az alkotmányosan védett „szólások” köre
Amint már a terminológiai pontosításnál jeleztem, a szabad véleménynyilvánítás a kifejezések széles
körét magában foglalja, nem csak a verbális kifejezésmódokat és az értékítéletet hordozó
megnyilvánulásokat.182 Így a vizsgált alapjog legszélesebb értelemben mindenféle közlés szabadságát
védi, nem csak a véleményeket és tényállításokat, függetlenül a közlés módjától, tartalmától, értékétől,
erkölcsi megítélésétől és többnyire valóságtartalmától. Ebből fakadóan általában védelmet élveznek a
valótlan tényállítások is. Az alkotmányos védelemből fakadóan a jog nem tartalmaz, alkotmányosan
nem is tartalmazhat általános igazmondási kötelezettséget, kivéve azokat a kivételes eseteket, amikor
azt jogszabály (törvény) kifejezetten megköveteli és az a véleményszabadság korlátozásának szükséges
és arányos korlátozást jelenti.183 A véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki „a becsületsértésre
alkalmas tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés
valótlanságának (tudatosan hamis közlés), vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint
elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog
felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a
bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de nem vonatkozhat a tények
meghamisítására.”184 Az alapjog gyakorlásával kapcsolatban ki kell emelni, hogy az felelősséggel jár.185
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata186 fokozott védelemben részesíti a közügyekkel kapcsolatos
közléseket, azok túlzó, felfokozott jellegére tekintet nélkül. Ezzel függ össze a közszereplők, elsősorban
a közhatalmat gyakorlók magasabb tűrési kötelezettsége, vagyis, hogy a rájuk vonatkozó
véleménynyilvánítások szélesebb körben élvezik a kimondhatóság védelmét, mint mások esetében. Az
Alkotmánybíróság klasszikussá vált szavai szerint: „A véleménynyilvánítás és sajtószabadságnak
alkotmányos érték[éből] és a demokratikus társadalom életében betöltött jelentős szerepé[ből] (…)
következik, hogy e szabadság különleges védelmet követel akkor, amikor közügyeket és a közhatalom
gyakorlását, a közfeladatot ellátó, illetve közéletben szerepet vállaló személyek tevékenyégét érinti. A
közhatalom gyakorlásában résztvevő személyek védelmében a véleménynyilvánítás szabadságának
szűkebb körű korlátozása felel meg a demokratikus jogállamiságból adódó alkotmányos
követelményeknek.”187
Az Alkotmánybíróság tehát a vélemények és tényállítások tekintetében egyaránt elismerte a közlések
általános alkotmányos védelmét, azonban korlátozhatóságuk kapcsán kifejtette differenciált
alkotmányos megítélésük. A tényállítások alkotmányos védelme nem olyan feltétlen, mint az
értékítéletet hordozó véleményeknek, így alkotmányos védelmük mértéke és korlátozhatóságuk
különböző.188 A különböző szólások alkotmányos értékének és a szólásszabadság hatályának és
védelmének összefüggéseiről Török Bernát kiváló elemzése ad szilárd eligazodást.189

Vö. Polyák i. m. (165. lj.) 55., és Halmai i. m. (114. lj.) 429–430.
Ilyen igazmondási kötelezettség például a tanúvallomással összefüggésben a tanúra vonatkozó kötelezettség és annak
büntetőjogilag értékelt megszegése, a hamis tanúzás büntetőjogi tényállása. De említhető a büntető anyagi jogi szabályok közül
a hamis tanúzás mellett a hamis vád különös részi tényállása is. A polgári jog területéről említhető a társadalmi megbecsültséget
oltalmazó személyiségi jogok, különösen a jó hírnév védelméhez fűződő jog, amely a valótlan tartalmú tényállításokkal
szemben – további törvényi feltételek fennállása esetén – biztosít védelmet.
184 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 231.
185 Vö. 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 229.
186 Első ilyen határozat: 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. Az újabbak közül részletes elemzést ad: 7/2014. (III.
7.) AB határozat, ABH 2014. 135.
187 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 228–229.
188 Erre a véleményszabadság körében, a szólások differenciált megközelítése kapcsán visszatérek.
189 Ld. Török Bernát: Szabadon szólni, demokráciában. HVG-Orac, Budapest, 2018. különösen 24–48. és 49–82.
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4.Az elméleti igazolások megjelenése az Alkotmánybíróság gyakorlatában
a) A véleménynyilvánítási szabadság tartalmának többmozzanatúsága
Az Alkotmánybíróság már az első vonatkozó határozatában [30/1992. (V. 26.) AB határozat] egyaránt
hivatkozott az individuális (vagy másként konstitutív), és az instrumentális (igazság keresése, valamint
a demokratikus) igazolási érvekre.190
Az alaphatározat [30/1992. (V. 26.) AB határozat] egyértelműen a véleménynyilvánítási szabadság
többmozzanatúságát hangsúlyozta (többdimenziós jog), amelyet annak kettős elméleti megalapozására
vezet vissza.
A társadalmi igazságosság, az igazság kiderítésének tana és a demokratikus igazolás érve egyszerre,
egymás mellett, egymást kiegészítve jelenik meg a határozatban.
b). A véleményszabadság szubjektív oldala
A véleménynyilvánítás az önkifejezés eszköze, amely az egyik legalapvetőbb emberi jog. Ez a jog
biztosítja az emberek számára, hogy gondolataikat, tapasztalataikat, véleményüket másokkal
megosszák. A véleményszabadság és az emberi méltósághoz való jog egymástól el nem választható.191
c) A véleményszabadság objektív, intézményes oldala
Az Alkotmánybíróság amellett, hogy elismerte a konstitutív igazolás alkotmányos hivatkozhatóságát,
kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordított az alanyi jogi jelleg mellett a közösségi alapú, eszközjellegű
(instrumentális) megalapozásra is. Ez elsősorban a (politikai, közéleti) nyilvánosság
demokratizmusának a védelmén keresztül valósul meg, az alapjog a szubjektív oldalának mintegy
kiegészítő komplementer objektív, intézményes (nem, vagy csak áttételesen az egyénnél érvényesülő)192
oldala: „Az egyéni véleménynyilvánítás szabadság szubjektív joga mellett tehát [a véleménynyilvánítási
szabadság alkotmányos védelméből] következik a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek
és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség. A szabad
véleménynyilvánításhoz való jog objektív, intézményes oldala nemcsak a sajtószabadságra, oktatási
szabadságra, stb. vonatkozik, hanem az intézményrendszernek arra az oldalára is, amely a
véleménynyilvánítási szabadságot általánosságban a többi védett érték közé illeszti. Ezért (…)
alkotmányos határait úgy kell meghatározni, hogy azok a véleményt nyilvánító személy alanyi joga
mellett a közvélemény kialakulásának, illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából
nélkülözhetetlen érdekét is figyelembe vegyék.”193
Az alkotmánybírósági határozat fent idézett sorai mintegy előre sugallják a következő alpont címének
helytállóságát, az igazolások konvergenciáját.
d) Az igazolások konvergenciája a 30/1992. (V. 26.) AB határozatban
Az alanyi jogot biztosító szubjektív és az intézményes garanciákat hordozó objektív oldal együttesen
adja ki az alapjog teljes alkotmányos védelmi övezetét, amelyben – egymást nem kizárva, hanem éppen
erősítve –alkotmányos védelmet élvez az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló
A véleménynyilvánítás és a sajtószabadság elméleti igazolásait ld. az Első rész III. fejezetében.
Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye a 14/2000. (V. 12.) AB határozathoz, ABH 2000. 83. 104.
192 Természetesen az objektív, intézményes oldal is – elsősorban hatásában – kihat az egyénre, erősíti az alapjog szubjektív
oldalát.
193 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 172.
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közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozódásra, tájékozottságra épülő egyéni
véleményalkotás lehetősége. Az egyéni véleményalkotás és az egyéni véleményeknek teret biztosító
közvélemény tehát egymást feltételező, kiegészítő részei az alapjognak. Az egyéni véleménynyilvánítás
megalapozottsága feltételezi a demokratikus, plurális nyilvánosság létét, ami azonban nem jöhet létre
az egyéni véleményformulázások sokasága nélkül. Ez a kölcsönös kapcsolódás biztosítja a
demokratikus folyamatokban való egyéni részvétel lehetőségét, és teremti meg egyúttal a demokratikus
döntéshozatal lehetőségét: „Ez a jogegyüttes teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét a
társadalmi és politikai folyamatokban.”194 Az Alkotmánybíróság a szabad véleménynyilvánítás egyéni
és társadalmi igazolását már-már szenvedélyesen, patetikus szavakkal folytatta: „Történelmi tapasztalat,
hogy mindannyiszor, amikor a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozták, sérelmet szenvedett a
társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás, csökkent az emberben rejlő képességek
kibontakozásának lehetősége. A káros következmények nem csupán az individuum, hanem a társadalom
életében is megmutatkoztak és az emberiség fejlődésének sok szenvedéssel járó zsákutcájához
vezettek.”195

5. Az állam kettős szerepe az alapjogvédelemben – tartózkodás és intézményvédelem
Az Alkotmánybíróság az első abortuszhatározatban196 hangsúlyozta az állam alapjogvédelem terén
fennálló kettős kötelességét: az alapjog gyakorlását akadályozó beavatkozástól, a megsértésüktől való
tartózkodási kötelezettség mellett az Alkotmánybíróság kiemelte az alapjog intézményes garanciáinak
kiépítésére irányuló kötelezettséget is: az államnak „gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges
feltételekről. Az emberek, mint az alanyi jog jogosultjai egyéni szabadságuk és személyes igényeik
szempontjából gyakorolják alapjogaikat. Az államnak viszont arra van szüksége garanciális feladatai
ellátásához, hogy az egyes alanyi jogok biztosítása mellett az azokkal kapcsolatos értékeket és
élethelyzeteket önmagukban is, azaz ne csupán egyes egyedi igényekhez kapcsolódóan védje, s a többi
alapjoggal összefüggésben kezelje.”197 Az államnak így a szabályozás, különösen a korlátozás során
figyelemmel kell lennie ezekre a szempontokra is.

6. A véleményszabadság korlátozhatósága: a kiemelt és tartalomsemleges védelem
A szabad véleménynyilvánítás szabadságának kettős igazolása és érvényesülési dimenziója, az egyéni
önkifejezés (az ember méltóságából, személyiségétől el nem választható alapvető alanyi jog) és a
plurális nyilvánosság által érvényesülő demokratikus diskurzusok (a közvélemény mint alapvető
politikai intézmény) együttes szolgálata adja azt a magas alkotmányjogi értéktartalmat, amely a
véleménynyilvánítási szabadságot kiemel az alapjogok közül,és az alapjogi hierarchiában közvetlenül
az abszolút és korlátozhatatlan élethez és emberi méltósághoz való jog után a második helyre emeli.198
Ez a kitüntetett szerep ugyan nem teszi – az élethez és emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan –
korlátozhatatlanná, de azzal a következménnyel jár, hogy „valójában igen kevés joggal szemben kell
engednie, azaz véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni.”199
A szűk körű, az alkotmányosan elfogadható korlátozhatóságra tekintettel különös jelentősége van annak,
hogy pontosan meghatározzuk az alapjognak azt a lényeges magját, amely kivont a más jogokkal,
érdekekkel szembeni korlátozás alól.

30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 171.
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 171.
196 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 297. 302
197 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 297. 302. Idézi a 30/1992. (V. 26.) AB határozat a szabad
véleménynyilvánításra vonatkoztatva.
198 Vö. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
199 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
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a) A tartalomsemleges védelem elve
Az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint az alapjog védelme független annak tartalmától: „A
szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték és igazságtartalmára tekintet nélkül
védi. Egyedül ez felel meg (…) [az állam] ideológiai semlegesség[é]nek. (…) A véleménynyilvánítási
szabadságnak külső korlátai vannak csak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem
ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet nélkül.
Vagyis az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel
kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami
alkotmányos védelmet élvez.” A szabad véleménynyilvánítás ezért „a szabad kommunikációt – az
egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik (…).
Ebben a processzusban helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek
egyaránt – különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke.”200
A szabad kommunikáció, mint egyéni magatartás és társadalmi folyamat (tehát valójában a
kimondhatóság lehetősége és következményei) áll alkotmányos védelem alatt, és nem tartalma,
szubsztantív jellemzői alapján nyer védelmet. Ebben az értelmezésben nyilvánvaló, hogy a
kommunikációs folyamat egésze, mint egyéni (magatartás), mint közösségi (társadalom folyamat)
szinten érdemes az alkotmányos védelemre.
b) A korlátozás mércéi
A korlátozhatóság tekintetében is kiemelt jelentőséggel bír a magas alkotmányos értéktartalom. Az
alapjogi kollízió esetén a korlátozhatóság kérdése azért is kap különös jelentőséget, „mivel ezen
szabadságjogok [véleménynyilvánítás, illetve az ebbe beletartozó sajtószabadság] a plurális,
demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak.”201 „A szabad véleménynyilvánításhoz való
jog a fentiek szerint nem csupán alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának
elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti.”202
A véleményszabadsággal konkuráló érdekek – az előbbi kiemelt alkotmányos védelmére tekintettel –
az esetek nagy többségében nem élveznek elsőbbséget: „A vélemény szabadságával szemben
mérlegelendő korlátozó törvényeknek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog
érvényesülésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely
»intézmény« közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a tárgya (pl.
a köznyugalom).”
A korlátozás általánosságban alkalmazott mércéje szerint valamely külső érdek (jog vagy érték) akkor
képezheti a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos, legitim korlátját, ha sérelmének bekövetkezése
közvetlen és nyilvánvaló (clear and present danger). Az amerikai Legfelső Bírósági gyakorlatban
kikristályosodott, és a demokratikus jogállamokban széles körben recipiált teszt abból indul ki, hogy
alapjogkorlátozásnak (állami beavatkozásnak) csak azokkal a közlésekkel szemben van helye,
amelyekkel kapcsolatban nincs mód a tudatos és megfontolt válaszadásra. A jogsérelem nyilvánvaló és
közvetlen (vagyis elháríthatatlan) veszélye ennek a válaszadásnak a reális esélyét zárja ki. Amíg ugyanis
a válaszadásra valódi esély van, addig arra is van lehetőség, hogy a vélemények piacán az egyes
álláspontok megmérkőzzenek, és a sajátos szabályok szerint működő nyilvánosság, a közvélemény
ítéljen felettük. Ebben az esetben – amellett hogy nem fenyeget a konkuráló jog, érték ténylegesen
bekövetkező sérelme – a közléssel okozott sérelem a véleményszabadság állami korlátozása nélkül is
elkerülhető, vagy orvosolható.203

30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 179.
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170.
202 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
203 Polyák i. m. (165. lj.) 61.
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A nyilvánvaló és közvetlen veszély tesztjét a magyar Alkotmánybíróság a 30/1992. (V. 26.) AB
határozatban alkalmazta először, majd több alkalommal némiképp módosított az alkotmányos
kimondhatóság határain. Ugyanakkor a tudományos irodalomban is megoszlanak a nézetek abban a
tekintetben, hogy az Alkotmánybíróság egyáltalán alkalmazta-e valaha a tesztet annak valódi tartalma
szerint.204
c) A szólások differenciált megközelítése: a tények és vélemények megkülönböztetése
Az Alkotmány a különböző közlések, így a tényállítások és az értékítéletek között nem tesz különbséget
a véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazásakor, amit a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat meg is
erősített. A mindenféle közlés szabadságát magában foglaló véleményszabadság alapján a tény közlése
is minősülhet véleménynek, hiszen a tényállítás módja, körülményei, kontextusa is kifejezhet
értékítéletet. Másfelől tényállítással is megvalósítható az alapjognak az az alkotmányosan legitim és
védelmet élvező célja, hogy az egyén másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. „A
véleménynyilvánítási szabadság határainak megvonásánál azonban indokolt különbséget tenni
értékítélet és tényközlés tekintetében.”205 Az értékítéletet kifejező véleménynek csak külső korlátai
lehetnek, és a fentiekben kifejtettek szerint csak szűk körben korlátozhatók. „[F]okozott alkotmányos
védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében
kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg eltúlzottak és felfokozottak”.206 A védelem nem ilyen feltétlen
a tényállítások tekintetében, ugyanis nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére
akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának, vagy egyébként
foglalkozása, hivatása gyakorlására vonatkozó szabályok alapján elvárható lett volna, hogy a tények
valóságtartalmát vizsgálja, de a véleményszabadság gyakorlásával összefüggő felelősségből fakadó
gondosságot elmulasztotta.207

7. A véleménynyilvánítási szabadság alanyai, a jogosultak meghatározása
A véleményszabadság olyan emberi jog, amely minden embert megkülönböztetés nélkül megillet. A
nemzetközi jogi egyezmények, emberi jogi mechanizmusok is ezt a globális, emberi jogi jelleget
erősítik. Ugyanakkor szűk körben ugyan, de vannak olyan sajátos körülmények, amelyek meghatározott
személyi kör vonatkozásában, meghatározott státushoz kötötten törvényben szabályozott korlátozásokat
állapíthatnak meg. Ilyen sajátos korlátozásként említhető a sajátos munkavégzésre irányuló
jogviszonyból, elsősorban szolgálati jogviszonyból fakadó korlátozás, mind az igazságszolgáltatási
szolgálati jogviszony, mind a rendészeti és honvédségi állomány tekintetében.
Sajátosak azok a véleményszabadságot korlátozó szabályok, amelyek a fogvatartottak nyilatkozattételi
jogát korlátozzák. A fogvatartottak nyilatkozattételi jogának alkotmányos korlátozhatóságával az
Alkotmánybíróság is foglalkozott a 13/2001. (V. 14.) AB határozatban. Az Alkotmánybíróságnak egy
olyan törvénymódosítás208 előzetes normakontrolljáról kellett döntenie, amely a büntetés-végrehajtási
Molnár Péter így ítélte meg, hogy a 30/1992. (V. 26.) AB határozatban alkalmazott mérce megegyezik a clear and present
danger mércével (Molnár Péter: Az alkotmányos mérce világosabb értelmezése felé. Fundamentum, 2004/1. 144.) Halmai
Gábor szerint például a magyar Alkotmánybíróság megállapított a korlátozhatóságot alkotmányosan legitimáló veszély
távolabbi és esetlegesebb, mint annak eredeti amerikai értelme (Halmai Gábor: Változó minták és mércék. A
véleményszabadság az Alkotmánybíróság gyakorlatában. In: Halmai Gábor (szerk.): A megtalált alkotmány? – A magyar
alapjogi bíráskodás kilenc éve. Indok, Budapest, 2000. 289.), míg Sajó András azt állítja, hogy az alaphatározat tartalma szerint
egyenesen tagadja a nyilvánvaló és közvetlen veszély tesztjének érvényességét (Sajó András: „…a faji gyűlölet igazolása
büntetendő”. Fundamentum, 2004/4. 25.).
205 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 230.
206 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 230.
207 Vö. 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 230.
208 Az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítására irányuló T/2523. számú törvényjavaslat. Ld. www.parlament.hu/akoztarsasagi-elnok-altal-az-alkotmanybirosagnak-megkuldotttorvenyek?p_auth=xGCGFQay&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&
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intézet parancsnokának előzetes engedélyéhez kötötte a fogvatartott (előzetes letartoztatásban lévő és
szabadságvesztés büntetésüket töltő) személyek nyilatkozattételét és az annak alapján elkészített
sajtóanyag közzétételét.209 Ez a rendelkezés nem csupán a fogvatartottak véleményszabadságát érintette,
de a sajtónyilatkozatok megjelenés előtti ellenőrzése révén a sajtószabadságot is.210 Az
Alkotmánybíróság a vizsgált rendelkezéseket részben alkotmányellenesnek, részben azonban
alkotmányosan elfogadható korlátozásnak tekintette.211
Alkotmányellenes, szükségtelen és aránytalan korlátozásnak tekintette az Alkotmánybíróság a
közbiztonság, a mások jó hírneve vagy személyhez fűződő jogainak védelme, a bűnözés megelőzése, a
szolgálati titok és egyéb bizalmas adat közlésének megakadályozása érdekében bevezetett előzetes
korlátozhatóságot.212 Az Alkotmánybíróság a fogvatartottak nyilatkozattételének előzetes korlátozását
ugyanakkor nem találta alkotmányellenesnek azokban az esetekben, ha indoka nemzetbiztonsági ok,
vagy államtitok közlésének megakadályozása. További két indokot, a büntetés-végrehajtási intézet
rendjét és biztonságát pedig nem vizsgálta az Alkotmánybíróság, mivel azokat az indítványozó
köztársasági elnök nem találta aggályosnak.
Önmagában azért, mert valaki megsértette a büntető anyagi jog szabályait, különösen pedig, ha a
nyomozó, illetve vádhatóság annak megsértésével gyanúsítja, vádolja, nem lehet szűkebb körű a közlési
szabadsága. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolásában213 általánosságban a vizsgált
szabály egészét – a határozat által alkotmányosnak ítélt részében is – alkotmányellenesnek találta.
Kukorelli István álláspontját magam is osztom: „(…) a cenzúra a[z] (…) alapjog legsúlyosabb
korlátozását jelenti, a közlés előzetes cenzúrával történő korlátozása csak szélsőséges esetekben,
rendkívül szűk körben, pontosan körülhatárolt módon minősülhet alkotmányosnak.”214 A jogszabály,
mint általánosan kötelező magatartásszabály által adott szinte korlátlan felhatalmazás a közölni kívánt
gondolatok előzetes tartalmi vizsgálatára, aránytalan (…), következésképpen alkotmánysértő” alapjogkorlátozásnak minősül, „[á]ltalános érvénnyel (…) jogszabály nem teheti kötelezővé valamennyi
fogvatartott közlésre szánt anyagának előzetes tartalmi ellenőrzését.”215 Alkotmányos egy olyan előzetes
korlátozási rendszer lenne, amelyben törvény ugyan meghatározza azokat a kivételes körülményeket,
amelyekben az előzetes korlátozás megengedett, de a bírónak ezekben az esetekben egyedi vizsgálat
alapján kellene meghozni az érdekmérlegelésen nyugvó döntését.216
Azt is szükségesnek látom továbbá hozzátenni, hogy a fogvatartottak esetében nem azonosítható olyan
sajátos jogállásbeli követelmény, amely esetükben alkotmányosan indokolttá tenné a szólásszabadság
korlátozását.217 Kukorelli István gondolataihoz e ponton is csatlakozva elmondható: „A jogalkotó által
társadalomra veszélyesnek minősített szólások büntetőjogi szankciójának kilátásba helyezése a
p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql
%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D36%26p_izon%3D2523. Letöltés dátuma: 2018. 12. 26.
209 A törvényjavaslat előzményeit és körülményeit ld. Halmai i. m. (114. lj.) 442–443. és különösen a 48. lábjegyzet.
210 Erről ld. az előzetes korlátozásnál írtakat.
211 A szóban forgó rendelkezés szövegszerű tartalmát ld. az előzetes korlátozásnál.
212 13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001. 177. 177.
213 Kukorelli alkotmánybíró párhuzamos indokolásával kapcsolatban szükségesnek látom jelezni, hogy álláspontom szerint az
valójában különvélemény volt, hiszen a többségi véleménnyel ellentétben állította azt, hogy a törvényjavaslat valamennyi
korlátozási indoka in genere alkotmányellenes.
214 Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 205.
215 Vö. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 206.
216 Vö. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 206.
217 Szikinger István mutat rá, hogy a „szabadság csoportok közötti porciózása minden esetben veszélyt jelent magára az
alapeszmére. Ebből természetesen nem következik a sajátosságokat figyelmen kívül hagyó uniformizálás szükségessége, de
annyi mindenképpen, hogy igen nagy körültekintéssel kell eljárni minden alapjogi korlátozás bevezetésekor. (…) nem elegendő
bármely jog korlátozásának indokául pusztán az érintett alanyi kör sajátosságait felhozni. Ld. Szikinger István: Börtöncenzúra.
Fundamentum, 2001/1. 127.
A konkrét esetet nézve Szikinger hozzáteszi, hogy a fogvatartottak jogai sem korlátozhatók jobban, mint ami sajátos
helyzetükből (mozgási szabadságuk korlátozásából) és a rájuk alkalmazott alkotmányosan kiszabott szankcióból
(szabadságveszés büntetés és választójogból való kizárás) egyébként következik. A nyilatkozattétel előzetes korlátozását a
szerző nem tekinti ilyen jogkorlátozásnak.
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fogvatartottak esetében is elégséges. Nincs ugyanis nagyobb veszélye annak, hogy fogvatartott személy
tesz valamely, például államtitkot vagy mások becsületét sértő nyilatkozatot, mintha ugyanezt egy
személyes szabadságában nem korlátozott személy teszi.”218

8. Az anyajog magas szintű védelmének átsugárzása a kommunikációs jogokra
Azzal, hogy az Alkotmánybíróság a kommunikációs jogok anyajogaként határozta meg a
véleménynyilvánítási szabadságot, a kommunikációs jogok érvényességét szorosan hozzákapcsolta az
anyajoghoz, és annak védelmi mércéjét kiterjesztette a többi jogra. Idővel azonban „határt kellett szabni
annak, mely jogokra sugárzik ki a véleménynyilvánítási szabadság anyajogmivolta, s különösen, hogy
ez a véleményszabadság privilegizált megítélését is kiterjeszti-e a többi kommunikációs alapjogra. Az
alaphatározat 1992-ben igen messze ment: a szorosan vett szólás- és információs szabadságjogokon
kívül ide sorolta a művészi, valamint a tudományos alkotás szabadságát, a lelkiismereti és
vallásszabadságot, sőt a gyülekezési jogot is,”219 „mivel e kommunikációs jogegyüttes teszi lehetővé az
egyén megalapozott részvételét a társadalmi és politikai folyamatokban.”220
Az Alkotmánybíróság egy határozatában, amely a művészeti élet szabadságával függött össze, a
szorosan vett alkotmányos védelmet élvező művészeti élet szabadsága mellett hivatkozott az anyajogra
és annak kitüntetett jellegére is, azonban a jogkollízió feloldása során nem élt a mérlegelési
privilégiumra hivatkozással.221 Éppen egy hónappal korábban a 21/1996. (V. 17.) AB határozat mondta
ki, hogy az anyajog „elsőbbsége más jogokkal szemben azonban nem terjed ki automatikusan az összes
kommunikációs jogra.”222 Amennyiben ugyanis ez a kitüntetett védelem automatikusan átsugározna a
többi kommunikációs jogra, az „a véleményszabadság valódi jelentőségét csökkentené.”223 A bíróság az
adott ügyben az egyesülési jognak nem adta meg a kiemelt védelmet.224 Azoknak az alapjogoknak az
esetében ahol a kiemelt alapjogi védelem átsugárzik, ott az Alkotmánybíróság az anyajoggal fennálló
különösen szoros kapcsolatot kívánt meg.225 Ezt a szoros kapcsolatot értékelte például a
vallásszabadsággal kapcsolatban a 4/1993. (II. 12.) AB határozat: „[a] vallásszabadság kiemelt védelme
(…) abból is következik, hogy a vallásgyakorlás joga és a véleménynyilvánítás szabadsága szorosan
összefügg.”226
Az anyajoggal talán a sajtószabadságnak van a legszorosabb kapcsolata. Ennek a rendkívül szoros,
eszközjellegű kapcsolatnak a bemutatása a következő fejezet témája.

Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 206.
Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris, Budapest, 2001. 475.
220 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 171.
221 Vö. Sólyom i. m. (219. lj.) 475.
222 21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996. 74. 75-76.
223 21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996. 74. 76.
224 Vö. Sólyom i. m. (219. lj.) 476.
225 Sólyom i. m. (219. lj.) 476.
226 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993. 48. 51.
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III. Fejezet A szólás- és sajtószabadság elhatárolása és összefüggései
Az Alkotmánybíróság már működésének kezdetétől a sajtószabadság fogalmát rendszerint a
véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolva vizsgálta, tekintettel utóbbi anyajog jellegére és a
sajtószabadság kommunikációs jogcsoportba tartozására. A véleménynyilvánítás szabadságának az
alapjogok közötti kiemelt jelentőségét és egyes alapjogokhoz fűződő különleges viszonyát először az
alaphatározatnak tekintett 30/1992. (V. 26.) AB határozat fogalmazta meg. Az Alkotmánybíróság a
véleménynyilvánítás szabadságát, amelynek részeként (beletartozóként) értelmezte a sajtószabadságot,
„a plurális demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoz[ó]nak” 227 ismerte el, és rögzítette azt
is, hogy „éppen ezért a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos
alapjogok között, tulajdonképpen „anyajoga” többféle szabadságjognak, az un. „kommunikációs”
alapjogoknak.”228 A kommunikációs jogcsoportba tartozó, a véleménynyilvánítási szabadságból mint
anyajogból származó, külön is nevesített jogok többek között a szólás- és a sajtószabadság. A
sajtószabadság joga pedig technológiasemlegesen jelenti „valamennyi médium szabadságát, továbbá az
informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének szabadságát.”229 Az Alkotmánybíróság
tehát a véleménynyilvánítási szabadságot és a sajtószabadság jogát a rész-egész, az általános és különös
viszonyában értelmezte. Ez az egyébként helyes alkotmánybírósági értelmezési gyakorlat vezetett el
odáig, hogy számos alkotmánybírósági határozatban a két alapjog tartalma nem különül el egyértelműen
egymástól, illetőleg a sajtószabadság, mint a véleménynyilvánítási szabadsághoz képest specifikus
alapjog tartalmának differentia specifikái nem egyértelműen kerülnek elkülönítésre, lehatárolásra.
A 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, nem sokkal a véleménynyilvánítási szabadságról szóló alaphatározat
után, először kísérelte meg a sajtószabadság tartalmának meghatározását. Az alapul szolgáló ügyben,
utólagos normakontroll keretében arról kellett döntést hozni, hogy egy 1974-es minisztertanácsi
határozat230 azon rendelkezése alkotmányos-e, hogy az akkori állami műsorszolgáltatók (Magyar Rádió
és Magyar Televízió) a Minisztertanács felügyelete alatt álltak.231 Az Alkotmánybíróság amellett, hogy
a konkrét alkotmányos kérdésre válaszolt volna, kísérletet tett a sajtószabadság tartalmának
meghatározására, korlátozási mércéinek felállítására, és az állami beavatkozás alkotmányos kereteinek
rögzítésére is. Alább csak a határozatnak a sajtószabadság sajátos fogalmi elemeit érintő megállapításait
érintem, a korlátozás és az állami beavatkozás kérdéseiről az állami szabályozás és felügyelet
kérdéseinél térek vissza.

1. A sajtószabadság eszközjellege
A 37/1992. (VI. 10.) AB határozat továbbvitte és specializálta az alaphatározat megállapításait, „a
véleménynyilvánítási szabadságot a sajtószabadságra vonatkoztatva fejtette ki.”232
Az Alkotmánybíróság a kommunikációs jogok koordinátarendszerén – amelynek origójában az anyajog
áll – helyezte el és rögzítette, hogy a „véleménynyilvánítási szabadság a sajtó vonatkozásában sajátosan
érvényesül. A sajtó szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy a „sajtó” a
véleményalkotáshoz szükséges információszerzésnek, a véleményalkotásnak és véleményformálásnak
kitüntetett fontosságú eszköze. (…) A sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem a
tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe van a véleményalkotás feltételét képező tájékoztatásban.”233
A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat az Alkotmánybíróság 1992-es álláspontját fenntartva, azt
mélyebben kibontva fejtette ki a sajtószabadság eszközjellegének sajátosságait. A véleménynyilvánítás
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170.
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170-171.
229 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 171.
230 1047/1974. (IX. 18.) Minisztertanácsi határozat.
231 1047/1974. (IX. 18.) Minisztertanácsi határozat 6. pontja.
232 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 223.
233 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
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szabadsága szubjektív és objektív oldala érvényesülésének egyszerre eszköze a sajtószabadság: egyaránt
eszköze a szabad véleménynyilvánításnak, a tájékoztatásnak, valamint a tájékozódásnak.234
„A sajtószabadság egyéni alapjogként abban az értelemben eszköz, hogy felerősíti az egyéni
véleménynyilvánítás hatását, és támogatja a demokratikus közvélemény közérdekű ügyekről való
tájékoztatását, a közérdekű ügyekkel kapcsolatos véleményformálást. A sajtószabadság jogának
gyakorlása révén az alapjog jogosultja aktív alakítója a demokratikus közvéleménynek.”235
A véleménynyilvánítás szabadsága objektív oldalának érvényesülését elősegítő eszköz a sajtószabadság
abban az értelemben, hogy „[a] sajtó ezen minőségében ellenőrzi a közélet szereplőinek, intézményeinek
tevékenységét, a döntéshozatal folyamatát, tájékoztatja arról a politikai közösséget, a demokratikus
nyilvánosságot (a „házőrző kutya” szerepe).”236
A sajtószabadság joga tehát az anyajoghoz hasonlóan kettős megalapozottságú, amit azonban az
anyajoggal való szoros eszközjellegű kapcsolatában kell értelmezni: „[í]gy a politikai közösség oldaláról
igényként jelenik meg a szabad sajtó működésén alapuló, a demokratikus közvélemény kialakításához
nélkülözhetetlen közérdekű információk megszerzésének, a véleményformálás alapját képező
tájékozódásnak a joga. A demokratikus közvélemény alakítása a sajtó mint intézmény jogaként, egyben
felelősségeként jelentkezik.”237
Mindezeket összefoglalva a sajtószabadság védelmének „alapvető indoka tehát az egyéni
véleményalkotáshoz elengedhetetlen közlések, a közérdekű információk teljességének nyilvánosságra
kerülése, a »hivatalos helyes állásponton« alapuló monopolisztikus »közvélekedés« kialakulásának
elkerülése.”238
A sajtószabadságnak tehát van egy szubjektív oldala a saját véleménynek a kifejezésére való szabadság
biztosítása révén, és van egy objektív, intézményes oldala, amely a véleményalkotás feltételeinek a
megteremtésében, a tájékozódáshoz való jog és a demokratikus közvélemény biztosításában ragadható
meg. A demokrácia életerejét adó információs vérkeringés239 interperszonális kommunikációs
eszközökkel való biztosítása a tömegdemokráciák korában nem biztosítható, a demokratikus politikai
diskurzus kialakításához elengedhetetlen a politikai nyilvánosság egy szervezett, intézményesült
rendszerének az alkotmányos célok mentén biztosított működése. „A politikai nyilvánosság minden
jogállamban az egyik alapvető demokrácia kritérium. A szólás- és sajtószabadságból kinőve, a modern
korban világviszonylatban is megszerveződött a politikai nyilvánosság szerkezete. Nemzeti és
nemzetközi struktúra (az úgynevezett médiapiac) jelentős mértékben befolyásolja a hatalomgyakorlás
mechanizmusát és a polgárok véleményalkotását is.”240
Az Alkotmány ezt a szoros alkotmányos összefüggést szövegszerűen is kifejezte azáltal, hogy egymás
mellett tartalmazta a szabad véleménynyilvánításhoz, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez való jogot.241 Amint arra már a véleménynyilvánítás szabadságánál kitértem, a
tájékozódáshoz való jog intézményes garanciája a véleményszabadság tényleges érvényesülésének. Az
Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint a véleménynyilvánítás szabadságából „következik egyrészt
a véleménynyilvánításhoz való alanyi alapjog, másrészt pedig a demokratikus közvélemény kialakulása
feltételeinek és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség,”242 Ez különösen

Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 503.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 503.
236 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 503.
237 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 503.
238 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 503.
239 Vö. Udvary i. m. (114. lj.) 85.
240 Balogh Zsolt – Holló András – Kukorelli István – Sári János: Az Alkotmány magyarázata. KJK-Kerszöv, Budapest, 2003.
599.
241 Magyar Köztársaság Alkotmánya 61. § (1) bekezdés
242 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 172.
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is igaz a sajtószabadságra, az Alkotmánybíróság által kifejtett instrumentalitására, eszközfunkciójára
tekintettel.
Az Alaptörvény a sajtószabadság és a tájékozódáshoz való jog szoros alkotmányos összefüggését még
az Alkotmánynál is erősebben fejezi ki, hiszen a véleménynyilvánítás szabadságától szerkezetileg is
elkülönítve, egymás mellett mondja ki, hogy „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és
sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás
feltételeit.”243 Ezzel az Alaptörvény szövegszerűen is megjelenítette a sajtószabadság kettős természetét,
szubjektív és objektív, intézményes oldalát.
Összefoglalva: a szabad sajtó biztosítása eszköz az egyéni vélemények elhelyezésére, a megjelenítésére
alkalmas nyilvánosság, agora megteremtésére (az önkifejezés szabadságának felülete), másfelől ennek
a nyilvánosságnak a révén eszköze az egyén(ek) megalapozott információszerzésének és az azon alapuló
véleményalkotásnak is, végső soron pedig a demokratikus nyilvánosság és közvélemény létrejöttének
és működésének.
A sajtószabadság eszközjellege tehát az a meghatározó elem, differentia specifica, amely
megkülönbözteti a véleménynyilvánítás szabadságától, illetőleg a szólásszabadságtól.
A sajtószabadság érvényesülési spektrumát is ebben az eszköz jellegű, funkcionalista értelmezésben
adja meg: „Ahogy a sajtószabadság joga a véleménynyilvánításhoz való jogból, mint anyajogból
vezethető le, úgy a véleménynyilvánításhoz való jog kitüntetett volta is annyiban vonatkozik a sajtó
szabadságára, amennyiben az a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogát szolgálja.”244 Az
alkotmányos védelem mércéje tehát a sajtó eszközjellege által is a véleménynyilvánításhoz kötött, annak
érvényesülését elősegítő mértékben nyer önmaga is védelmet.
A sajtó, mint eszköz azonban nem csak az individuális kifejezési szabadság (leghatékonyabb) eszköze,
hanem eszköze a tájékoztatásnak, másik oldalról pedig a tájékozódáshoz is elengedhetetlen: „A sajtó
nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe van a
véleményalkotás feltételét képező tájékozódásban.”245 Mivel a sajtó mint eszköz elengedhetetlen az
egyén tájékozódása előfeltételeinek biztosításában és így a közvélemény kialakulása feltételeinek
megteremtésében, a sajtónak a saját maga szabadsága mellett – közérdekű eszközszerepe miatt is – olyan
alkotmányos kötelezettségei is származnak, amelyek éppen a sajtószabadság intézményi oldalának a
biztosítása miatt szükségesek, és amelyek a véleménynyilvánítási szabadságból származó más
alapjogok, így különösen a szólásszabadság tekintetében nem merülnek fel.

2. A sajtószabadság alanyai
A sajtószabadság alanyainak meghatározása némiképp nehezebb feladat – és a tudományos irodalom
sem olyan egységes –, mint a szólásszabadság esetében. Két karakterisztikusan különböző tudományos
álláspont jelöli ki a sajtószabadság alanyi körének értelmezési pólusait. Ezek a nézetek végső soron
visszavezethetők a véleménynyilvánítás általános, elméleti igazolásaira, és egymással való
megbékítésük is az elméletek konvergenciájával azonosan lehetséges.
Az individuális (konstitutív) igazoláson alapuló sajtószabadság felfogás alapján a sajtószabadság
alanyai nyilvánvalóan „összességében azok, akik sajtótevékenységet végeznek.”246 Polyák Gábor
felsorolásában ebbe a körbe tartozik a tulajdonos, a szerkesztő és az újságíró, 247 vagyis azok
„akiknek/amelyeknek a tevékenysége a médiarendszer működése – a sajtó funkcióinak ellátása –

Alapörvény IX. cikk. (2) bekezdés
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
245 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
246 Polyák i. m. (165. lj.) 75.
247 Vö. Polyák i. m. (165. lj.) 73.
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szempontjából releváns.”248 A sajtószabadság a három nevesített jogosult tekintetében különbözőképpen
érvényesül. A tulajdonos joga, hogy a tulajdonában álló médiatartalom-szolgáltató feletti szükségtelen
és aránytalan korlátozást ne kelljen elszenvednie. A piaci, tulajdonosi-koncentrációs korlátozások a
tulajdonos sajtószabadsághoz való jogának egyértelmű korlátozását jelenti. Ez a korlátozás a
sajtószabadság intézményes oldalának védelme érdekében azonban, ha arányban áll az okozott
jogsérelem az elérni kívánt céllal (a plurális nyilvánosság biztosításával), szükséges lehet. A szerkesztő
sajtószabadsága elsősorban a médiatartalom szabad szerkesztését, a tartalmak autonóm összeállítását,
szelektálását jelenti. Ennek a szabadságnak szintén vannak korlátai, amelyeket részletesen a szerkesztési
szabadságról szóló részben mutatok be. Az újságírót megillető sajtószabadság pedig a sajtó útján
megvalósított szólás jogát biztosítja, amely a szólásszabadság egyszerű alanyához képest sajátos
többletjogokat biztosít az újságírónak, a szólás intézményes (médiatartalom-szolgáltatón keresztül
történő) megnyilvánulására tekintettel. A sajtószabadság joga továbbá még kiterjeszthető mindazokra,
akik a sajtószabadság individuális jogának gyakorlásában közreműködnek, akiknek a tevékenysége
elengedhetetlen a sajtószabadság tényleges megvalósulásához. E körbe sorolhatók a médiatartalmak
gyártói (beszállítók), amennyiben különböznek a médiatartalom-szolgáltatótól és a tartalom közvetítői,
a médiaszolgáltatásban közzétett műsorszámok továbbítására használt elektronikus hírközlési hálózatok
(műsorterjesztő hálózatok) üzemeltetői.249
Az individuális elméleten alapuló felfogás a médiatartalom befogadóit nem tekinti a sajtószabadság
alanyának. „A sajtószabadság a sajtó útján történő közlés szabadsága. Ebből következően annak –
alkotmányjogi értelemben – nem alanya a közönség, a befogadói oldal.”250 Ugyanakkor ez a tudományos
felfogás sem zárja ki teljesen a közönséget a sajtószabadság tartalmi értelmezéséből, hiszen „a
közösséget illető tájékozódási jog a sajtószabadság gyakorlásának döntő szempontja.”251Az
igazságkeresés elméletei és a demokrácia szolgálatát előtérbe állító igazolások azonban a közönséget is
az alapjog érvényesülési tengelyébe helyezik, és vagy kifejezetten a sajtószabadság alanyaként említik
a befogadókat, vagy legalábbis a sajtószabadság intézményes, objektív oldalának – nem alanyi jogi –
jogosultjaként azonosítják őket. A sajtó társadalmi szerepét hangsúlyozó elméletek kiemelik közérdekű
feladatát, a plurális tájékoztatáson keresztül megvalósítható tájékozódáshoz való jog biztosítását.252
Ebből fakadóan a sajtószabadság elsősorban a sajtó joga, de közérdekű feladatai ellátása körében olyan
kötelezettségek is terhelik, amelyek a közvéleményt alkotó közönség tájékozódáshoz való jogát
biztosítja. Koltay András is elismeri, hogy a sajtószabadság alanyai között helye van a tulajdonosnak, a
szerkesztőnek és az újságírónak, de ehhez – Thomas Gibbonst idézve – hozzáteszi, hogy „a
sajtószabadság több annál, mintsem hogy egy jövedelmező üzleti tevékenység folytatását biztosítsa.
Szabad sajtó nem létezhet független, önérdektől mentes, a közösség javát, az újságírói hivatás
vezérelveit tiszteletben tartó szerkesztői döntések nélkül.”253 Koltay ezen érvelés mentén nem csak a
közönség jogait vezeti le a közérdekből, hanem a szerkesztők és az újságírók tulajdonossal szembeni
szabadságát is abból eredezteti.254
A sajtószabadság egyéni jogi jellege bár megfeleltethető az azt individuális oldalon gyakorlók
szabadságának (újságírói jogok), mégis ezek a jogok is elsősorban az alapjog eszközjellegén alapulnak.
Így a sajtószabadság értelmezhető úgy is, hogy az valójában nem egyéni jog, hanem a médiatartalomszolgáltatót, mint intézményt megillető alapjogi jogosultság. „Az intézmény speciális a köz érdeke
indokolja, és csak addig tart, amíg a sajtó valóban eleget is tesz a rárótt feladatnak. A közérdek ilyen
Polyák i. m. (165. lj.) 73.
Vö. Polyák i. m. (165. lj.) 73–74.
250 Polyák i. m. (165. lj.) 74
251 Polyák i. m. (165. lj.) 74.
252 Szükségesnek látom hozzátenni, hogy a sajtó közérdekű feladatai, így a tájékoztatási kötelezettség jogi megkövetelhetősége
közel sem egységes az egyes médiatartalom-szolgáltatók között, némelyeket ilyen kötelezettségek nem terhelhetnek, míg
mások, a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének a tartalomszerkesztési szabadságukat jelentősen korlátozó
követelményét figyelembe véve, kötelesek sajtószabadsághoz fűződő szubjektív jogukat gyakorolni.
253 Koltay i. m. (9. lj.) 216.
254 Koltay i. m. (9. lj.) 217.
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erőteljes elismerésével óhatatlanul felmerül a kérdés, tekinthető-e a közönség a sajtószabadság
jogosultjának.” Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy a sajtószabadság intézményes oldalán
érvényesülő tájékozódáshoz való jog (tulajdonképpen a közönség joga) a sajtószabadság individuális
oldalának korlátját jelenti, nem egyenértékű azzal, hogy az a közönség bármely tagja által közvetlenül
gyakorolható (alanyi jog) lenne. Az objektív oldal érvényesülése nem egyéni jogérvényesítés útján
valósul meg, hanem az állam intézményvédelmi kötelezettségéből fakadó médiafelügyeleti rendszer
működtetése biztosítja.255
A sajtószabadsághoz való jog – álláspontom szerint is – alapvetően a sajtóé, a médiatartalomszolgáltatóké. Ám ez az állítás helyesen csak a sajtószabadság szubjektív oldala tekintetében érvényes.
A sajtószabadság objektív, intézményes oldalának alkotmányos védelme kiemelt jelentőségű, ám annak
alanyi jogi jogosultja nincs. A sajtószabadság individuális joga, a jog gyakorlása a közönség érdekében
korlátozott. Ez a korlátozás azonban nem a sajtószabadság egészének a korlátozása, csupán az
individuális oldaláé, míg annak korlátozása éppen ugyane jog objektív oldalának az érvényesülési
garanciája, a szólásszabadsághoz képest a sajtószabadság tartalmának valódi jellegzetessége.

3. A sajtó(szabadság), mint a politikai diskurzusok pluralitásának, az alkotmányos
közvéleménynek a kitüntetett eszköze
A sajtószabadság egy sajátos vonatkozása, hogy a közügyekre vonatkozó diskurzusok a modern
tömegdemokráciákban jellemzően médiatartalom-szolgáltatók útján valósulnak. A politikai
közbeszédnek a médiatartalom-szolgáltatók útján történő megvalósulására is igaz az Alkotmánybíróság
megállapítása, „a közügyekben való véleménynyilvánítási szabadságnak alkotmányosan magas
értéktartalma”256 van, és a véleménynyilvánítás szabadság általános is kiemelt védelméhez képest, még
körültekintőbben kell eljárni a korlátozhatóság alkotmányosságának kérdésében.
A sajtó – már idézett „demokratikus missziójának,” a demokrácia „házőrző kutyája” szerep ellátása
során – a politikai diskurzusok257 egyik legmeghatározóbb szereplőjeként jelenik meg.258 A demokrácia
diskurzív-deliberatív argumentációja a vitatkozó demokráciát, a plurális nyilvánosságban versengő,
kompetitív álláspontok ütköztetését kiemelkedő jelentőségűnek tartja. Ez a felfogás közel áll a
véleménynyilvánítási szabadság kronológiailag első igazolási érvéhez az instrumentális verifikálás
tanához.

A hatósági felügyelet alkotmányos kereteiről ld. a IV. fejezet 4. pontját.
36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 231.
257 A politikai diskurzusok elmélyült alkotmányjogi elemzését adja Smuk Péter. Ld. Smuk i. m. (257. lj.).
258 A sajtó demokratikus szerepéhez sokan árnyaltabban közelítenek, és a modern tömegsajtó működéséből kiindulva a sajtó
hagyományos politikai funkciójának a korábbiakhoz képest kisebb jelentőséget tulajdonítanak. A sajtó demokratikus
funkciójával kapcsolatos nézetek erősen gyökereznek a 18-19. századi nyilvánosságstruktúrában, amikor a sajtó dominánsan a
politikai újságírás fóruma volt, mind az újságok irányultsága, mind pedig a konkrét tartalmak tekintetében, A sajtó
demokráciaelméletekben betöltött szerepét a tömegsajtó szórakoztató szerepének megnövekedésére hivatkozva többen is
felülvizsgálni javasolják. James Curran a szórakoztató demokrácia című írásában abból indul ki, hogy a tömegsajtóban egyre
inkább dominánssá válik a szórakoztatási célú tartalom, amelynek, ha van is politikai jellege, az elsősorban a bulvárújságírás
körébe sorolható. „A média demokratikus szerepének bármilyen újraértelmezéséhez figyelembe kell vennünk ennek az
átalakulásnak a hatásait is.” A szórakoztató, vagy ha tetszik, bulvár tartalmak térnyerésével kapcsolatban három tipikus reakció
jellemző: a búsongó (ami siratja a régi jó erkölcsöket és a demokratikus missziót), a ténymegállapítót (amely elfogadja a
szórakoztató tartalmak térhódítását, és amely azokat a közügyekkel foglalkozó tartalmaktól elkülönülő tartalmakként tekinti),
és az elemző (amely a közéleti tartalmak és a szórakoztatás között átfedéseket tár fel). Vö. James Curran: Szórakozató
demokrácia. In: James Curran: Média és demokrácia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 103–104.
Magam a harmadik álláspontot fogadom el, hiszen számos olyan szórakoztató tartalom van, amelynek áttételesen van
közügyekkel való kapcsolata és a politikai bulvár is hazással van a demokratikus közvélemény alakulására. Amennyiben egy
politikus sokat szerepel pozitív kontextusban a bulvársajtóban, jó eséllyel népszerűség növekedést fog realizálni politikai
elismertségében is (akár függetlenül utóbbi teljesítményétől). Hasonlóan nagy befolyást gyakorol a sajtó szórakoztató jellegű
műsorainak identitást formáló tartalmai is a demokratikus nyilvánosság összetételére, végső soron a szórakoztató
sajtótartalmakat fogyasztó polgár politikai értékválasztására és pártpreferenciájára. Vö. Curran, James: Szórakozató
demokrácia. In: James Curran: Média és demokrácia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 110–111.
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A sajtó a politikai diskurzusok egyik, ha nem a leghatásosabb transzmittere, amely tükröztetője, de
egyben alakítója is a nyilvános közvitáknak; a nyilvános okoskodás eredményeinek közvetítője,
egyszersmind táplálója, generálója is.
Az Alkotmánybíróság még az első közszereplős határozatában259 mutatott rá arra, hogy „a közügyekre
vonatkozó véleménynyilvánítási és sajtószabadság kiemelkedően magas alkotmányos
értéktartal[ommal]”260 rendelkezik. A közügyek, az állami intézmények és a közhatalom – bármilyen
szintű – birtokosainak szabad bírálhatóságát a lehető legszélesebb körben érvényesítő alkotmányos
követelmény ugyanis a demokrácia lényegéből fakad, működéséhez elengedhetetlenül szükséges. A
nyílt és félelemtől mentes politikai közbeszédnek és az annak eredményeként kialakuló demokratikus
közvéleménynek a demokrácia szempontjából kulcsfontosságúnak tekinthető megvalósulása pedig a
társadalom tagjainak, a polgároknak a közvitában legszélesebb körben érvényesülő alanyi joga (a
politikai és társadalmi folyamatokban való bizonytalanság, megalkuvás és félelem nélküli szabad
részvételük, kommunikációs alapjogaikkal élve, a politikai nyilvánosság alakításában való
szerepvállalásuk) révén válhat valósággá. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy általánosságban
a közéleti-politikai diszkussziókban megfogalmazott közlések önmagukban is magasabb alkotmányos
védelmet élveznek, de az ilyen diskurzusokban exponált megnyilvánulások alkotmányosan védett,
legitim határai bizonyos vonatkozásokban máshol találhatók, szélesebb mozgásteret engednek. A
közszereplők (elsősorban a közhatalom gyakorlói) bírálhatóságának egyes alkotmányossági kérdéseit
vizsgáló határozat a közéleti szereplők személyiségi jogainak alkotmányos védelme és a
kommunikációs jogok kollíziójának részbeni feloldását végezte el. A határozat elvi éllel rögzítette, hogy
a társadalmi megbecsültséget oltalmazó személyhez fűződő jogok és „a szabad véleménynyilvánításhoz
való jog, a közügyek szabad vitathatóságához fűződő alkotmányos érdek egymásra tekintettel történő
értékelése alapján (…) a véleménynyilvánítási szabadság csak kisebb mértékben korlátozható a
közhatalom gyakorlóinak védelmében.”261 Az alkotmányosan megengedett kommunikáció
szabadságának a szélesebb körű érvényesülését a közhatalom társadalmi kontrolljához és a plurális
társadalmi nyilvánossághoz fűződő kitüntetett fontosságú alkotmányos érdekből, a demokrácia mint
elsőrangú alkotmányos érték érvényesülésének követelményéből vezette le.
A röviden összefoglalt ratio decidendi vezetett tehát odáig, hogy az Alkotmánybíróság nem csupán a
közhatalom gyakorlóinak társadalmi megbecsültségét speciálisan védő büntető törvénykönyvi szabályt
semmisítette meg, de elvi tételként rögzítette a közéleti-politikai nyilvánosságban megjelenő
kommunikáció magas alkotmányos értéktartalmából fakadó fokozott védelmét, és limitálta a
közhatalom gyakorlói által igénybe vehető személyiségvédelem mértékét.
A sajtószabadság érvényesülése vonatkozásában a közvita pluralitása hasonlóan fontos alkotmányos
érdek. A sajtóban megfogalmazott közlések tekintetében az alkotmányos követelmény mégis több
szempontból sajátosan érvényesül. Egyfelől a sajtó a politikai véleményartikuláció kitüntetett eszköze,
másfelől a politikai diskurzusokban megfogalmazott közlések tartalmi differenciálásából – értékítélet és
tényállítás – különböző mércék következnek. Ebben a vonatkozásban az Alkotmánybíróság rámutatott,
tekintettel arra, hogy az alkotmányos alapjogok közül kiemelkedő véleménynyilvánítási szabadságnak
mint alanyi jognak a gyakorlása kizárólag felelősséggel gyakorolható, a rosszhiszemű, visszaélésszerű
joggyakorlat, a tudatosan valótlan tényállítások nem állnak alkotmányos védelem alatt. Ez a felelősség
fokozottan merül fel azokkal a személyekkel szemben, akik a közvélemény alakításában hivatásszerűen
vesznek részt. A sajtószabadság szubjektív oldalán érvényesülő, a professzionális újságíró működését
(is) védelmező jogosultság gyakorlása tehát „bizonyos kötelezettségekkel” is jár.
A demokratikus közvélemény kialakulása és fenntartása tehát kiemelt fontosságú alkotmányos érdek és
érték, ezért az annak feltételeit képező követelmények megvalósulásának elősegítése, biztosítása az
állam alkotmányos (intézményvédelmi) kötelezettsége. A demokratikus közvélemény egyik, ha nem a
36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219.
36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 229.
261 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 229.
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legfontosabb követelménye – a polgároknak a közvitába való félelemmentes, zavartalan, szabad
bekapcsolódása mellett (szubjektív oldal – kifejezés szabadsága) – a plurális nyilvánosság létezése. A
sajtószabadságnak a kimondhatóság szabadságához viszonyított speciális alkotmányos védelme – amint
arra már rámutattam – eszközjellegében rejlik, abban a tulajdonságában, hogy a sajtó azon túl, hogy a
szabad véleménynyilvánításnak is eminens eszköze, egyben a tájékoztatásé és a véleményformálásé is,
fontos szerep hárul rá a polgárok véleményalkotásának elősegítésében.262 A nyomtatott lapok
szabadságához képest a műsorszolgáltatás tekintetében felmerülő többletkötelezettség a
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. Ez a tartalmi előírás azonban jelentősen korlátozza a
sajtószabadságot, pontosabban annak külön is nevesített szelvényjogát, a szerkesztés szabadságát. A
kiegyensúlyozott műsorszerkesztés követelményét az Alkotmánybíróság több határozatában is
vizsgálta, ezek közül kiemelkedik az 1/2007. (I. 18.) AB határozat. Az Alkotmánybíróság a konkrét
határozatában többek között az Országos Rádió- és Televízió Testület Panaszbizottságának a
kiegyensúlyozott műsorszerkesztés követelményének betartását vizsgáló hatáskörét vonta alkotmányos
kontroll alá. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kiegyensúlyozottsági követelményt
megfogalmazó 1992-es határozata még egy „olyan médiamodellben született, amelynek alapvető
jellemzője volt a korlátozott számú műsorszolgáltató és az egyoldalú tájékoztatás.”263 Ebben a
helyzetben – amikor az állami (országos közszolgálati) rádió és televízió monopolhelyzetben volt és az
állami, kiosztható frekvenciakincs szűkös jószágnak számított – adott a testület elvi alkotmányos
iránymutatást az állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítéséhez szükséges állami beavatkozás
lehetséges módozatairól. Ebben a szellemben fogalmazta meg tehát korai döntése indokolásában az
Alkotmánybíróság az elektronikus sajtót terhelő többletkötelezettségek alkotmányosságát, köztük a
kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó speciális műsorszerkesztési kötelezettséget. Az
Alkotmánybíróságnak a 2007-es határozatban azt kellett megvizsgálnia, hogy ezek az érvei. valamint a
másfél évtized alatt bekövetkezett információs és kommunikációs technológiában bekövetkezett
érzékelhető változások, infrastrukturális fejlődés, miként hat a részben más technológiai környezetben
megfogalmazott, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének érvényességére, alkotmányos
legitimitására. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a médiapiac szerkezetében bekövetkezett
változások, a duális médiarendszer 1996-os megalapozása is a korábbi érvelés felülvizsgálatát indokolta.
Az Alkotmánybíróság amellett, hogy kimondta a technológiai (frekvencia) érv264 erejének
halványodását – azt tudniillik, hogy az önmagában már nem képezheti alkotmányosan elfogadható
(egyedüli) indokát a speciális többletkötelezettséget generáló kiegyensúlyozottsági előírásnak –, a
követelményt a jövőre nézve is fenntarthatónak, érvényesnek tartotta. Kiegészítő érvként bevezette a
hatás elvét, amelynek értelmében a műsoros tartalmak, legyenek azok hangok, vagy képek és hangok
együtteseként megjelenők, a közönségre gyakorolt hatásukban, meggyőző erejükben messze
meghaladják „az egyéb információs társadalmi szolgáltatások gondolkodásra ható erejé[t].”265 2007-től
tehát a frekvenciaérvet a hatásérv erősítette és tette alkotmányosan továbbra is indokolttá a
kiegyensúlyozottsági követelmény fenntartását. A demokratikus nyilvánosság egészséges működéséhez
szükséges véleménypluralizmus fenntartása (ellenkező előjellel a vélemény- és tájékoztatási
monopóliumok megakadályozása) mint az állam intézményvédelmi kötelezettsége, egy konkrét
jogintézmény működtetésén, a kiegyensúlyozottság vizsgálatán keresztül valósul meg. A nyilvánosság
alkotmányosan kívánatos szerkezetének garantálása érdekében a kiegyensúlyozottság követelményét
nem csupán „a közpénzből létrehozott és működtetett közszolgálati műsorszolgáltatók” tekintetében
vélte fenntarthatónak, hanem „azon kereskedelmi rádiók és televíziók esetében [is], amelyek
véleményformáló ereje jelentőssé válik.”266

Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229–230.
1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 51.
264 A rendelkezésre álló átviteli infrastruktúra szűkösségének érve, annak a felismerésén nyugszik, hogy nincs végtelen számú
földfelszíni, médiatartalom továbbítására alkalmas rádiófrekvencia.
265 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 51.
266 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 52-53.
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A sokszínűség követelményének a műsorszolgáltatók speciális kötelezettségeként történő előírása tehát
a véleménypluralizmus és az annak eredményeként kialakuló demokratikus nyilvánosság mint
alkotmányos cél elérése érdekében, a sajtószabadság legitim korlátjaként jön számításba. A konkrét
esetben – mutatott rá az Alkotmánybíróság – ennek a célnak a teljesülése, egyben az állami
intézményvédelmi kötelezettség teljesítése érdekében létrehozott önálló állami intézmény (a
Panaszbizottság) vizsgálati hatásköre is szükséges és arányos alapjogkorlátozó eszköz lehet.

4. A sajtószabadság szubjektív és objektív oldalának egymást kiegészítő jellege
Amint az anyajognak, úgy a sajtószabadságnak is van szubjektív és objektív oldala, és igaz rájuk mindaz,
amit a véleménynyilvánítás szabadsága körében kifejtettem. Az objektív oldal. az intézményes oldal
védelme azonban a sajtószabadság vonatkozásában mégis hangsúlyosabban, vagy ha tetszik,
látványosabban jelenik meg, hiszen amint már korábban rámutattam, a modern demokratikus
társadalmakban a plurális politikai közvélemény a média intézményrendszere nélkül nem képes
valójában működni. A sajtószabadság objektív oldalának védelme a közügyekben kialakuló, és
elsősorban a média intézményrendszerén keresztül megvalósuló diskurzusok magas alkotmányos
értéktartalma miatt kiemelt védelmet élvez. Az egyéni önkifejezést biztosító „alanyi jogi oldal és a
demokratikus közvéleményt középpontjába állító intézményi oldal nem versengő, még kevésbé egymást
gyengítő érvek, hanem egymást kölcsönösen kiegészítő és támogató alkotmányos szempontok.
Előfordulhat, hogy hol az egyik, hol a másik oldal kerül előtérbe, de összességében – és egyes
alkotmányjogi kérdéseknél egészen konkrétan is – erősítik egymást.”267
A legtöbb esetben az egyéni alanyi jog védelme valóban együtt jár az objektív oldal érvényesülésével
is. Vannak azonban olyan esetek, amikor a szubjektív oldalt (pl. szerkesztési szabadságot), éppen az
objektív oldal intézményes védelme érdekében szükséges korlátozni. Ezekre a későbbiekben több
konkrét példát is felhozok.

5. A sajtószabadság korlátozhatóságának általános kérdései
Minden jog, így az alapjogok tartalmának a meghatározása is kizárólag korlátain keresztül állapítható
meg. Azon túl, hogy feltárjuk az alapjog által védett alkotmányos értéket, az alkotmányos oltalom
indokát, a társadalmi közeget, az alapjog védelmi övezetének, mezőinek pontos megismeréséhez
szükséges azon konkuráló alapjogok és alkotmányos értékek detektálása is, amelyek a vizsgált alapjog
érvényesülésének (többnyire – a véleménynyilvánítás és sajtószabadság esetén pedig kizárólag – külső)
korlátját képezik. Ebben segítenek eligazodni az alapjogkorlátozás általános és különös tesztjei,268 és az
ezek felhasználásával született alkotmánybírósági gyakorlat.
Valamennyi alapjog korlátozhatóságának kapcsán az a kérdés, hogy mi tartozik immanens
tartalmukhoz, mekkora az érinthetetlen magjuk, az a részük, amely az alapjog lényegéhez tartozik, és
amely még törvénnyel sem korlátozható. Az egyes alapjogok kollíziója esetén is ezek az elvi tételek
segítenek annak eldöntésében, hogy milyen szempontok mentén kell közöttük a prioritást felállítani.
A véleménynyilvánítás és sajtószabadság korlátozhatósága kapcsán az Alkotmánybíróság kiemelte a
kommunikációs jogcsoportnak (anyajogának és a belőle származó egyes jogoknak) a demokratikus
társadalom működésében betöltött kiemelkedő jelentőségét: „[a] véleménynyilvánítási, illetve az ebbe
beletartozó sajtószabadság kapcsán [korlátozhatóságuk] kiemelt jelentőséget kap, mivel ezen
szabadságok a plurális, demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak.”269 Az alkotmányos
7/2014. (III. 7.) AB határozat, ABH 2014. 135. 149.
Az alapjogi tesztek dogmatikájáról ld. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alapjogok mérlegen. Az általános alapjogi tesztek
dogmatikája. HVG-Orac, Budapest, 2016.
269 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170.
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jogok rendszerében így, a bár nem abszolút, de különleges védelmet élvező „szabad
véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog – az élethez, vagy
az emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan – korlátozhatatlan lenne, de mindenképpen azzal jár, hogy
a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie,
azaz a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni.”270 A 165/2011. (XII.
20.) AB határozat a sajtószabadságra konkretizálva a fentieket leszögezte: „A sajtószabadság értéket
képvisel, amelynek védelme a többi alapjog értékeivel együtt, az egész alkotmányos rend védelmébe és
fenntartásába ágyazva valósul meg.”271
A véleménynyilvánítási szabadság kettős megalapozottságának figyelembe vételével az
Alkotmánybíróság – az államnak a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és működése
fenntartásának biztosítására irányuló intézményvédelmi kötelezettségéből fakadóan – a korlátozhatóság
alkotmányos megítélése során nem csupán az individuális jogra, az egyén kifejezési szabadságára van
tekintettel. Intézményvédelmi oldalról „a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos határait úgy kell
meghatározni, hogy azok a véleményt nyilvánító személy alanyi joga mellett, a közvélemény
kialakulásának, illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából nélkülözhetetlen érdekét is
figyelembe vegyék.”272
A konkuráló érdekek tovább differenciálhatók és közöttük egyfajta rangsor állítható fel: „[a] korlátozó
törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál,
kisebb, ha ilyen jogot csakis mögöttesen, valamely „intézmény” közvetítésével véd, s legkisebb, ha
csupán valamely elvont érték önmagában a tárgya (pl. a köznyugalom).”273
A sajtószabadság védelmének szintjét – amint arra már utaltam – alapvetően determinálja a
véleménynyilvánítási szabadsághoz, mint a kommunikációs jogok anyajogához fűződő szoros, el nem
választható kapcsolata, átsugárzik rá a vélemények szabadságát védő magas alkotmányjogi mérce – ám
a sajtónak, mint a véleménynyilvánításnak a speciális intézményi jellegéből (a szabadságjog
eszközjellegéből) fakadóan – annyiban, amennyiben működése a véleménynyilvánítás érvényesülését
szolgálja. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában – hasonlatosan a sajtószabadság tartalmi összetevőinek
vizsgálatánál írtakhoz – a sajtószabadság korlátainak meghatározásakor is több esetben összemosta a
véleménynyilvánítás, a szólásszabadság peremfeltételeit, illetőleg azokat együttesen vizsgálta.
Kétségtelen, hogy a kommunikációs jogcsoportba tartozó jogokat az anyajogtól eloldottan vizsgálni
nem lehet, ami nyilvánvalóan igaz az egyes jogok, így a sajtószabadság alkotmányos korlátainak
terjedelme és a vele konkuráló, esetleg prioritást élvező alapjogok és más alkotmányos értékek
azonosítása során is, ám ezzel együtt is szükséges lenne a véleménynyilvánítási- és a sajtószabadság
lehatárolásának egyértelműbb elvégzése.
A véleménynyilvánítási szabadsággal konkuráló érdekek sorában klasszikusan négy fő csoportot szokás
megkülönböztetni. Az állam, a társadalom egésze és egyes csoportjai mellett az egyének magánszférája,
személyiségi jogai lehetnek korlátai a kimondható véleménynek, a szabad szólás jogának. 274 Ez a
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 503.
272 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 172.
273 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
274 Vö. Halmai i. m. (175. lj.) 100.
Halmai Gábor négyes felosztása széles körben elfogadott a jogirodalomban, azonban vannak, akik vitatják annak helyességét.
Koltay András például az állam és az egész társadalom érdekeinek a kettéválasztását, bizonyos értelemben szembeállítását
mesterkéltnek tartja; ezért a korlátozó érdekkörök tipológiájának meghatározását inkább három jogcsoport, a szabadság,
egyenlőség és az emberi méltóság jogainak a kimondhatósággal való viaskodása alapján látja igazolhatónak, és alapvetően a
védelem tárgyára tekintettel differenciál. Koltay felvetése elfogadható, ám álláspontom szerint az állam és a társadalom érdekei
azon az alapon mégis elkülöníthetőek, hogy léteznek olyan érdekek, amelyek elsősorban az állam mint intézményrendszer
működéséhez, az állami működéshez kötődnek, és csak áttételesen, annyiban szolgálják a társadalom érdekeit, amennyiben a
társadalomnak érdeke az állam megfelelő működése.
Sári János egy harmadik csoportosítást ajánl, amely részben kiküszöböli a Koltay által kifogásolt szembenállást. Eszerint a
véleménynyilvánítási szabadsággal szemben alkotmányos, legitim korlátként az állam bizonyos védendő érdekei, a társadalom
egyes csoportjainak érdekei és az egyének jogai miatti érdekek azonosíthatók.
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kategorizálás lényegében áll a sajtószabadságra is, azzal, hogy ez csupán a sajtószabadság szubjektív
oldalára vonatkozik, a sajtón mint közvetítő intézményen keresztül történő szólás alkotmányos határait
keretezi. A sajtószabadságnak azonban éppen az eszközjellegében lévő specialitása miatt – vagyis arra
tekintettel, hogy az alapjog gyakorlása itt külön erre a célra létrehozott és működtetett
intézményrendszeren, közvetítő mechanizmuson keresztül valósul meg –, az intézmények működésére
– az alapjogkorlátozás megengedhetőségére – vonatkozóan is sajátságos garanciák vonatkoznak.
A modern társadalmi valóságban az a realitás, hogy a közlések jelentős része valamely közvetítő
intézményen keresztül válik érzékelhetővé, mégis, ezeknek a közléseknek az alkotmányos megítélése
általában a kimondhatóság szempontjából releváns, s így a kimondhatóság határának megállapításánál
sem a sajtószabadság, hanem véleménynyilvánítási szabadság alapjogából kell kiindulni. Például egy
napilapban megjelent jogsértő publicisztika a szabad kommunikáció személyiségi jogi korlátját jelenti
és nem a sajtószabadságét. Az ilyen eseteknek a téves megítélése, alapjogi minősítése csupán arra az
„optikai csalódásra” vezethető vissza, hogy a megfogalmazott vélemény a sajtó valamely intézményes
fórumán keresztül válik érzékelhetővé, és így első látásra kézenfekvőnek mutatkozik az inkriminált
véleményt, a közvetítő mechanizmust intézményi szinten védő alapjog alapján megítélni, holott az
valójában nem a közvetítő közeg szabadságával függ össze, hanem a kimondhatóság primer kérdésével.
IV. Fejezet A sajtószabadság állami korlátozhatósága, a beavatkozás feltételei - A sajtó-,
médiaszabályozás és -felügyelet alkotmányos keretei
Bár a hagyományos felfogás szerint a sajtószabadságot leginkább az állam tartózkodása biztosítja,275 az
állami intézményvédelmi kötelezettségből fakadóan olyan szabályozási környezetet kell kialakítani,
amely – mások mellett, így különösen az egyéni önkifejezési szabadság joga mellett – biztosítja a
demokratikus diskurzusok előfeltételeként a tájékozódáshoz való jogot.276 Az állam ezt a kötelezettségét
törvényi szabályozással és a médiatartalmak hatósági felügyelete útján valósítja meg.

1. Az Állam és a sajtószabadság: barát vagy ellenség?
Történeti kontextusban szemlélve a sajtószabadság és az állam viszonyát a felvilágosodás korától
kezdve a minél kevesebb állam követelése határozta meg. Történeti tapasztalat volt ugyanis, hogy az
abszolút állam hatalmi érdekei mentén viszonyult a sajtószabadság gondolatához, és inkább
megszorította annak mozgási szabadságát, mintsem biztosította volna. Az állam mint legnagyobb
jogsértő, mint a sajtószabadságra leselkedő Leviathan jelent meg. A sajtószabadság érvényesülésének
így legfontosabb biztosítékát tehát az államtól való szabadságban (negatív szabadság) látták.
Az állami beavatkozás lehetőségét – tehát azt a kérdést, hogy egyáltalán az államnak van-e alkotmányos
lehetősége a sajtó- és média működését törvényekkel szabályozni, és hogy a normatív szabályok
érvényesülését jogosult-e hatósági felügyelettel kikényszeríteni – az Alkotmánybíróság már a 30/1992.
(V. 26.) AB határozatban és a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatban megválaszolta. Előbbi a
véleménynyilvánítási szabadság (különös tekintettel a kifejezés szabadságára), utóbbi pedig a
sajtószabadság tekintetében mondta ki elvi jelentőséggel, hogy ezek az igen becses szabadságjogok nem
korlátozhatatlanok úgy, mint az élethez és emberi méltósághoz való jog, bár a korlátozás

Udvary Sándor Halmai felosztását fogadja le, azzal az érveléssel, hogy „mivel a köznyugalom, közerkölcs védelme
elsődlegesen nem az államot, mint inkább a társadalmat szolgálja. A társadalom és az állam leegyszerűsítő azonosítása viszont
az esetlegesen indokolt eltérő vizsgálati szempontok helyett uniformizálná a védelmi szempontokat.” Ld. Udvar Sándor:
Alkotmányos médiajog. KRE ÁJK, Budapest, 2008. 87.
275 Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229-230.
276 Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
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aranyszabályaként rögzítette, hogy magas alkotmányos értéktartalmukra tekintettel csak igen kevés
joggal szemben kell engedniük.277
Deák Ferenchez köthető kedves bonmot, miszerint a sajtótörvénynek (úgy is mondhatjuk a mai
értelemben: a médiatartalmak szabályozásának) egy mondatból kell állnia: Hazudni nem szabad! Ez az
idealizált sajtótörvényi parancs napjaink bonyolult, megannyi alkotmányjogi összefüggést felvető
médiaviszonyai között már sajnos nem tűnik elégségesnek, ám kétségtelenül mind az állami
szabályozás, mind pedig az újságírói etika kategorikus imperativusaként szem előtt kell tartanunk.
A sajtószabadság fogalmi meghatározása körül nem csitulnak a szakmai és a politikai viták. Az egyik
legélesebb és már-már feloldhatatlannak tűnő ellentét a feltéten piaci szabadság és az állami beavatkozás
hívei között feszül. Előbbiek az állam bármilyen beavatkozási kísérletét a sajtószabadságra leselkedő
legnagyobb és legfélelmetesebb veszélynek láttatják, míg az állami beavatkozás hívei az államnál
(szabályozásban és felügyeletben) látják a sajtószabadság érvényesülésének valós biztosítékait.
Az állam alkotmányos szerepfelfogása (beavatkozó vagy éjjeliőr) meghatározó jelentőséggel bír a
polgárok szabadsága, az alapjogok tekintetében is. Az alkotmányok alapjogi katalógusa, illetve annak
szabályozási koncepciója, és az állam alapjogokkal összefüggő feladatai megrajzolják az állam helyét
az alkotmányos rendszerben. A „jó helyen van-e az állam?” évezredes kérdésére itt nyilvánvalóan nem
adhatok átfogó, kimerítő választ. A liberális és etatista állam közötti értékskála igen széles, a mozgástér
a két végpont között tágas. Sokszor tűnik úgy, hogy az állam ott van jelen, ahol nem kellene, és
elmenekül onnan, ahol nagy szükség lenne a jelenlétére. Az alkotmányfejlődés utóbbi évei – nézetem
szerint – demokráciadeficites irányba mutatnak. Ennek a felvázolása azonban ismételten nem lehet
feladatom. A sajtószabadság tekintetében jelentkező kedvezőtlen tendenciák azonban kétségkívül
megfigyelhetők. A médiakoncentrációk részben államilag irányított folyamata, az állami támogatási és
hirdetési rendszer piaci folyamatokra gyakorolt torzító hatása, az újságírói mozgástér szűkülése, a
közhatalomtól remélt válaszadás reményének halványulása kivétel nélkül a sajtószabadság actio
radiusának visszaszorulását mutatják, a formális liberális alkotmányos keretek megtartása között.
Az egyes médiatartalom-szolgáltatások tekintetében az állami beavatkozás alkotmányos lehetősége
különböző. A nyomtatott és internetes sajtótermékek esetében ugyanis nem állnak fenn azok a speciális
körülmények, amelyek a lineáris médiaszolgáltatások tekintetében indokolják a részletesebb
szabályozást (a strukturális és tartalomszabályozást), valamint a hatósági felügyeleti rendszer széleskörű
biztosítását.
A nyomtatott és internetes sajtótermékek tekintetében a mérleg egyértelműen a kevesebb állam, az
állami tartózkodási kötelezettség irányába mutat, azzal, hogy szűk körben szerephez jut mind a
szabályozás, mind a felügyelet. A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások tekintetben pedig
szélesebb körben érvényesül az intézményes oldalból fakadó állami intézményvédelmi kötelezettség,
amelyet az állam szabályozás és hatósági felügyelet útján valósít meg.
A fejezet későbbi részében részletesen mutatok rá ezekre a különbségekre.

2. A sajtószabadság differenciált érvényesülése
2.1. A médiatartalom-szolgáltatások közötti differenciálás általános indokai
A sajtószabadság tartalma, annak ellenére, hogy van egy általános értelmezési kerete, mégsem egységes
jellegű, annak érvényesülési mezője az egyes médiatartalom-szolgáltatók sajátosságaira tekintettel
eltérő lehet. Az egyes médiatartalom-szolgáltatások eltérő mélységű,szigorú szabályozása és
felügyelete, tehát az állami beavatkozás mértéke Európában általánosan elfogadott, kanonizált tétele a
sajtó- és médiajognak. A differenciálás kezdetben a sajtótermékek és a televíziós, rádiós
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műsorszolgáltatások között volt értelmezhető, mára azonban a szabályozás és felügyelet eltérő szintjei
már sokrétűbbek e kettős felosztásnál. A hagyományos felosztás szerint általánosságban – a
részletszabályokat most nem említve – kimondható, hogy a(nyomtatott és internetes sajtótermékeknek
sokkal enyhébb kötelezettségekkel kell szembenézniük, mint a különböző (lineáris, lekérhető és e két
kategórián belül is differenciálható) médiaszolgáltatóknak. A szigorúbb és intenzívebb szabályozás
kiterjed a piacra lépés szabályaira, a médiatartalomra vonatkozó kötelezettségekre és a tulajdon(os)i
koncentrációt korlátozó szabályokra is.278 Az állami felügyelet differenciáltsága tekintetében –
ugyancsak általánosságban – elmondható, hogy a médiaszolgáltatások hatósági felügyelete a
szükségesség, arányosság figyelembevétele mellett széles körben alkotmányosan igazolható, szemben
a sajtótermékek hatósági kontrolljával, amely csak rendkívül szűk körben lehet alkotmányosan legitim
korlátja a sajtószabadságnak. Az egyes médiatartalom-szolgáltatásokra vonatkozó sajtószabadság
tartalmi differenciáltsága különböző okokra vezethető vissza. Ezek közül kiemelkedik a
médiaszolgáltatások „kárára” a frekvenciaszűkösség érve és a médiaszolgáltatások jóval nagyobb
meggyőző ereje (hatás elv).
A frekvenciaszűkösség érve a médiapiacon lezajlott konvergencia nyomán nagyobb részben túlhaladottá
vált, hiszen napjainkban a földfelszíni, analóg frekvencia alternatívájaként már számos jelátviteli
infrastruktúra áll a szolgáltatók és a közönség rendelkezésére. Az szűkös erőforrás érve arra a – korábban
természeti adottságként nem vitatható – jelenségre vezethető vissza, hogy a frekvenciák száma véges,
azok csak meghatározott mértékben bővíthetők. Az ilyen szűkös erőforrások esetében tehát indokolt a
szigorú piacra lépési korlátozás és tartalomszabályozás. A frekvencia érv meghaladottsága ugyanakkor,
bár technológiai értelemben igazolható, még napjainkban is vannak mesterségesen fenntartott szűkös
infrastruktúrák. Hazánkban ilyen a rádiós médiaszolgáltatások tekintetében fenntartott lineáris
terjesztési hálózat, hiszen a digitális átállás törvényi szabályozása csak az audiovizuális
médiaszolgáltatások tekintetében követeli meg határidő tűzésével az analógról a digitális
műsorsugárzásra történő átállást.279
Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy még a legfejlettebb gazdasággal és digitális
infrastruktúrával rendelkező államokban is sokan vannak, akik nem rendelkeznek a digitális jelek
vételéhez szükséges vevőkészülékkel, így csupán a földfelszíni frekvencián elérhető
médiaszolgáltatásokhoz férnek hozzá, amelyek ugyan külön előfizetési díj nélkül elérhetőek, ám a
korábbiakhoz képest változatlanul szűkösen állnak rendelkezésre.280 Az ő érdekük, mint a demokratikus
közvélemény egy jelentős részének tájékozódáshoz való joga, nem hagyható figyelmen kívül, az állam
intézményvédelmi kötelezettsége, hogy esetükben is biztosítsa a sajtószabadság objektív oldalának
érvényesülését.
A szigorúbb szabályozást és hatósági felügyeletet megalapozó érvek sorában szokás hivatkozni arra a
médiatartalom-szolgáltatások között kétségkívül fennálló jelentős különbségre, hogy egy
médiaszolgáltatás beindítása sokkal nagyobb anyagi befektetést igényel, mint bármely sajtóterméket
Vö. Koltay – Nyakas i. m. (155. lj) 545.
Vö. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38. §:
(1) A digitális átállásnak legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia az országos digitális audiovizuális
médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében Magyarország teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság legalább 94%át elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a
kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a vételi eszközök (a továbbiakban: digitális átállás). A helyi és körzeti
vételkörzetű, műsorszórás útján terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások digitális műsorszórásra történő átállásának
legkésőbb 2020. szeptember 5-ig kell megvalósulnia.
(2) A rádióműsorok műsorterjesztése digitális átállásának céldátuma 2014. december 31. Az átállás csak akkor lehetséges,
amennyiben a megjelölt időpontig a lakosság legalább 94%-át eléri a digitális rádió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a
közszolgálati médiaszolgáltatás és a lakosság legalább 75%-a rendelkezik a digitális médiaszolgáltatás vételére alkalmas
készülékkel. Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem biztosíthatóak, a rádióműsor
terjesztés digitális átállásának határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe.
(3) Olyan analóg rádió- vagy televízió médiaszolgáltatási jogosultság, amely alapján a médiaszolgáltató műsorát
műsorszórással juttatják el a felhasználóhoz, vagy előfizetőhöz, kizárólag azzal a feltétellel adható ki, hogy a jogosult köteles
együttműködni a műsorterjesztés digitalizációja folyamatában.
280 Vö. Koltay – Nyakas i. m. (155. lj) 545.
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kiadó vállalkozás elindítása. A nyomtatott sajtótermék előállításához napjaink háztartási, felhasználói
szintű nyomtató-sokszorosító készülékei tökéletesen alkalmasak, míg az internetes újság készítése
lényegében külön befektetést nem igényel (bár az is igaz, hogy az ilyen minimális költségvetésű
termékek fogyasztói elérése általában korlátozott marad). A médiaszolgáltatások esetében azonban a
médiatartalom gyártása sokkal nagyobb ráfordítást igényel, a piacra lépés költsége tehát sokkal
jelentősebb, még akkor is, ha nem számoljuk például a rádiós médiaszolgáltatások esetében felmerülő
frekvenciadíj összegét, vagy az audiovizuális médiaszolgáltatásoknál felmerülő digitális jelátviteli
infrastruktúra használati díját.281
A sajtótermékek és a médiaszolgáltatások közötti differenciálás következő indoka az, hogy az egyes
médiatartalmak különböző mértékben hatnak az emberi elmére, a médiaszolgáltatásoknak (és azon belül
kiemelten a lineáris médiaszolgáltatásoknak) jóval nagyobb a meggyőző ereje, jóval nagyobb hatást
képes kiváltani a befogadókban, mint a sajtótermékek. A médiaszolgáltatások, különösen a lineáris,
audiovizuális médiaszolgáltatások behatolnak a néző, hallgató magánszférájába, a lakásba, a
gépjárműben háttérzajként működtetett szolgáltatások tudat alatt is hatnak az egyén pszichéjére. A
lineáris médiaszolgáltatások tekintetében a választás szűkössége, a döntés korlátozottsága is befolyásoló
tényező, hiszen amíg lekérhető médiaszolgáltatások esetében a felhasználó egyéni lekérése alapján dönt
a rá hatást kifejtő tartalomról, addig a lineáris médiaszolgáltatások esetében a kötött műsorrend miatt az
adott csatorna műsorkínálatában nem tud kedve szerint válogatni, hanem vagy az éppen aktuális műsort
választja, vagy a távirányítóval „szavaz” és hagyja ott az egyébként esetleg priorizált csatorna
műsorkínálatát. Gyakoribb azonban az, hogy a fogyasztói szokások miatt marad az általa megszokott,
kedvelt csatornán, amely háttérműsorként továbbra is hatást gyakorol az egyénre.
Az emberi elmére gyakorolt hatás érvének talán legnagyobb gyengéje, hogy bár empirikusan
érzékelhető jelenségről van szó, a penetráció egzakt módon nem mérhető.282 Az utóbbi évtized
fejleményei részben gyengítik, részben azonban erősítik is a médiahatás korlátozó elvét. A technológiai
fejlődés hatására jelentős mértékben csökkent az egy médiaszolgáltató által elért közönség mérete. A
piaci liberalizáció hatására megszűnt az állami műsorszolgáltatók tájékoztatási, műsorszolgáltatási
monopóliuma és a piacon mára szinte befogadhatatlan mennyiségű médiaszolgáltatás verseng a
fogyasztók kegyeiért. A lekérhető médiaszolgáltatások széles körű elterjedése hasonló eredménnyel jár,
csökkenti a lineáris médiaszolgáltatások hatását. Ezzel együtt is, Európában és hazánkban különösen a
televízió és a rádió a legtöbbet fogyasztott médium, és ezektől igencsak lemaradnak a nyomtatott és
internetes sajtótermékek és a lekérhető médiaszolgáltatások. A tartalomszolgáltatások azonban az elmúlt
években olyan új módszereket alkalmaznak, amelyek minőségileg megváltoztatják a bennük rejlő hatás
mértékét. Koltay Andrással egyetértve „ma sokkal több impulzus éri az egyes embert, sokkal több
helyen és többféle módon juthat hozzá a médiatartalmakhoz, összességében (…) sokkal nagyobb és
ravaszabb hatásmechanizmussal is érvényesül a piaci szereplők részéről a fogyasztóikra gyakorolt
nyomás. Ebből az is fakadhat (bár mérhetőség hiányában ez csak hipotézis), hogy ma a médiapiac egésze
– teljes arzenáljával, tehát tévé, rádió, újság, internet összesen – nagyobb hatást gyakorol a közönségre,
mint korábban.”283
Új jelenségként érdemes utalni a közösségi hálózatok társadalmi és egyéni szinten is növekvő hatására,
amelyek az interperszonális kapcsolattartás mellett egyre inkább a tájékozódás fórumaivá is válnak
(közösségi média). A közösségi médiumokban egyre sűrűbben érhetők el a sajtótermékek és
médiaszolgáltatások tartalmai is. Ez a jelenség a sajtószabadság tekintetében is megválaszolandó
kérdéseket vet fel, amelyeket röviden az utolsó fejezetben érinteni is fogok. Ugyanakkor a közösségi
média jelenleg nem a sajtószabadság, hanem a szólásszabadság kategóriája alá tartozik, így az előzetes

Vö. Koltay – Nyakas i. m. (155. lj) 545.
A média penetráció hatásának vizsgálati hagyományáról ld. Udvary Sándor: Alkotmányos médiajog, KRE ÁJK, Budapest,
24.
283 Koltay – Nyakas i. m. (155. lj) 547.
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módszertani lehatárolásomat szem előtt tartva az ott felmerülő problémákat csak érintőlegesen
vizsgálom.
A médiapiac hibáinak és a piaci kudarcoknak a felismeréséből kovácsolt érvelés részben összefügg a
szűkösség érvével, részben pedig a média közérdekű feladataiból és a sajtószabadság objektív oldalából
következik. A vita itt hosszú idő óta zajlik a piac feltétlen hívei és az állami beavatkozást sürgetők
között. A piaci hibák mérséklésére szabályozási és felügyeleti intézményeket sürgetők azzal érvelnek,
hogy a piac megfelelő jogi keretek nélkül nem képes (sőt nem is akar) fontos közérdekű feladatokat
ellátni, igényeket kielégíteni. A piaci megoldás hívei ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a piac – ha
békésen, külső behatástól mentesen működhet – a kereslet-kínálat törvényszerűségei szerint minden
valós igényt képes kielégíteni, amennyiben azonban a láthatatlan kéz szabadságát állami eszközökkel
korlátozzák, éppen ezek az igények szenvednek csorbát az állam által vélelmezett érdekek és kitűzött
médiapiaci célok megvalósítására törekvés miatt. Arról természetesen már megoszlanak a vélemények,
hogy mi az a valós társadalmi igény, amelyet figyelembe kell venni. Ha a társadalmi elvárásokat
tömegükben nézzük, úgy sajnálatosan az alacsonyabb színvonalú, tömegízlést éppen kiszolgáló
tartalmak felé billen a mérleg nyelve. Ez azonban bizonyosan nincs összhangban a média demokratikus
missziójából faladó közérdekű feladatainak alkotmányos követelményeivel. A nagy médiacégeket, és
elsősorban tulajdonosaikat azonban természetesen nem ezek a magasztos célok, hanem saját
profitmaximalizálásuk motiválják. A kvantitatív növekedés azonban nem feltétlenül jár együtt kvalitatív
expanzióval, sőt, a multi channel paradoxon284 éppen ezzel ellentétes következtetések levonását teszi
lehetővé.

2.2. A médiatartalom-szolgáltatások közötti differenciálás az Alkotmánybíróság gyakorlatában
Több alkotmánybírósági határozat foglakozott a differenciált szabályozás indokaival. Ezek közül a
három legfontosabbat emelem ki, amelyek különböző korszakokban, különböző problémákkal
szembesültek, és adtak azokra választ.
A 37/1992. (VI. 10.) AB határozat még a műsorszolgáltatás állami monopóliumának korszakában
született, amikor még csak sejteni lehetett a plurális médiapiac és benne a közszolgálati
műsorszolgáltatás intézményi és jogi megoldásait. Az 1/2007. (I. 18.) AB határozat arra az 1992-ben
még nem tapasztalt problémára kereste a választ, hogy fenntartható-e a műsorszolgáltatás
sajtótermékeknél szigorúbb szabályozása akkor, ha a másfél évtizeddel korábban – az intenzívebb
szabályozás indokaként – felhozott infrastrukturális szűkösség a technológiai fejlődés hatására
megszűnik. A differenciált szabályozás kérdését legújabban a 2010-es médiaszabályozás számos
rendelkezését vizsgáló 165/2011. (XII. 20.) AB határozat tárgyalta arra a technológiai fejleményre
reagálva, amely az új médiatartalom-terjesztési hálózatok megjelenése mellett (internetes
sajtótermékek) a terjesztési hálózatok (infrastruktúrák), az azokon továbbított jelek és a végfelhasználó
készüléke közötti korábbi éles határvonal átjárhatóságát megszűntette (konvergencia).

A sokszereplős piac még nem jelenti, hogy a vélemények piacán megjelenő vélemények is sokszínűek lesznek, sőt a verseny
a tartalom szintjén bizonyos fokú hasonlóságot eredményez (vö. Tóth András: Az elektronikus média versenyjogi vonatkozásai.
AKTI füzetek 16. Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Budapest, 2007. 7. akti.hu/dok/fuzet16.pdf. Letöltés dátuma:
2018. október. 21.). A tartalomterjesztő hálózatokon elérhető csatornák és interaktivitás kvantitatív bővülése tehát önmagában
nem garantálja a fogyasztók (közönség) szabadabb választási lehetőségét. Egyrészt a több csatorna (multi channel) nem
eredményezi szükségszerűen a tartalmak nagyobb változatosságát, hanem sokkal inkább arra vezet, hogy ugyanabból a
tartalomtípus kínálatból lesz több. Másrészt a döntő tényező nem az egyes szolgáltatások potenciálisan kisebb hatása, hanem a
média tényleges hatása a közönségre.
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2.2.1. Az infrastruktúra szűkössége – 37/1992. (VI. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság a sajtószabadsággal foglalkozó első határozatában bevezette az alapjog sajátos
differenciált megközelítését.285 Ezt a sajátos többszintű sajtószabadság-koncepciót a 37/1992. (VI. 10.)
AB határozat a rádió és televízió kapcsán rögzítette, jelezve, hogy az elektronikus sajtó vonatkozásában
„[a] véleménynyilvánítási és tájékoztatási szabadság szolgálata a sajtószabadságra vonatkozó
sajátosságokon túl további feltételeket követel meg,”286 tekintettel arra, hogy ezen médiumok esetében
„az alapjog gyakorlását összhangba kell hozni megvalósítása technikai feltételeinek »szűkösségével«,
azaz a felhasználható frekvenciák (belátható időn belül) véges voltával.” 287 E körben az
Alkotmánybíróság a sajtószabadságnak két médiatípus-specifikus sajátosságát emelte ki: a korlátlan
alapítás jogának hiányát és a közszolgálati (akkor monopolhelyzetben lévő) műsorszolgáltatókkal
szemben megfogalmazott „teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatás”288
követelményét.
A határozat elfogadásának idején, 1992-ben – összefüggésben a médiaháború elektronikus sajtó
reformját prolongáló eseményeivel – az állami rádió és televízió még a szocialista médiastruktúra szinte
érintetlen rezervátuma volt. A nyilvánosság „audiovizuális” platformján akkoriban tájékoztatási
monopolhelyzetben lévő műsorszolgáltatók (Magyar Rádió és Magyar Televízió) vonatkozásában,
ennek a helyzetnek a megszűnéséig „[t]ovábbi sajátos megoldások szükségesek az egyelőre
gyakorlatilag monopolhelyzetben lévő országos közszolgálati rádió és televízió esetében.”289 Az
Alkotmánybíróság ezeknek a sajátos piaci, valójában monopolhelyzetet értékelő szabályoknak az
alkotmányosan kívánatos irányát is meghatározta: „[R]ájuk nézve a törvényhozó olyan törvényeket
köteles alkotni, amelyek anyagi, eljárási, valamint szervezeti rendelkezésekkel a teljeskörű,
kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást az egyes intézményeken belül lehetővé és
kötelezővé teszik, és az ilyen működés megőrzését biztosítják.”290
Az infrastrukturális szűkösség és a monopolhelyzetben lévő műsorszolgáltatás tekintetében
megfogalmazott követelmények lényegében a sajtószabadság intézményes oldalának – az adott
helyzethez igazodó – érvényesülését célozták.

2.2.2. Az emberi gondolkodásra való befolyás (hatás elv) – 1/2007. (I. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság 2007-ben, másfél évtizeddel a frekvenciaérv megfogalmazását követően – részint
az állami műsorszolgáltatás monopóliumának a megszűnése, részint a tömegkommunikációs átviteli
infrastruktúra már prognosztizálható átalakulása miatt – a differenciált szabályozás alkotmányos
indokoltságát egy újabb érvvel igyekezett alátámasztani. Az 1/2007. (I. 18.) AB határozat alapvetően a
műsorszolgáltatás kiegyensúlyozottsági követelményének illetve az ORTT Panaszbizottság
hatáskörének az alkotmányos vizsgálatára irányult, amelynek egy igen lényeges része volt a
közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint a jelentős véleményformáló erejűvé váló kereskedelmi rádiók
és televíziók szigorúbb tartalomszabályozása (kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség)
alkotmányos megengedhetőségének a kérdése. Itt a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye
alkotmányosságának elemzésére nem térek ki, csupán a differenciált szabályozás vonatkozásában
említem meg.291 Az Alkotmánybíróság, miután felidézte a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatban
megfogalmazott érveket, a közszolgálati műsorszolgáltatás akkor még monopol helyzetét, az átviteli
Halmai Gábor szavai szerint „[a] magyar alkotmánybírák több lépcsőben vezették le a szabad véleménynyilvánításhoz
fűződő kommunikációs anyajogból a rádió és televízió szabadságát.” Ld. Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi
jogok. Osiris, Budapest, 2003. 448.
286 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
287 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
288 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
289 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
290 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
291 A kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettségről ld. a szerkesztési szabadság, tartalomszabályozás részét.
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infrastruktúra (földfelszíni frekvencia) korlátos voltát és állami tulajdonát, egyértelművé tette, hogy a
technológiai adottságok átalakulóban vannak, és részben már meg is változtak. Az információs és
kommunikációs technológiák fejlődésével, az analógról a digitális jelátvitelre való áttérés reális
közelsége a frekvenciakorlát érvet egyre kevésbe tette önmagában a szigorúbb korlátozás alkotmányos
indokaként elfogadhatónak. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság azt is prognosztizálta, hogy az
infrastruktúra digitalizációjával egyidejűleg a tartalmak technológiafüggő minőségében (a kép- és
hangminőségben) is alapvető változás következik be, és egyes tartalmak nagyobb sávszélességet igénylő
jelátviteli kapacitást követelnek meg. Így végső soron a frekvenciaérvet teljes egészében nem száműzte
az alkotmányjogtörténet lapjaira.292 A frekvenciaérv „nem válik teljesen okafogyottá, de önmagában
nem indokolhatja a rádió és televízió működésére vonatkozó (a nyomtatott sajtót érintő rendelkezéseken
túlmenő) speciális állami előírások, ezen belül a kiegyensúlyozott követelmény létét.”293 A
frekvenciaérv kiegészítéseként, a differenciált szabályozás alkotmányos indokoltságának
alátámasztásaként a határozatban megjelent a nagyobb hatás elve: „Általánosan elfogadott, hogy a
rádiós és televíziós műsorszolgáltatás véleményformáló hatása és a mozgóképek, hangok, élő
tudósítások meggyőző ereje sokszorosa az egyéb információs társadalmi szolgáltatások gondolkodásra
ható erejének. Az elektronikus média esetében ezért indokolt speciális, a sokoldalú tájékoztatásra
vonatkozó előírások meghozatala, amelynek célja az, hogy a politikai közösség tagjai közérdekű
kérdésekben a releváns vélemények ismeretében alakíthassák ki álláspontjukat.”294
A hatáselvet egy alkotmánybírósági határozat a szólás- és a sajtószabadság közvélemény alakításában
betöltött szerepével kapcsolatban is kifejtette: „[A] szólásszabadság egyéb megnyilvánulási formáihoz
képest a médiában megjelenő véleményeknek sokszoros a hatása, rendkívül nagy a befolyása az
emberek gondolkodására, a közvélemény formálására. (…) A média tehát alapvető jelentőségű a
véleménypluralizmus megjelenítésében, a közösségi viták lefolytatásának egyik legfontosabb színtere,
ezzel egyidejűleg azonban azt is tekintetbe kell venni, hogy a személyeket, egyes társadalmi csoportokat
(a kisebbségeket vagy adott esetben a többséget) sértő, kirekesztő, diszkriminációra irányuló
műsorszolgáltatásnak ugyanilyen súlyú negatív, beláthatatlan káros hatása is lehet.”295

2.2.3. A médiakonvergencia és az internetes médiatartalmak – 165/2011. (XII. 20.) AB határozat
A 2011. január 1-jén hatályba lépett új sajtó- és médiaszabályozás alapvetően változtatta meg az állami
beavatkozás kereteit. A korábbi szabályozáshoz képest – ahol az Stv. néhány alapelvi és további
általános tartalmi kötelezettséget ugyan előírt a sajtótermékek vonatkozásában, de nem rendelt a
betartatásukhoz sem hatósági felügyeletet, sem pedig bírósági eljárásokat – a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) több ponton
is általános, valamennyi médiatartalom-szolgáltatóra egyaránt érvényes kötelezettséget állapított meg –
ahogy Koltay András fogalmaz – abból a megfontolásból, „mert ezáltal kíván[ta] megfelelő (értsd: más
alapvető jogokat tiszteletben tartó) keretek között tartani a médián keresztül lefolytatott
’köztanácskozásokat’, közösségi vitákat. A szabályozás logikája alapján működőképes (értsd: érdemi
vitára alkalmas, mások jogait és szabadságát tiszteletben tartó) közösségi fórum csak bizonyos
minimumszabályok betartása révén válhat a sajtóból.”296 Ez a felfogás ugyanakkor érdemi szakítás volt
a korábbi állami szerepvállalásról kialakított felfogással.
Ennek egyik leglényegibb fejleménye az volt, hogy a törvényhozó a nem audiovizuális tartalmakat is
szabályozás alá vonta, így az internetes médiatartalmakra is kiterjesztette a médiaszabályozás hatályát,
mégpedig a nyomtatott sajtóval megegyező körben. Az Alkotmánybíróság ezért normakontroll eljárása
során az internetes médiára vonatkozó szabályozás alkotmányosságát a sajtótermék fogalmával
Vö. 51/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 51
51/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 51–52.
294 51/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 4552. o.
295 1006/B/2001. AB határozat, ABH 2007. 1366. 1374-1375.
296 Koltay – Nyakas i. m. (155. lj) 548.
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megegyező körben vizsgálta,297 és hangsúlyozta, hogy „[a] sajtószabadság kiterjed az internetes sajtó
tevékenységére is, azzal, hogy az egyéb tömegkommunikációs formákhoz hasonlóan alkotmányossági
értelemben az internetes sajtó is szabályozás alá vonható. E szabályozás differenciált megközelítést
igényel.”298
Az Alkotmánybíróság ennek az új személetű szabályozásnak a vizsgálata során szembe került egy
másik, a kérdés megítélése során megkerülhetetlen fejleménnyel, a technológiai konvergencia
jelenségével.
A differenciált mércék érvényessége tekintetében a határozat kiemelte, hogy „[a] médiára általánosan
irányadó szempontokon túl azonban a sajtószabadság korlátozása szükségességének és arányosságának
megítélésénél az Alkotmánybíróság kezdettől fogva eltérő mércéket alkalmazott a különböző
tömegkommunikációs eszközök tekintetében.”299 Az Alkotmánybíróság megerősítette azt is, „hogy a
sajtószabadság
korlátozása
alkotmányosságának
vizsgálatakor
figyelembe
veszi
a
tömegkommunikációs szolgáltatásoknak az emberi gondolkodásra és a társadalomra gyakorolt
hatásában meglévő különbségeket.”300
Az Alkotmánybíróságnak a médiaszabályozás alkotmányosságának megítélésekor figyelemmel kell
lennie azokra a technológiai fejleményekre, amelyek a szabályozás kezdetétől bekövetkeztek, így akár
az is előfordulhat, hogy egy korábbi technológiai szinten alkotmányosnak tekintett korlátozó
rendelkezés utóbb, a szabályozás változatlansága mellett is, a sajtószabadságot szükségtelen
korlátozóvá, alkotmányellenessé válik. Különösen így van ez, amennyiben a változó jogszabályi
környezetben egy átfogó, új sajtó- és médiaszabályozás megváltozott szabályainak alkotmányosságát
kell megítélni. Az Alkotmánybíróság a 2010-es új médiaszabályozás vizsgálata során így már
figyelembe vette, hogy „a technológia további fejlődésével az egyes médiatípusok közötti határok
átjárhatóvá váltak („konvergencia”), ezért a hatásmechanizmus érve nem szorítható a korábbi, azaz a
médiatartalmakat pusztán az őket továbbító hírközlő hálózatok alapján megkülönböztető keretek közé.
Egyfelől tehát indokoltak azok a jogalkotói törekvések, amelyek a hagyományos elektronikus
műsorszolgáltatás fogalmán túl is tekintettel kívánnak lenni bizonyos médiatartalmak különleges
hatására, másfelől viszont a „mozgóképek, hangok, élő tudósítások”, az audiovizuális médiatartalmak
kiemelt szerepét, azaz a hatásmechanizmus érvének lényegét továbbra is figyelembe kell venni.
Valamennyi — lineáris vagy lekérhető — audiovizuális tartalom esetében fennáll, hogy a médiatechnika
által kínált sokrétű hatáskeltést leginkább kihasználó mozgóképek különös erővel befolyásolják az
emberi gondolkodást. A hagyományos (lineáris) elektronikus médiumokat, a televíziót és a rádiót
továbbá az is megkülönbözteti a hatásmechanizmus szempontjából, hogy ezek a médiaszolgáltatók kész
műsorfolyamot nyújtanak, amely változatlan formában, „lineárisan” jut el a közönséghez. Esetükben a
közönség minden más tömegkommunikációs eszköznél passzívabb befogadója a sugárzott tartalomnak,
így a műsor más médiumokhoz képest is „tolakodóbban”, általában a tudatosan választottnál is szélesebb
körben gyakorol hatást a nézőre, hallgatóra. Mindezt tovább erősíti, hogy e médiaszolgáltatások
egyidejűleg jutnak el a közönséghez, az adatokkal alátámasztott társadalmi szokások szerint jelenleg
még a társadalom jelentős részéhez. A hatásmechanizmus érve tehát nemcsak azt értékeli, hogy a
televízió és a rádió — egyéb médiumok, különösen az internet növekvő jelentősége mellett — továbbra
is a legelterjedtebb, a társadalom legszélesebb köréhez eljutó tömegkommunikációs szolgáltatás, hanem
azt is, hogy az audiovizuális médiatartalmak eleve másképp befolyásolják közönségüket.”301
A hagyományos médiaszolgáltatások mellett a sajtótermékeket érintő többletszabályozási és felügyeleti
terhek tekintetében az Alkotmánybíróság szintén árnyalt megközelítést alkalmazott, és nem tekintette a
szabályozás vonatkozó részét általánosan a sajtószabadsággal ellentétesnek. „A tömegkommunikációs
Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
299 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 505.
300 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 506.
301 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 506.
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szolgáltatások hatásában meglévő különbségek elismerése mellett azonban a korábban kifejtettek
alapján az Alkotmánybíróság nem zárta ki kategorikusan a tartalomalapú és állami fellépést indukáló
korlátozás lehetőségét a nyomtatott sajtótermékek esetében sem: a sajtóban elkövetett bűncselekmény
vagy bűncselekményre való felhívás, a közerkölcs sérelme szankcionálható a kiadvány terjesztésének
felfüggesztésével, adott esetben a nyilvántartásból való törléssel is [20/1997. (III. 19.) AB határozat,
ABH 1997, 82, 92.]. Alanyi jog megsértése esetén a sajtószabadság szükséges korlátozása lehet a
válaszadás jogának biztosítása [57/2001. (XII. 5.) AB határozat; ABH 2001, 484, 498.]. Az
Alkotmánybíróság alkotmányos lehetőséget látott az alapelveken alapuló törvényi rendelkezések
megsértése esetén — »a sajtószabadság kiemelt alkotmányos jelentőségének szem előtt tartásával«, a
döntéshozó fórum, az eljárási rend és a jogsértés meghatározásának gondos mérlegelése mellett — a
nyilvántartásból való törlésre, azaz a kiadvány betiltására is. [34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH
2009, 282, 291.]”302
Az internetes tartalmak szabályozása kapcsán annak van jelentősége – bár ezt expressis verbis nem
fogalmazta meg az Alkotmánybíróság –, hogy az interneten megjelenő tartalmak közül egyesek a
sajtószabadság fogalmi körébe tartoznak, míg a közlések egy jelentős része a szólásszabadság
érvényesülési körében értelmezhető. Ennek oka az, hogy az online tartalmak igen jelentős része a
kifejezés szabadságából fakadóan és nem annak alapján számíthat alkotmányos védelemre, hogy az
egyébként szinte teljesen korlátlan és szabad infrastruktúrán milyen módon nyer szabad utat a kifejezett
gondolat (sajtószabadság).303 Ezt az Alkotmánybíróság így fogalmazta meg: „[A]z internet mint
kommunikációs csatorna az emberi kommunikáció egyre változatosabb formáinak lehetőségét teremti
meg, amely formák közül egyre több nyilvánvalóan nem sorolható be a tömegkommunikáció fogalmi
körébe, így ezekre nem irányadók a sajtó szabályozásánál meghatározó szempontok.”304 Ez az én
értelmezésemben azt jelenti, hogy ezek a megnyilvánulások – hiába azonos felületen jelennek meg, mint
a médiatartalom-szolgáltatás fogalmi körébe sorolható tartalmak, és formailag sem mutatnak jelentős
eltérést – nem a sajtószabadság, hanem a kimondhatóság szabadságát oltalmazó szólásszabadság
érvényesülési mezőjébe tartoznak. Annak a megkülönböztetésnek ugyanis, hogy a „magáncélú
közlések, honlapok, blogok, közösségi portálok stb. nem kezelhetők együtt a tömegek tájékoztatását
vagy szórakoztatását célzó internetes újságokkal, hírportálokkal,”305 értelmezésemben kizárólag a fenti
alapjogi distinkció következetes érvényesítése lehet az alkotmányos indoka. Kizárólag ez az értelmezés
felel meg annak a sajtószabadság felfogásnak is, amit a magam részéről a módszertani lehatárolásnál
kifejtettem.
Az online tartalmak szabályozásával szembeni további lényeges alkotmányos követelmény, hogy „a
médiaszabályozás körébe vonható internetes újságok szabadságának korlátozása esetében – az
elektronikus technológia használatának hasonlósága ellenére – nem lehetnek irányadók az audiovizuális
média szabályozásának indokai.”306 Az alapítás szabadságának körében értékelte az Alkotmánybíróság,
hogy az internetes médiaszolgáltatás megindítása (technológiai különbözősége miatt) még „a nyomtatott
sajtó lapalapítási szabadságánál is könnyebb feltételeket kínál, azaz nincs szó szűkös erőforrások
használatáról.”307 A hatáselv vizsgálata szempontjából is arra a következetésre jutott az
Alkotmánybíróság, hogy a szabályozás mértéke, intenzitása tekintetében sem kezelhető azonosan az
internetes újságok, hírportálok és a (lineáris) audiovizuális média. „[A]z emberi gondolkodásra
gyakorolt hatás alapján” lényeges különbségként említi a határozat, hogy „alapvetően nem
mozgóképeket használnak, és az általuk kínált tartalom a közönség lényegesen nagyobb aktivitásával
válik hozzáférhetővé. A hagyományos elektronikus médiaszolgáltatók kész műsorfolyamot nyújtanak,
amely változatlan formában, egyidejűleg jut el a közönséghez, adott esetben a társadalom jelentős
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 507.
Itt nem térek ki a hálózatsemlegesség problémájára, arról röviden az utolsó fejezetben lesz szó.
304 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
305 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
306 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
307 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
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részéhez. Az internetes sajtó használatánál a tartalom megválogatására, a nem kívánt tartalom
elkerülésére a közönségnek lényegesen nagyobb lehetősége van. Egy internetes hírportál továbbá a
világháló kínálatát jellemző korlátlanság miatt is másképp befolyásolja közönségét. A világhálónak mint
kommunikációs csatornának a társadalmak működésében betöltött egyre növekvő szerepe e tekintetben
nem keverendő össze annak a hatásmechanizmusnak az értékelésével, ahogy az egyes internetes újságok
mint tömegkommunikációs eszközök hatnak az emberi gondolkodásra, a közvéleményre.”308
Az Alkotmánybíróság az általa meghatározott feltételrendszer alapján úgy ítélte meg, hogy a 2010-es
médiaszabályozás tekintettel volt a tárgyi hatály megállapítása során a szabályozás mikéntjének,
különös tekintettel szigorú differenciáltságának követelményére, és az egyes médiatartalomszolgáltatások tekintetben oly módon alakította ki a szabályozást, amely az egyes típusok sajátosságaira
figyelemmel megfelel a szükségesség–arányosság tesztjének.309 Ennek az alkotmányos elvárásnak felel
meg, hogy az Smtv. tárgyi hatálya alá tartozó sajtótermék-fogalom meghatározása során olyan szabályt
alakított ki a jogalkotó, amely „alapján egyértelmű, hogy a törvényi szabályok és a hatósági felügyelet
kizárólag a médiumként viselkedő, azaz tömegek tájékoztatását, szórakoztatását célzó, üzletszerű
gazdasági tevékenységet folytató, szerkesztett portálokra terjednek ki,” míg az Alkotmánybíróság
megfogalmazása szerint úgynevezett „magáncélú közlések” nem tartoznak a sajtótermék fogalmi
körébe, ebből következően a sajtótermékekre vonatkozó sajtójogi szabályozás sem vonatkozik rájuk. Az
ilyen közlések megítélése, különösen korlátozásuk megengedhetősége körében a szólásszabadság
korlátozási mércéi az irányadók. Azon online tartalmak tekintetében pedig, amelyek a médiatartalomszolgáltatás körébe sorolhatók (internetes hírportálok, újságok), a szabályozás alkotmányos kereteit a
jogalkotó – helyesen – a nyomtatott sajtótermékekkel azonos körbe vonta, és „rájuk nézve az
audiovizuális médiától eltérő körben határozott meg kötelezettségek[et].”310
A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat hiányosságaként említhető, hogy csupán a sajtótermékek és a
médiaszolgáltatások közötti differenciáltság alkotmányos mércéit vizsgálta meg, és nem foglalkozott a
nyomtatott és internetes sajtótermékek különbségeivel, utóbbi jellegzetességeit csupán a
médiaszolgáltatásoktól való elhatárolás szempontjából mutatta be.311
A kommenthatározatként elhíresült 19/2014. (V. 30.) AB határozat312 már megkísérelte az internetes
közlések különböző formáinak a médiaszabályozás hatályára tekintettel történő megkülönböztetését, ám
álláspontom szerint inkább csak növelve mint tisztázva az addig is fennálló zavart.313

3. Az állami szabályozás alkotmányos korlátai
3.1. A sajtó- és médiaszabályozás szükségessége és alkotmányos indokai
A véleménynyilvánítás szabadságának és a sajtószabadságnak is klasszikus, negatív szabadságként való
felfogása az állam tartózkodási kötelezettségén alapul, vagyis azon a történeti tapasztalatokon alapuló
előfeltevésen, hogy a szólás szabadságát – és különösen a sajtó szabad, befolyásmentes működését –
leginkább az biztosítja, ha az állam semmilyen módon, így szabályozás útján sem avatkozik bele a sajtó
működésébe. A sajtószabadság negatív értelmezése (az állami beavatkozástól való szabadság)
meghatározó jelentőségű az alkotmányjogi alapjogértelmezésben is. A klasszikus szelvényjogok kivétel
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508–509.
310 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 509.
311 Koltay – Nyakas i. m. (155. lj) 549.
312 19/2014. (V. 30.) AB határozat, ABH 2014. 439.
313 A kommenthatározat elemzéséről ld. Koltay András: Az Alkotmánybíróság határozata az internetes kommentek polgári jogi
megítéléséről, a tartalomszolgáltató polgári jogi felelőssége a jogsértő felhasználói tartalmakért. Jogesetek Magyarázata,
2015/1. 9–21.; Grad-Gyenge Anikó: Commentare necesse est – Néhány Gondolat az Alkotmánybíróság „Kommenthatározatáról”. Glossa Iuridica, 2015/2. 122–142.; Klein Tamás: A tárhelyszolgáltató „omnipotens” felelőssége, mint
alkotmányjogi problematika. A harmadik személy tartalmáért való szolgáltatói felelősség az interneten. In: Koltay András –
Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 347–374.
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nélkül a sajtó állami befolyástól való zavartalan működésének (szabad piacra lépés; tartalmak szabad,
befolyásmentes szerkesztése; előzetes, hatósági vizsgálat tilalma) alkotmányjogi garanciáiként
érvényesülnek. Ugyanakkor a sajtószabadságnak a „negatív szabadságként” való értelmezés során is
vannak olyan külső korlátai, mint például mások jogai (pl. mások személyhez fűződő joga), amelyek
bizonyos védelmi jellegű állami szabályozás szükségességét feltételezik. A negatív szabadság határai
ott húzódnak meg, ahol mások joga alkotmányosan legitim módon (szükséges és arányos módon)
korlátját képezi.
A sajtószabadság pozitív értelmezése (valamire való szabadság) szerint az alapjog alkotmányos védelme
szükség szerint több, mint negatív, védelmi jellegű garanciák biztosítása, és feltételezi olyan
nyilvánosságtér kialakítását és működését, amelyben az emberek potenciálisan és ténylegesen is élni
tudnak a szabadságukkal, szándékuk szerint – a szabályozási garanciák mentén – részt tudnak venni a
közvélemény, és annak részeként a társadalmi, demokratikus, politikai diskurzusok alakításában. Az
„eszmék piacára” való belépés lehetőségét az állam intézményi garanciák révén köteles megteremteni,
és nyilvánvalóan nem kikényszeríthető egy alanyi jogi jogosultság biztosításával. A pozitív
sajtószabadság tehát elsősorban nem az intézmény vagy az újságíró, hanem a közönség szabadsága. Ám
a pozitív szabadságnak is vannak olyan elemei, amelyek az alapjog individuális jogosultjait is védik,
mint például szűkös infrastruktúrák esetén az állami szabályozás és elosztás, amely bár elsősorban a
plurális közvélemény kialakulását szolgálja, mégis a piacra igyekvő, piaci pozíciókkal nem rendelkező
szolgáltatók számára is megteremti a piacra lépés reális lehetőséget. A piacra lépés elvi szabadsága
mellett tehát jelentősége van a piaci megjelenés tényleges lehetőségének is. Az állami befolyástól védett
piac ugyanis nem képes biztosítani a plurális közvélemény és demokratikus diskurzusok megvalósulását
egy olyan piacon, ahol a piacra lépés a technológiai feltételek és a piaci szerkezet adottsága miatt nem
biztosított.
A sajtószabadság negatív szabadságként való felfogása nincs tekintettel az alapjog objektív,
intézményes oldalára. A demokratikus diskurzusok kialakulása és működése a sokoldalú tájékoztatáshoz
és az azon alapuló tájékozódáshoz való jogon alapul. A megalapozott vélemény kialakításának és
artikulálásának előfeltétele a tájékoztatás teljes körű megvalósulása. A liberális felfogás hívei ezt az
állami befolyásmentes piac működésében biztosítottnak látják.
Amennyiben a sajtószabadság legfontosabb igazolásának a demokrácia szolgálatát tekintjük, a piaci
szabadság kizárólagosságával szemben még egy további ellenérv hozható fel. A média világát
alapvetően a magánvállalkozásként működő szervezetek uralják, ez a tény „önmagában is elégséges
lenne egy erős állami médiaszabályozás létrehozásához, hisz az óriási társadalmi befolyással rendelkező
média aligha működhet a demokrácia szükségleteinek megfelelően pusztán egyfajta érdeknek, a
vállalkozások nyereségérdekeltségének alárendelve.”314 A médiapiac koncentrációja ezért nem csupán
az általános versenyjogi szempontok szerint vizsgálható,315 sőt, elsősorban nem ebből a szempontból
vizsgálandó, hanem a médiakoncentrációnak a véleménymonopóliumok kialakulását elősegítő, így a
demokratikus diskurzusokat elszíntelenítő, szélsőséges esetben meghatározott (politikai) nézetrendszer
javára monopolizáló összefüggésében. A médiapiaci koncentráció mind a pluralizmus, mind a
kiegyensúlyozottság tekintetében negatív hatással jár, nem beszélve arról, hogy a nagy a veszélye annak,
hogy az olcsó, silány és értéktelen termék (ami ebben az esetben a médiatartalom és abban a vélemények
megjelenése) képes kiszorítani a társadalmilag hasznos, kulturálisan értékes, valamely pozitív
attríbútumot hordozó termékeket. A piaci torzulások így közvetlen hatással vannak a tájékozódáshoz
való jogra és a plurális közvélemény létfeltételeire. Ezért az állam nem bízhatja kizárólagosan a piacra
a nyilvánosság működtetését, abban szabályozó eszközökkel szerepet kell vállalnia.

Gálik Mihály: A médiaszabályozás tartalma és társadalmi közege. In: Gálik Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás.
KJK-Kerszöv, Budapest, 2005. 30.
315 Ezeket a szempontokat magam nem is vizsgálom.
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A piacszabályozás vitathatatlanul igen nagy jelentőségű a sajtószabadság érvényesülésében, elsősorban
az alapítási, piacra lépési szabályokkal összefüggésében. Ezért ezeket a szabályozási kérdéseket az
alapítási szabadsággal kapcsolatban fogom tárgyalni.
Az állami piaci szabályozásnak a másik jelentős területe az egyes médiatartalom-szolgáltatásokra,
illetve az egyes médiatartalmakra közvetlenül ható tartalomszabályozás. A tartalmakra vonatkozó
szabályok elsősorban a szerkesztési szabadság korlátjaként jelennek meg, így azokat a szerkesztési
szabadság körében vonom vizsgálat alá.
Látható tehát, hogy mind az alapítás szabadsága, mind pedig a tartalomszerkesztés szabadsága az
állammal szemben minőségileg más, mint csupán a passzív tartózkodás elvárása. Részben az alapjog
objektív oldalára tekintettel, részben pedig külső korlátainak védelme érdekében az államnak
alkotmányos szabályozási kötelezettsége van. Polyák Gáborral vallom, hogy „[a] jelenkori demokráciák
bonyolult szerkezete, a jogok és kötelezettségek, a hatalmi tényezők és az azokat demokratikus keretek
között tartó ellensúlyok összefüggő, egymást feltétező rendszere, a média semmi mással nem pótolható
jelentős szerepe a társadalmi konszenzus kialakításában mind-mind olyan realitás, amely óhatatlanul
kiváltja a média működésének többrétegű szabályozását.”316

3.2. A sajtószabadság külső korlátai, az állami szabályozás tárgyai
Amint azt korábban már idéztem „a sajtószabadságnak – az anyajoghoz hasonlóan – elsősorban külső
korlátai vannak, amelyek a sajtó sajátosságainak megfelelő olyan speciális intézményekben öltenek
testet, mint például a sajtó-helyreigazítás, vagy éppen a büntető anyagi jogban ismert nagy nyilvánosság
(sajtónyilvánosság) kritériuma. A sajtószabadságot azonban elsősorban az állam tartalmi be nem
avatkozása biztosítja; ennek felel meg például a cenzúra tilalma és a szabad lapalapítás lehetősége. Ezzel
a tartózkodással az állam elvileg lehetővé teszi, hogy a társadalomban meglévő vélemények, valamint a
közérdekű információk teljessége megjelenjen a sajtóban.”317 Mivel a sajtószabadság érvényességét az
anyajogból nyeri, és alkotmányos védelme is a véleményszabadsághoz kötődik, ezért a korlátok
tekintetében is – természetesen sajátosságaira tekintettel – osztja annak sorsát.
A külső korlátok között kell megemlíteni még az alapítással kapcsolatos egyes korlátokat, továbbá az
egyes tartalomszerkesztési követelményeket mint a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a közerkölcs,
kiskorúak érdekeinek a védelme, vagy éppen a médiatartalom-szolgáltatásban megjelenő kereskedelmi
reklámok szabályozása. A sajtószabadság egyes médiatartalom-szolgáltatások tekintetében
differenciáltan érvényesülő külső korlátját képezik az alapítási, piacra lépési korlátok. Ezek egy része
az átviteli infrastruktúra szűkösségére tekintettel követeli meg az erőforráselosztás állami szabályozását,
másik csoportja pedig a médiapiaci koncentráció megakadályozásával védi a médianyilvánosság
pluralitását, a sajtószabadság objektív, intézményes oldalát.
A belsőnek nevezhető, tartalmi korlátok ugyanakkor azért sem képzelhetők el a sajtószabadság
vonatkozásában, mivel – amint arra már rámutattam – a sajtószabadság – a szólásszabadsággal szemben
– nem a különböző tartalmak kimondhatóságát védi, hanem annak másokhoz, a nyilvánossághoz való
eljuttatásának sajátos megvalósulási módját, a kommunikációs folyamat médiatartalom-szolgáltatás
útján történő mechanizmusát/megvalósulását helyezi alkotmányos oltalom alá.

3.3. Állami szabályozással szembeni általános alkotmányos követelmények
A sajtószabadság annyiban élvezi az anyajog kitüntetett védelmét, amennyiben az a véleményszabadság
alkotmányos alapjogát szolgálja.318 Az állammal szemben kettős alkotmányjogi elvárás biztosítja a
Gálik i. m. (314. lj.) 31.
Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229–230.
318 Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
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sajtószabadság érvényesülését. Az sajtószabadság elsődleges biztosítékaként hivatkozik az
Alkotmánybíróság az állami be nem avatkozás kötelezettségére,319 vagyis a sajtó állami korlátozástól
mentes, szabad működésére (negatív, valamitől való szabadság). Ugyanakkor az államnak olyan
szabályozási környezetet is kell teremtenie, amely elvileg képes biztosítani a sajtószabadság szubjektív
és objektív, intézményes oldalának érvényesülését (pozitív, valamire való szabadság), ami az állammal
szembeni intézményvédelmi kötelezettséget jelenti.320
A(z állami) beavatkozástól való mentesség, mellett tehát megjelenik az igény az állami
intézményvédelemi beavatkozásra, amely azonban szigorú alkotmányos feltételrendszer mellett
valósulhat meg. A sajtószabadság intézményes oldala, amely objektíve az intézményrendszer egészére
vonatkozik, elsősorban a nyilvánosság egészének védelmét, a demokratikus diskurzusoknak a
kialakulását és fennmaradását, szűk értelemben a közönségnek az érdekeit szolgálja.
a) Az állam tartózkodási kötelezettsége (negatív kötelezettség)
Az állam tartózkodási kötelezettségét fejezik ki az alapítás szabadsága, a szerkesztés szabadsága és az
előzetes ellenőrzés (cenzúra) tilalma. Ezeket együttesen a sajtószabadság klasszikus szelvényjogainak
nevezzük, amelyeket külön pontban részletesen elemzek.
A 37/1992. (VI. 10.) AB határozat a sajtó szabadságának elsődleges biztosítékát „az állam tartalmi be
nem avatkozás[ában]” látta, példázóan pedig megjelölte ennek az állami passzivitásnak a megvalósulási
formáit, úgymint a cenzúra tilalmát és a szabad lapalapítás állami engedélyezéstől mentes jogát. Ez a
felfogás természetszerűleg következett az akkori közelmúlt sajtórendészeti gyakorlatának, a szocialista
diktatúrának a sajtóigazgatási tapasztalataiból. A határozatban megjelenő liberális credo, az állami be
nem avatkozás elve, a laissez faire, laissez passer felfogása szerint az állam a nyilvánosságban működő
sajátos törvényszerűségek érvényesülésének szabad utat engedve „elvileg lehetővé teszi, hogy a
társadalomban meglévő vélemények, valamint a közérdekű információk teljessége megjelenjen a
sajtóban.” Nyilvánvalóan ez a megállapítás azonban a fenti megnyilvánulásoknak csak a sajtószabadság
individuális, szubjektív oldalára vonatkoztatottan érvényes, tekintve, hogy például az
információszabadság érvényesülése az állam aktív, tevőleges közreműködése, de leginkább
kötelezettsége teljesítése nélkül nem képzelhető el, ám amint azt a határozat is megállapította, annak
„anyagi és eljárási garanciáit az állam elsősorban másutt, az adatokhoz való hozzájutásnál építi ki, nem
sajátosan a sajtóra, hanem bárkire nézve.” Az állam tartózkodási kötelezettsége mellett azonban vannak
olyan sajátos szempontok, amelyeket a sajtónál, mint tömegtájékoztatási eszköznél érvényesíteni kell,
és amelyek a sajtószabadság objektív oldalának érvényesüléséhez az állam meghatározott körben
szükségszerű szerepvállalását indokolják. Ez az állami fellépés elsősorban szabályozás útján valósul
meg.
b) Az állam intézményvédelmi kötelezettsége (pozitív kötelezettség)
Az állami tartózkodás azonban önmagában nem képes biztosítani a sajtószabadság teljes körű
érvényesülését, különös tekintettel az intézményes oldalára: „Demokratikus közvélemény azonban
csakis teljeskörű és tárgyilagos tájékoztatás alapján jöhet létre. Ennek megfelelően az Alkotmány a
véleményalkotáshoz nélkülözhetetlen tájékozódáshoz való jogot érvényesíti is a sajtószabadság (…)
korlátjaként, de csupán az elkerülhetetlen mértékben.”321 A tájékozódáshoz való jog biztosításának
Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229–230.
A pozitív és negatív szabadság elmélete Isaiah Berlin nevéhez kötődik, aki az egyén szabadságának két dimenzióját írta le:
a külső (mások, így állami) beavatkozástól védett mozgástér szabadságát (negatív szabadság) és az egyén szabad döntésén
alapuló szabadságot, vagyis hogy az egyén maga döntse el cselekvésének irányát (pozitív szabadság). Leegyszerűsítve a két
szabadságot tekinthetjük a valamitől való szabadságnak és a valamire való szabadságnak.
A szabadság filozófiai fogalmának kibontására nyilvánvalóan nincs lehetőségem.
321 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
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intézményvédelmi eszközeként vezette az Alkotmánybíróság, hogy az Alkotmány „kifejezetten kötelezi
az Országgyűlést arra, hogy a tájékoztatási monopóliumokat törvénnyel akadályozza meg. 322
Az állami intézményvédelmi kötelezettség az állam tevőleges, aktív közreműködését várja el a
sajtószabadság érvényesülésének elősegítésében, elsősorban olyan szabályozás által, amely a
legideálisabb feltételeket biztosítja az alapjog érvényesüléséhez, és képes összebékíteni a
sajtószabadságon belül megjelenő szubjektív, egyéni (újságírói) és objektív, intézményes (közösségi)
oldalából fakadó érdekeket.
Ez az állami intézményvédelmi kötelezettség az alábbi szabályozási követelményekkel jár:
– Demokratikus diskurzusok működtetése, elsősorban a sokoldalú tájékozódáshoz való jogon keresztül.
– Piacra lépés szabályozása ott, ahol az alapítás szabadságának deklarált alapjoga dacára a piaci
szerkezet vagy az infrastrukturális szűkösség miatt a médiapiacon való megjelenés korlátozott.
– A médiavállalkozások piaci érdekei alapvetően eltérnek a demokrácia szükségleteitől. A
magántulajdonú médiavállalkozások nyereségérdekeltségének alárendelt demokratikus diskurzusok
működésének biztosítása érdekében az államnak szintén jogalkotási lépéseket kell tennie.
Az állami szabályozás alapvetően kétirányú lehet: a piac strukturális szabályozása mellett az államnak
olyan tartalomszabályozást kell megalkotnia, amelyek a tartalomkínálatban érvényesítik a társadalmi,
demokratikus szempontokat (a piaci érdekek kiegyensúlyozására).

3.4. Az alapjogkorlátozás mércéje
Az állami szabályozás tehát vagy más alapjog vagy alkotmányos érdek védelmében korlátozza a
sajtószabadságot, vagy a demokratikus, plurális közvélemény intézményes biztosítása miatt korlátozza
az alapjog individuális oldalát.
Az Alkotmánybíróság először a szabad véleménynyilvánítás kapcsán határozta meg az állami
szabályozási mozgástér kereteit, azzal, hogy felállította a korlátozás mércéjét [30/1992. (V. 26.) AB
határozat], majd az általános mércét konkretizálta a sajtószabadság sajátosságaira tekintettel [37/1992.
(VI. 10.) AB határozat]. Ezek a tesztek alapvetően határolják be az állami beavatkozás, szabályozás
alkotmányos lehetőségeit/kereteit. A klasszikus sorok szerint: „Az állam akkor nyúlhat az alapjog
korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve
egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el. Az alapjog korlátozásának
alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme
vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az arányosság
követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya
megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére
alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása, ha az
kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest
aránytalan.”323 Az alapjogok tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. Az alapvető
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges
tartalmát azonban nem korlátozhatja.
Az általános alapjogkorlátozási mérce mellett az Alkotmánybíróság a sajtószabadság tekintetében
sajátos szempontokat is érvényesített, amikor annak korlátozhatóságát szigorú feltételekhez kötötte és
meghatározta az érdekmérlegelés szempontjait: „A szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett
szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog – az élethez, vagy az emberi méltósághoz hasonlóan –
korlátozhatatlan lenne, de mindenképpen azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak
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valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot korlátozó
törvényeket megszorítóan kell értelmezni. A vélemények szabadságával szemben mérlegelendő
korlátozó törvényeknek nagyobb a súlya. ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és
védelmére szolgál, kisebb ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely „intézmény” közvetítésével
véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagban a tárgya (pl. köznyugalom).”324
A 37/1992. (VI. 10.) AB határozat a sajtószabadság véleménynyilvánítási szabadság vonatkozásában
fennálló eszközjellegére tekintettel a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó alkotmányos
védelem a sajtószabadság tekintetében sajátosan érvényesül, „[a]hogy a sajtószabadság joga a
véleménynyilvánításhoz való jogból mint anyajogból vezethető le, úgy a véleménynyilvánításhoz való
jog kitüntetett volta is annyiban vonatkozik a sajtó szabadságára, amennyiben az a véleménynyilvánítás
alkotmányos alapjogát szolgálja.”325
A sajtószabadság mint eszközjellegű alapjog tehát nem önmagában való értékként érdemes a magas
szintű alkotmányos védelemre, hanem a véleménynyilvánítási szabadsággal szorosan fennálló
kapcsolatára tekintettel, mivel a véleménynyilvánítási szabadság érvényesülésének legfontosabb
intézményi eszköze. Alkotmányos értelemben ezért a véleménynyilvánítási szabadság egyik
legfontosabb biztosítéka a sajtószabadság védelmén keresztül adható meg. Azonban, mivel a
sajtószabadság nem öncél és mivel alkotmányos védelme elsősorban a véleménynyilvánítási
szabadságból vezethető le, alkotmányos érvényesülési és védelmi mezője is e joggal összefüggésben
állapítható meg.

3.5. A szervezeti és jogi formák szabadságának elve – célelvű szabályozás
„A rádió és televízió szabadságának sajátos garanciái nincsenek eleve sem szervezési megoldáshoz, sem
jogi formához kötve. A véleménynyilvánítási szabadságot a rádió és televízió esetében azonban jogilag
részletesen szabályozott szervezeti megoldásokkal kell biztosítani. A szervezeti megoldások
alkotmányosságát az minősíti, hogy elvileg képesek-e biztosítani a társadalomban meglévő vélemények
teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű kifejezésre jutását, valamint a közérdeklődésre számot
tartó eseményekről és tényekről való elfogulatlan tájékoztatást.”326 A szervezeti megoldások
szabályozásának elvi peremfeltételeit tehát az Alkotmánybíróság a sajtószabadság objektív oldala
érvényesülésének biztosításában határozta meg: az alkotmányosságot az minősíti, hogy képes e
biztosítani a demokratikus diskurzusokon alapuló szabad és nyitott nyilvánosságot. A sajtószabadság
szubjektív oldalát az Alkotmánybíróság itt nem hivatkozta meg, miközben nyilvánvalóan a
tájékozódáshoz való jogot biztosító demokratikus diskurzus (objektív oldal) sem tudna létrejönni és
fennmaradni az individuális kifejezési szabadság sajtó útján történő érvényesülése nélkül. A
sajtószabadság ezen két oldala olyan szorosan fonódik egymásba, hogy bármelyik csorbulása a másik
sérelmét is okozza.
A szabályozásnak tehát nincsenek kőbe vésett axiómái, sőt, a szabályozásnak alapvetően követnie is
kell a nyilvánosság struktúrájának megvalósult rendjét, a technológiai, piaci, társadalmi változások
szervezeti következményeit: „A szervezeti és jogi megoldások természetesen függnek attól, hogy
milyen (…) a rádió és televízió struktúrája: az országos rádión és televízión kívül milyen helyi
közszolgálati, másrészt milyen kereskedelmi és egyéb adások működnek.” 327 Ne feledjük, hogy a
határozat megszületésekor még monopolhelyzetben volt a korábbi állami, működése alapján kevés
közszolgálati jegyet viselő rádió és televízió. Éppen ezért sürgette az Alkotmánybíróság a médiatörvény
elfogadását, amely a piac megnyitásával lehetővé tette volna az országos kereskedelmi
médiaszolgáltatás (akkori szóhasználatban műsorszolgáltatás) megindulását. Ez a piacnyitás a fennálló
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
326 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
327 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
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nyilvánosság keretei között megvalósuló szükségszerű tájékoztatási monopólium megtörésével már
önmagában – természetesen az új szabályozás alkotmányosságától nem függetlenül – pozitívan hathatott
volna a sajtószabadság objektív oldalának, a tájékozódáshoz való jognak az érvényesülésére.
A szabályozásnak először tehát éppen abban kell határoznia, hogy milyen – demokratikus –
médiamodellt kíván kialakítani, és arra a nyilvánosságstruktúrára (médiamodellre) kell kialakítani az
adekvát, alkotmányos szabályozást. A részletek tekintetében tehát a törvényhozónak igen széleskörű
mozgástere van: „A vélemények bemutatására, illetőleg a tájékoztatásra vonatkozó fenti feltételek
teljesülését a rádió és televízió egészét tekintve kell biztosítani; a törvényhozó döntésére tartozik, hogy
az ezt a kötelezettséget alapvetően viselő országos közszolgálati rádió és televízió mellett milyen
terheket hárít a helyi és kereskedelmi adásokra.”328
A szabályozás aranyszabálya, az elérni kívánt cél érvényesülését biztosítani képes szabály- és
intézményrendszer megteremtése, míg az eléréséhez vezető utak többfélék lehetnek: „A rádió és
televízió alkotmányos működésének feltételeként a törvénynek ki kell zárnia, hogy a közszolgálati
rádióban és televízióban akár az állam szervei, akár egyes társadalmi csoportok a műsorok tartalmára
meghatározó befolyást gyakorolhassanak.”329
A sajtószabadság alkotmányos tartalma tehát a szabályozástól kettős cél teljesítését követeli meg:
„[E]gyrészt garanciát nyújtó pozitív cselekvést, másrészt tartózkodást követel meg az államtól.” Ez
jelenti egyfelől a beavatkozástól való tartózkodást, amely elvileg képes biztosítani a negatív
sajtószabadság érvényesülését, másfelől pedig a szabályozásnak kell megteremteni azokat az intézményi
garanciákat, amelyek az állammal és az egyes társadalmi csoportokkal szemben is biztosítani képesek a
sajtó szabad működését, és ennek következményeként a plurális, szabad és nyitott demokratikus
diskurzusok érvényesülését (pozitív szabadság).
Az alkotmányos szabályozásnak tehát „ki kell zárnia azt a lehetőséget, hogy állami szervek, vagy
bármely társadalmi csoport a műsor tartalmát úgy befolyásolják, hogy a társadalomban meglévő
vélemények bemutatásának teljessége, arányainak kiegyensúlyozottsága, valósághű kifejezése, illetve a
tájékoztatás elfogulatlansága ne sérüljön.”330 Ez a negatív szabadság tehát mind az államtól, mind pedig
a társadalmi csoportoktól való szabadságra vonatkozik. Sem az államnak, sem bármely társadalmi
csoportnak nem lehet olyan jogosítványa, „amelyekkel a műsorkínálatot egyoldalúvá tehetik, vagy
tartalmára meghatározó befolyást gyakorolhatnak. Ez a tilalom a közvetett befolyásolására és a
befolyásolás lehetőségére is vonatkozik.”331
Az „államtól” való függetlenség alkotmányos követelménye mind a törvényhozással, mind pedig a
kormánnyal szemben fennáll. Ennek oka, hogy mindkettő ki van téve a nyilvánosság kritikájának és
azon keresztül a társadalom ellenőrzésének. De ugyanez vonatkozik a társadalom bármely szervezetére:
önkormányzatokra, pártokra, társadalmi szervezetekre, érdekképviseletekre.
A törvényhozó feladata – egyúttal az alapjog intézményes oldala érvényesülésének biztosítása
érdekében jogalkotási kötelezettsége – annak a jogi megoldásnak a megalkotása, „amely alkalmas a
vélemények teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű bemutatását, illetve az elfogulatlan
tájékoztatást garantálni (…).”332
Mindennek alapján az Alkotmánybíróság a rádió és televízió felett a Minisztertanács (kormány)
felügyeletét intézményesítő MT határozatot a törvényhozó hatalom mulasztásából fakadóan
alkotmányellenesnek mondta ki, ám mivel nem volt olyan jogszabály, amely a sajtószabadság jogát az
állami – de közszolgálatinak nehezen nevezhető – műsorszolgáltatók tekintetében jogi és szervezeti

37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
330 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 231.
331 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 231.
332 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
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biztosítékokkal alátámasztotta volna, megsemmisítését elhalasztotta, és határidő tűzésével (1992.
november 30.) kötelezte az Országgyűlést, hogy tegyen eleget jogalkotási kötelezettségének.333

4. A hatósági felügyelet alkotmányos keretei
4.1. A hatósági felügyelet sajátossága és elhatárolása a jogérvényesítés más formáitól, különösen
az egyéni jogérvényesítéstől
4.1.1. Általános megjegyzések a hatósági felügyelethez
A médiatartalmak hatósági felügyelete kétségkívül a sajtószabadság igen jelentős korlátozását jelenti.
Az állam hatósági felügyelete ugyanis a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sajtószabadság alapjogának
gyakorlását, illetőleg a határainak megfelelő gyakorlását (a sajtószabadság gyakorlása felelősséggel jár)
az állam szervei útján szisztematikus kontroll alatt tartja, és jogsértés észlelése esetén, hatósági eljárás
keretében joghátrányt alkalmaz. Az állami hatósági kontroll terjedelme éppen ezért különösen alapos
mérlegelést igénylő kérdés.
Természetesen az állami felügyelet során is érvényesül a sajtószabadság differenciáltsága. Legkevésbé
a sajtótermékek, leginkább a lineáris médiaszolgáltatók tevékenysége tehető hatósági felügyelet
tárgyává. Először a 37/1992. (VI. 10.) AB határozat vizsgálta az állami felügyelet alkotmányos kereteit,
egy olyan 1974-es minisztertanácsi határozat kapcsán, amely a Minisztertanács felügyelete alá helyezte
az állami televíziót és rádiót. A kormányzati felügyeletet az Alkotmánybíróság a konkrét esetében és
általánosságban is a sajtószabadság alkotmányellenes sérelmének minősítette. Legutóbb a 165/2011.
(XII. 20.) AB határozat végezte el az új médiaszabályozásban intézményesített széles körű hatósági
felügyeletet bevezető szabályok alkotmányossági kontrollját, amelyet azért talált részben
alkotmányellenesnek, mert nem volt tekintettel a differenciált szabályozás és felügyelet
követelményeire, a sajtótermékek tekintetében biztosított felügyeleti kontrollt túl széles körűnek találta.
Az Alkotmánybíróság továbbá az általános hatósági felügyeleti hatáskörrel rendelkező szerv mellett
létrehozott, további hatósági jogkörrel rendelkező személy (média- és hírközlési biztos) felügyeleti jogát
is indokolatlan korlátozásnak minősítette. A két, már említett határozat mellett a médiahatóságot érintő
további jelentős határozatok az 1/2007. (I. 18.) AB határozat és 46/2007. (VI. 27.) AB határozat.
Az állam által utólagosan, hivatalból indított szisztematikus ellenőrzés és szankcionálás lehetősége
kétségtelenül a sajtószabadság korlátozását jelenti, ám ennek puszta lehetősége – hatékony és érdemi
bírói kontroll mint garancia mellett – nem tekinthető alkotmányellenesnek.334 A hatósági felügyelet
intézményesítésének egyes eseteinél az Alkotmánybíróság azt vizsgálja, hogy az adott felügyeleti szerv,
illetve hatáskör létrehozatalánál mi volt a jogalkotó szándéka. A korlátozás alkotmányosságát ugyanis
a hatósági felügyelet intézményesítése által megvalósuló korlátozás esetén is az minősíti, hogy az másik
alapjog, alkotmányos érdek vagy érték védelme érdekében szükséges-e (vagy van enyhébb, kevésbé
korlátozó eszköz) és a választott eszköz alkalmas-e a kitűzött cél elérésére.
A médiahatósági tevékenységfajták részletes szabályai messze túlmutatnak jelen alkotmányjogi
vizsgálódásnak a határain, ezért a médiaigazgatás hatósági felügyeletével csak az állami beavatkozás
alapvető alkotmányossági kérdéseinek számba vétele erejéig foglalkozom.335

Azt feltehetően a témát kicsit is ismerő olvasónak nem kell bizonygatnom, hogy ezen kötelezettségét az Országgyűlés nem
teljesítette, ami csak újabb ténnyel igazolja, hogy a téma megoldása nem volt valódi cél, az indítvány sem volt több, mint –
ahogy arra már utaltam – a médiaháború egy joginak álcázott, új hadszínterének a megnyitása.
334 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592.
335 A médiaigazgatás szervezeti, működési kérdéseiről, valamint az eljárásrend, a felelősség és szankciórendszer szabályairól
részletesen lásd: Lapsánszky András: A médiaigazgatás szervezeti rendszere. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és
európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 785–814.; Lapsánszky András: A médiaigazgatás tevékenységfajtái és
eljárásrendje. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 817–873.;
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4.1.2. A hatósági felügyelet és az egyéni jogérvényesítés
Az alapjogkorlátozás tekintetében lényegében arról van szó, hogy a hatósági felügyelet alkalmazása a
jogellenes tartalmak egy törvényben meghatározott része tekintetében az állam a jogérvényesítés
általános, jogági eszközei mellé (polgári jogi jogérvényesítés személyiségi jogok megsértése miatt,
büntetőjogi igény érvényesítése a magánvádló, vagy a vádhatóság részéről) további eszközként vezeti
be a közvetlen, állami hatósági felügyeletet. A médiatartalmak hatósági felügyelete – korábban már
ismertetett sajátosságaira tekintettel – a sajtószabadság sajátos korlátját képezi. A hatósági jogalkalmazó
tevékenység – hasonlóan a szabályozáshoz – kiterjed mind strukturális, mind tartalmi kérdésekre. Az
állami felügyelet intézményesítése sajátosan a sajtószabadsághoz kötődik, hiszen a kifejezés
szabadságának alkotmányosan nem lehet ilyen hatósági kontrollja.
Az egyéni jogérvényesítés esetén az egyének – a jogukban sérelmet szenvedettek – igény állapotában
lévő jogukat saját szempontjaik szerint érvényesítik, vagy éppen mondanak le a jogérvényesítés
lehetőségéről, vagy valamely eszközéről. A hatósági jogalkalmazás esetében azonban nem az egyéni
jogsérelem orvoslása az eljárás célja, hanem a jogellenes magatartás szankcionálása egy olyan súlyú
jogsértés esetén, amely nem tehető (kizárólag) az egyén döntésétől függővé. Az alanyi jogok
érvényesíthetősége az egyén önrendelkezési jogából fakadó szabad döntésén múlik, így az állam szervei
az egyén helyett nem dönthetnek az egyéni jogsérelem érvényesítéséről. Ugyanakkor ugyanazon
jogsértő médiatartalom egyszerre sértheti például az egyén Polgári Törvénykönyvben szabályozott
személyiségi jogát és a médiajogi szabályok tilalmát. Ilyenkor a jogsértő médiatartalom amellett, hogy
egyéni jogérvényesítés útján is vitatható, más alkotmányos alapjog (emberi méltóság), vagy
alkotmányos érdek (közerkölcs, alkotmányos rend) védelme érdekében hatósági eljárásban is
szankcionálható. Jó példa erre az emberi méltóságot sértő médiatartalom. Ilyen esetben, a személyiségi
jogában sértett egyén bírósághoz fordulhat, és bizonyos feltételek esetén a médiahatóság is eljárhat.
Ezzel a konkrét esettel két, alább bemutatott alkotmánybírósági határozat is foglalkozott.

4.2. A kormányzati felügyelet alkotmányellenessége – 37/1992. (VI. 10.) AB határozat
Az állami felügyelet alkotmányosságának kérdése először az első sajtószabadsági alaphatározatban
jelent meg. Az Alkotmánybíróság az az Állami Rádió és Televízió Bizottságról, valamint a Magyar
Rádióról és a Magyar Televízióról szóló, még a szocialista médiairányítás idejéből származó,
1047/1974. (IX. 18.) MT határozat azon pontját vizsgálta, amely úgy rendelkezett, hogy „a Magyar
Rádió (…) és a Magyar Televízió (…) a Minisztertanács felügyelete alatt áll. Ennek keretében
jóváhagyja az MR és az MTV szervezeti és működési szabályzatát.”336 Az Alkotmánybíróság
részletesen elemezte a szabályozással szembeni alkotmányos elvárásokat és kimondta, hogy a
vonatkozó rendelkezés „a kormány-befolyás elleni garanciák hiánya miatt alkotmányellenes,”337
miközben az állami rádió és tévé szabályozásának a hiányát önmagban is alkotmányellenesnek mondta
ki. „Az Alkotmánybíróságnak azt kellett mérlegelnie, melyik alkotmányellenesség fenntartása jelenti a
jogbiztonságra a kisebb veszélyt, figyelemmel arra, hogy a kormánytól, a pártoktól, vagy az
országgyűléstől kiinduló befolyás alkotmányellenessége között nincs minőségi különbség. Ha az
Alkotmánybíróság az Mth.-t azonnali hatállyal megsemmisíti, a közszolgálati rádió és televízió teljesen
kikerül a jogi felügyelet alól, illetve a jogilag működtethető politikai felelősségi viszonyok
szférájából.”338 A sajátos szabályozási keretek teljes hiánya és a felügyelet még meglévő – bár
alkotmányellenes – formájának megszűnése következtében „a médiumok teljesen ki lennének
szolgáltatva a pártharcoknak, illetve a bennük működő csoportok hatalmi harcainak; ez az állapot pedig
Lapsánszky András: Szankciórendszer a médiaigazgatásban. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és európai
médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 875–892.
336 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat 6. pontja.
337 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 233.
338 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 233.
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kifejezettem a véleménynyilvánítás szabadsága ellen hatna.”339 Természetesen ez az állapot a határozat
szóhasználatával szemben a sajtószabadság érvényesülése ellen hatott volna.
Az Alkotmánybíróság ezért döntésében ugyan megállapította a kormány felügyeleti jogának a
minisztertanácsi határozatban szabályozott formájának alkotmányellenességét, eljárását felfüggesztette,
először 1992. november 30-ig. Az alkotmányellenesség kimondása mellett az azonnali hatályú
megsemmisítés elhalasztása azért volt szükség – érvel álláspontom szerint helyesen Sólyom László –
„hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen stabil jogi beszámítási pontot, nevezetesen a Kormány
»felügyeleti jogát« érvényben tarthassa.”340 Az Alkotmánybíróság a kisebbik rossz választásának az
elvét (a helyzet jogi kezelésének lehetőségét fenntartva) követve felidézte a Kormány alkotmányos rend
biztosításáért való felelősségét, amelynek részeként elvárható tőle az alapjog, így a sajtószabadság
védelme is. „A felügyeleti jog felhasználható mind a sajtószabadság hasznára, mind pedig kárára. Igaz,
hogy (…) ennek az ambivalenciának a léte is alkotmányellenes, azaz a két lehetőség közül a kormányzati
tartalmi befolyásolás lehetőségének kizártnak kellene lennie. Ugyanakkor a Kormány alkotmányi
kötelezettsége is az alkotmányos rend (…), amelyért felelőssé tehető. Éppúgy nem lehet abból kiindulni,
hogy a Kormány nem lép fel a sajtószabadság védelmében, mint ahogy abból sem, hogy azt korlátozni
fogja.”341 A részben jogi, de jobbára inkább erkölcsi figyelmeztetés – visszatekintve talán nem tűnik
erős ítéletnek – nem sarkallta gyors megoldás- és kompromisszum-keresésre a Kormányt és a politikai
pártokat.
A kormányzati felügyelet, tekintve, hogy az Alkotmánybíróság végül nem semmisítette meg, az első
médiatörvény, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 1996os megalkotásáig fennmaradt. Az Rttv. összes hibája ellenére talán legnagyobb eredménye az volt, hogy
megszületett, ugyanis a korábbi szabályozatlan állapotot – amelyben a jog terra incognitáján mozogva
a politikai pártok a szabad rablás elvén igyekeztek minél nagyobb befolyást szerezni a
médianyilvánosságban – egy szabályozott jogi helyzettel váltotta fel.

4.3. A Panaszbizottság hatósági hatáskörének a vizsgálata – 1/2007. (I. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság ebben az ügyben több indítványt is vizsgált, amelyek az Rttv. kiegyensúlyozott
tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint Panaszbizottság működését és hatásköreit
kifogásolták.
A „Panaszbizottság létrejötte a sajtószabadság jelentős korlátozását jelenti. Az Alkotmánybíróság ezért
(…) azt vizsgálta, milyen jogalkotói cél érdekében korlátozza a kiegyensúlyozottságot vizsgáló
Panaszbizottság eljárása a műsorszolgáltatók szerkesztési szabadságát.”342 Az Alkotmánybíróság ezt a
célt a véleménypluralizmus fenntartásában kulcsszerepet játszó kiegyensúlyozott műsorszerkesztési
követelmények biztosításában találta meg.

4.3.1. A Panaszbizottság hatásköre a kiegyensúlyozott tájékoztatás sérelmét állító
panaszügyekben
Az Rttv. a kiegyensúlyozott műsorszolgáltatási kötelezettség megsértése esetére egy sajátos,
többfokozatú eljárást intézményesített.343 Amennyiben a „kifejezésre nem juttatott álláspont
képviselője” és a „sérelmet szenvedett” személy, valamint a műsorszolgáltató nem tud megállapodni,
akkor biztosított lehetőséget a törvény a Panaszbizottság eljárására, amelynek döntésével szemben az
Országos Rádió és Televízió Testülethez (médiahatósági feladatokat és hatáskört gyakorló autonóm
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 233.
Sólyom i. m. (219. lj.) 488.
341 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 233.
342 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 50.
343 Rttv. 49. § (az alkotmányossági vizsgálatkor hatályos).
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közigazgatási szervhez) lehetett fellebbezni.344 Az Rttv. azzal, hogy a kiegyensúlyozottsági panaszok
érvényesítésére külön jogvédelmi mechanizmust hozott létre, a már létező jogvédelmi eszközök (sajtóhelyreigazítás, személyiségi jogi per, becsületsértés és rágalmazás miatti büntetőeljárás) mellé illesztette
a hatósági jogérvényesítésnek egy új, sajátos formáját.345 A Panaszbizottság által nyújtott jogvédelem
azonban „nem a személyiségi jogsérelmek orvoslását szolgálj[a], és elsősorban nem a valótlan
tényállítások korrigálását célozz[a], hanem a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének a
megsértése esetén jelent (…) jogorvoslatot.”346 Nem kizárt, hogy a különböző jogorvoslati eljárások
egymással párhuzamosan, egymás mellett folynak, azonban a megindításuk alapját szolgáló jogalap
különböző. Továbbá a sajtó-helyreigazítási perhez képest a Panaszbizottság eljárását szélesebb személyi
kör kezdeményezhette, és a kiegyensúlyozottsági követelmény elemét alkotó tényszerűség is tágabb
körű vizsgálatot biztosított, mint a helyreigazítási eljárás, amely csupán a tényállítás valós vagy valótlan
voltáról hozhatott döntést. „Mindezek alapján a véleménypluralizmus mint alkotmányos cél elérése
érdekében nem minősül a sajtószabadság szükségtelen korlátozásának, hogy a tájékoztatás
sokszínűségének a vizsgálatára a jogalkotó önálló állami intézményt hozzon létre, és hogy e
jogintézmény eljárását külön (…) szabályozta.”347 Szükségesnek látom megjegyezni, hogy a határozat
következetlen fogalomhasználata rendkívül zavaró, hiszen a pluralizmus, kiegyensúlyozottság
fogalmakat néhol egymás szinonimájaként használja, holott, amint arra a szerkesztési szabadság
vonatkozó részében visszatérek, a két fogalom nem feleltethető meg egymásnak.

4.3.2. A Panaszbizottság hatásköre az egyéb panaszok esetén
Az Rttv., bár a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértésére irányuló panaszok
kivizsgálására hozta létre a Panaszbizottságot, felhatalmazta az ORTT-t az úgynevezett egyéb
panaszügyek eljárási rendjének meghatározására és a Panaszbizottság Ügyrendjének megalkotására.348
A Panaszbizottság Ügyrendje további panaszügyként jelölte meg „a műsorszolgáltatók tevékenységével
kapcsolatos egyéb panaszok elbírálás[át]”.349 Az Ügyrend alapján a Panaszbizottság egyéni panaszként
bírálta el például az Rttv. alapelvi rendelkezéseinek (alkotmányos rend tiszteletben tartása, emberi jogok
megsértésének tilalma, kirekesztés és gyűlöletkeltés tilalma, vallás és hitbeli meggyőződést védelmező
szabályok) megsértésére irányuló panaszokat. Az Ügyrend továbbá lehetőséget teremtett az olyan
panaszok vizsgálatára is, amelyek nem közvetlenül az Rttv.-n alapultak, de a műsorszolgáltató
tevékenységét érintették (fogyasztóvédelmi szabályokat, reklámkorlátozó rendelkezéseket,
személyiségi jogi kérelmeket, továbbá esztétikai és ízlésbeli kérdéseket is megvizsgált).
a) A Panaszbizottság Ügyrendjének formai alkotmányellenessége
A Panaszbizottság Ügyrendje részletesen szabályozta az egyéb panaszügyek elbírálásának eljárási
szabályait, megállapítva a panasz benyújtásának határidejét, a műsorszolgáltató együttműködési
kötelezettségét, a meghallgatás lehetőségét és a döntés lehetséges tartalmát.350 Az Alkotmánybíróság az
Ügyrend „jogforrási szintjét” már önmagában alkotmányellenesnek minősítette. Az Rttv. nem, csupán
a jogszabálynak nem minősülő Ügyrend határozta meg az egyéb panaszügyekre vonatkozó szabályokat
(milyen normaszegés esetén fordulhat panasszal valaki a Panaszbizottsághoz, követendő eljárásrend
stb.), továbbá nem biztosított maradéktalanul jogorvoslati lehetőséget az érintettek számára, vagyis nem
voltak „törvényi keretei annak a mozgástérnek, amelyen belül az ORTT a panaszeljárást
szabályozhat[ta]”.351 Amint már fentebb rögzítettem, az Alkotmánybíróság a Panaszbizottság létrejöttét
Rttv. 51. § (az alkotmányossági vizsgálatkor hatályos).
Vö. 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 53.
346 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 53.
347 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 54.
348 Rttv. 48. § (3) bekezdés (az alkotmányossági vizsgálatkor hatályos szöveg).
349 A Panaszbizottság ügyrendje 1. §.
350 Vö. Udvary i. m. (114. lj.) 172.
351 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 57.
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és működését a sajtószabadság jelentős korlátozásának tekintette. Ennek ellenére „nem törvény, hanem
a jogszabálynak sem minősülő ügyrend rendelkez[ett] az ún. egyéb panaszra vonatkozó eljárásról.”352
Miután alapjog korlátozására legfeljebb törvényben kerülhet sor, e formai ok önmagában is elegendő
indok lett volna az alkotmányellenesség megállapítására, az Alkotmánybíróság azonban tartalmi
szempontból is megvizsgálta az egyéb panaszügyek szabályozásának alkotmányosságát.
b) Az egyéb panaszok kivizsgálása Panaszbizottsághoz telepítésének alkotmányellenessége
Az Rttv. részletesen szabályozta az ORTT hatósági jogkörét.353 Ennek keretében az ORTT jogosult volt
eljárni azzal a műsorszolgáltatóval szemben, amelyik az Rttv.-ben előírt feltételeket és előírásokat nem
teljesítette vagy megszegte. „Amíg a panaszbizottsági eljárás célja az, hogy az el nem hangzott
vélemények elhangozhassanak egy adott műsorban, addig a műsorfolyam egészét vizsgáló ORTT
eljárása során – többek között – bírság kiszabásával, műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlásának
felfüggesztésével vagy akár a szerződés felmondásával szankcionálhat[ta] a jogsértést elkövető
műsorszolgáltatót. E két – akár párhuzamosan futó – eljárás mellett” az „egyéb panaszeljárásnak, amely
pontosan meg nem határozott, a műsorszolgáltatók szerkesztési szabadságát közvetlenül érintő ügyek
elbírálására ad hatáskört a Panaszbizottságnak, nincs alkotmányos célja.”354
Az ORTT hatáskörével a Panaszbizottság egyéb panaszügy kivizsgálására vonatkozó hatásköre
párhuzamosnak volt tekinthető, és anélkül biztosított a műsorszolgáltatók tevékenységét vizsgáló
hatáskört, hogy annak bármilyen célja, hatékony kimenetele lett volna. Alkotmányos cél hiányában a
sajtószabadság korlátozása szükségtelennek minősül, és az arányosság vizsgálata nélkül is
alkotmányellenesnek tekintendő.355
Az Alkotmánybíróság későbbi gyakorlatában is megjelenik az az alkotmányos követelmény, hogy ahol
törvény már biztosít hatékony jogvédelmet, ott a párhuzamosan biztosított hatósági hatáskör már
szükségtelenül korlátozza a sajtószabadságot.356

4.4. A második alkotmányossági vizsgálat – 46/2007. (VI. 27.) AB határozat
4.4.1. A médiahatóság magánjogi és közjogi identitásának alkotmányossági vizsgálata
A médiahatóság kettős identitásának problémája a műsorszolgáltatási szerződés műsorszolgáltató általi
megsértése esetére alkalmazható jogkövetkezmény érvényesítése során merült fel. Az ORTT polgári
jogi jogalanyisága (a műsorszolgáltatási szerződés megkötésével polgári jogi jogviszonyba került a
műsorszolgáltatóval) keveredett hatósági jogkörével, amelynek során a törvényi előírásokat és a
műsorszolgáltatási szerződés tartalmát (!) sértő műsorszolgáltatóval szemben hatósági eszközökkel is
felléphetett.357 A törvényi előírások megsértése esetén gyakorolt hatósági felügyeleti jogkör és az ahhoz
kapcsolódó szankcionálási hatáskör a korábbi határozatok alapján különösebb kérdést nem vetett fel.
1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 57.
Rttv. 112. § (1) bekezdés.
354 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 58.
355 Vö. 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 58.
356 Vö. a 165/2011. (XII. 20.) AB határozat Média és Hírközlési Biztos hatásköreivel kapcsolatos megállapításaival, ABH 2011.
478. 536-539.
357 Rttv. 112. § (1) bekezdése [a 46/2007. (VI. 27.) AB határozat megszületésekor hatályos szöveg]: „Ha a műsorszolgáltató az
e törvényben, illetve a szerzői jogról szóló törvényben, valamint a műsorszolgáltatási szerződésben és a rádióengedélyben előírt
feltételeket és előírásokat nem teljesíti vagy megsérti (…) a Testület [értsd: ORTT – K. T.] a) felhívja a műsorszolgáltatót a
sérelmezett magatartás megszűntetésére, b) írásbeli figyelmezetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a műsorszolgáltatót
a jogsértés megszűntetésére, illetve arra, hogy a jövőben tartózkodjon a jogsértéstől, c) meghatározott időre, de legfeljebb
harminc napra felfüggeszti a műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását, d) érvényesíti a szerződében megállapított kötbért, e)
a közszolgálati műsorszolgáltatóval, a bejelentés alapján műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatóval szemben, illetve a
Panaszbizottság kezdeményezésére bírságot szab ki a 135. § szerinti összeghatárok között, f) azonnali hatállyal felmondja a
szerződést.”
Az Rttv. 136. § (1) bekezdése pedig a szerződés megszegése esetére is közigazgatási ügyben eljáró szervként határozta meg az
ORTT-t, és főszabályként a közigazgatási eljárás szabályai szerint volt köteles eljárni.
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Ezzel szemben a műsorszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek érvényesítése során oly módon
keveredett a hatóság polgári jogi igényérvényesítése és a közhatalmi jogköre, hogy jogsértés esetén
tetszése szerint választhatott a szerződésből fakadó igényérvényesítés és a közhatalmi hatáskörében
kiszabható szankció alkalmazás között. Alapvető kérdés volt az ügyben, hogy a műsorszolgáltatási
szerződéssel keletkező jogviszony magánjogi jellege kizárja-e a szerződési kötelezettségek közjogi
aktussal való kikényszerítését, vagyis egy alapvetően a közvetett jogérvényesítés által meghatározott
polgári jogi jogviszonyban a közvetlen kényszer alkalmazását, legvégső esetben – mint legszigorúbb
szankciónak – a műsorszolgáltatási jogosultságnak a megszűntetését.
Az Rttv. kifejezetten szokatlan és alkotmányosan is vizsgált rendelkezése volt, hogy a médiahatóság
(ORTT) a műsorszolgáltatási szerződésben kikötött kötbért és a szerződés azonnali hatályú
felmondására vonatkozó jogát – vagyis polgári jogi jogkövetkezményt is – közigazgatási hatósági
eljárásban, közigazgatási szankcióként érvényesíthette.358 Ez azonban nem zárta ki, hogy a
médiahatóság úgy döntsön, hogy igényét polgári peres úton érvényesíti.
Mind a kötbér, mind a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén azt állapította meg az
Alkotmánybíróság, hogy a szabályozási konstrukció miatt az ORTT aszerint, hogy számára melyik
jogérvényesítési eszköz és eljárás a kedvezőbb, szabadon választhatott, hogy hatóságként, vagy
szerződő félként gyakorolja a kötbér érvényesítéséhez, illetve a felmondáshoz való jogát.359
Az Alkotmánybíróság egyértelművé tette, hogy önmagában nem jelent alkotmányellenes szabályozást,
ha egy jogszabályon belül a különböző jogágakhoz kapcsolódó jogintézmények keverednek, így a
műsorszolgáltatási szerződés megkötésére és a műsorszolgáltatók hatósági szankcionálására bevezetett
konfúz, hibrid szabályozás, a polgári jogi és közigazgatási szabályozási elemek együttes alkalmazása
sem általánosan jelent alkotmánnyal ellentétes megoldást.360
Az a kiszámíthatatlan működés azonban, amely lehetővé tette, hogy az ORTT választása szerinti
jogérvényesítési eszközt és eljárást vegye igénybe a műsorszolgáltatási szerződést megsértő
műsorszolgáltatóval szemben, olyan szabályozási megoldás volt, amely sértette a jogállamiságból
fakadó jogbiztonság követelményét. A jogalkalmazói szankciókiszabás alkotmányossági kritériumaival
kapcsolatban a válaszadási jogról szóló 57/2001. (XII. 5.) AB határozat kifejtette: „[A] jogszabályokkal
szemben a jogállam elve alapján támasztott az a követelmény, hogy a jogkövetkezmény előrelátható
legyen, nem zárja ki a jogalkalmazói mérlegelést, de az alkalmazás szempontjainak elég határozottaknak
kell lenniük.”361 A médiaszabályozás alkotmánybírósági felülvizsgálatkor hatályos szövege azt
eredményezte, hogy „az ORTT szerződő fél és hatóság funkciója keveredik, szerepzavart okoz, így az
ORTT műsorszolgáltatókkal szembeni magatartása kiszámíthatatlanná válik.” Egy olyan jogszabályi
felhatalmazáson alapuló közigazgatási jogkör, amely a közhatalmi jogosítványokat összemossa a
polgári jogi jogviszonyból származó jogokkal (…), lehetőséget ad a hatóság önkényes, szubjektív
jogalkalmazói döntésére (…), ezért nem felel meg a (…) jogbiztonság követelményének.” A
médiahatóság eljárása során a jogalkalmazói döntés önkényességének lehetőségét ki nem záró szabály
jogbiztonságot sértő volta pedig azért különösen is kiemelt súlyú, mivel az a sajtószabadság
érvényesülésének a korlátozásával jár együtt.362
Az Alkotmánybíróság döntését részben vitatva, részben kiegészítve, Udvary Sándor úgy vélte, hogy a
közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Ket.) hatályba lépését követően a kérdés árnyaltabbá vált, mint korábban. 363 A Ket.
ugyanis valamennyi közigazgatási szerv számára lehetővé tette a hatósági szerződés megkötését, és
annak megszegése esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai szerint a szerződési kötelezettség
Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pont.
Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 610–611.
360 Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 611.
361 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 502.
362 Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 612.
363 Vö. Udvary i. m. (114. lj.) 182.
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érvényesítését. Ugyanakkor érdemes ehhez hozzátenni, hogy önmagában a közigazgatási eljárásban
bevezetett sajátos, a hatóság és ügyfél közötti megállapodás jogi formájaként intézményesített hatósági
szerződéskötés lehetősége még nem teszi feltétlenül alkotmányossá a médiahatóság fenti kettős
jogérvényesítési lehetőségét. Udvary Sándor is hozzáteszi, hogy „a hatósági szerződés léte nem igazolja,
hogy az ORTT (…) kettős státusza miért nem alkotmányellenes, azonban erős érveket szolgáltat
mellette.”364 Udvary ezért a konkrét szabályozási helyzetben365 azt javasolta, hogy az Rttv. és Ket.
szabályait szükséges lenne összefésülni, és az Rttv.-t a médiafelügyelet sajátosságaihoz igazított
speciális szabályokkal kiegészíteni. Udvary Sándor úgy vélte, hogy a kétféle jogérvényesítési mód,
amellett, hogy a hatóság jogalkalmazási mozgásterét is bővíti, a műsorszolgáltató tekintetében is
biztosíthat többlet jogvédelmet: „[A]z ORTT valamelyik státusza alkotmányellenessége esetén azonban
azzal is számot kellene vetni, hogy a másik fél (a műsorszolgáltató) elesik azoktól a jogvédelmi
eszközöktől, amelyek az alkotmányellenesnek talált polgári jogi vagy közigazgatási státuszhoz
kapcsolódtak.”366

4.4.2. A médiahatóság egyes hatásköreinek alkotmányos korlátai
Az Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott rá, hogy „a műsorszolgáltatási jogosultságot odaítélő és a
műsorszolgáltatási tevékenységet felügyelő ORTT létrejöttére vonatkozó előírások a sajtószabadsághoz
való jogot korlátozzák,”367 különösen az érintett műsorszolgáltatók szempontjából.
A hatósági felügyelet ugyanakkor „nem jelentheti a műsorok előzetes tartalmi vizsgálatát, mert az eleve
összeegyeztethetetlen volna a [sajtószabadsággal]. Az ORTT mint közigazgatási szerv a Médiatörvény
(…) alapján utólag szankcionálhatja a műsorszolgáltató jogsértő működését. Általában az ORTT
határozattal szembeni bírói felülvizsgálat léte elegendő garanciát jelent arra, hogy indokolatlanul ne
indulhasson ex officio eljárás.”368 A hivatalbóli hatósági eljárás alkotmányosságát a konkrét eljárás és
az abban gyakorolható hatáskör mikéntje, valamint az alkalmazható jogkövetkezmény együttesen
biztosítja.369
A személyhez fűződő jogok megsértése esetén indítható ex officio eljárás alkotmányosságát több
rendben is megvizsgálta az Alkotmánybíróság és a legszélsőségesebb jogsértésektől eltekintve
rendszerint nem találta alkotmányosnak, hiszen:
– a hatósági eljáráshoz képest van a jogrendszerben más, kevésbé korlátozó, adekvát jogvédelmi eszköz
(személyiségvédelmi per, sajtó-helyreigazítás);
– ezért egy további, új eszköz szükségtelen alapjogkorlátozásnak minősül, és
– a személyiségi jogok esetén az ex officio eljárás ellentétes is az önrendelkezési joggal.
Az Alkotmánybíróság a 46/2007. (VI. 27.) AB határozatban két Rttv.-szabály vonatkozásában vizsgálta
a hatósági felügyelet alkotmányosságát: az ORTT eljárást indíthatott, amennyiben a műsorszolgáltató
műsorainak tartalma sértette az emberi méltóságot, vagy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét.
a) Az emberi méltóságot sértő műsorszolgáltatási tevékenység
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Udvary i. m. (114. lj.) 182.
Udvary Sándor 2008-as helyzetet ír le, amikor még az Rttv. és a Ket. voltak az irányadó anyagi és eljárásjogi szabályok.
Azóta mind a két törvényt új törvényi szabályozás váltotta fel.
366 Udvary i. m. (114. lj.) 182.
367 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 598.
368 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 605.
369 Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 605.
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Az Rttv. deklarálta, hogy a műsorszolgáltató nem sértheti az emberi jogokat, 370 majd külön nevesítve,
az emberi méltóságot sértő tartalom esetében lehetővé tette a hatóság eljárását.
Az Alkotmánybíróság az emberi méltóság sérelme mint hatósági eljárásra okot adó jogsértés kapcsán
először azt vizsgálta meg, hogy mi a viszonya a hatósági eljárásnak az emberi méltóságnak mint
személyiségi jognak a sérelme miatt indított, az önrendelkezési jogon alapuló peres eljáráshoz. Az
Alkotmánybíróság többször egyértelművé tette, hogy az önrendelkezési jognak fontos eleme az igény
állapotába került alanyi jogok érvényesítéséről való döntéshozatal, amely az igény érvényesítésére, de
az attól való tartózkodásra is vezethet. A személyiségi jogok megsértéséből fakadó igényérvényesítésről
való döntéshozatal (kereseti kérelem előterjesztése) a sérelmet szenvedett személy autonóm döntési
szabadságának a része.
Az Alkotmánybíróság ezután azt vizsgálta meg, hogy ehhez az önrendelkezési jogon alapuló
személyiségi jogi jogérvényesítéshez miként kapcsolódik a hatósági jogérvényesítés. Az emberi
méltóság védelme kiemelt jelentőségű alapjog, védelme az állam elsőrendű kötelezettsége, biztosítása a
demokratikus jogrend alapja.
Amikor médiahatóság a hatósági eljárás keretében fellép az emberi méltóságot sértő
műsorszolgáltatóval szemben, akkor nem a megsérült személyiségi jog (alanyi jog) védelme érdekében
jár el, hanem a médiaszabályozás alapelvi rendelkezésének, egyszersmind az alkotmányos alapjognak a
sérelme miatt. A hatóság ugyanis a hatósági/közigazgatási eljárásában „annak megállapítására jogosult,
hogy a műsorszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartásával tevékenykedik-e, és az egyes
műsorainak témája, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő alapvető értéket.”371
Ebben a pontban az alanyi és alapjogok, valamint az alapjogokból származó alapvető alkotmányos
értékeknek az alkotmányos intézményrendszer egészében egymást kiegészítő, és nem egymással
konkuráló érvényesítéséről van szó. A médiahatóság ex officio eljárása nem azonos jogalapból
származik és nem is ugyanazon jog védelmére hivatott, mint a személyiségi jogi per esetében, hiszen a
hatósági eljárás egyfelől egy sajtótörvényi alapelv megsértésén alapul, amely nem mellesleg az
alkotmányos demokrácia egyik legkiemeltebb értéke is egyúttal.
Az alanyi és alapjogok közötti fenti distinkció megtételével az Alkotmánybíróság alkotmányosnak
ismerte el az emberi méltóságot sértő műsorszolgáltatási tevékenységet sértő szolgáltatóval szemben
lefolytatható hatósági eljárást.
b) Az alkotmányos rend tiszteletben tartása
Az emberi méltóságot sértő műsorszolgáltatási tevékenység mellett a másik vizsgált hatáskör az volt,
hogy a médiahatóság vizsgálhatta az alkotmányos rendet sértő tartalmakat.
„A műsorszolgáltatónak, mint minden jogalanynak tiszteletben kell tartania az alkotmányos rendet, ezt
a kötelezettségét nevesíti a Médiatörvény alapelvi rendelkezése. Erre az alapelvi rendelkezésre alapozva
az ORTT (…) törvénysértés esetén szankciót állapíthat meg, amennyiben azt rendkívüli körülmények
indokolják. Ilyen volna például, ha a műsorszolgáltató folyamatosan az alkotmányos rend alapját alkotó
egyenlő emberi méltóságot semmibe vevő ideológiát hirdetve tevékenykedne. [A hatósági eljárásban
kiszabható] joghátrányoknak ilyen esetben fontos szerepe lehet az alkotmányos alapstruktúrát
tiszteletben nem tartó műsorszolgáltatók elleni fellépés során.”372

Rttv. 3. § (2) bekezdés második fordulata.
46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 605.
372 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 608.
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4.5. A hatósági felügyelet sajtótermékekre való kiterjesztésének alkotmányos lehetősége –
165/2011. (XII. 20.) AB határozat
A 2010-es új médiaszabályozás koncepcionálisan alakította át a médiatartalmak hatósági felügyeletének
rendszerét. Az új szabályozás ugyanis meghatározott körben általánossá tette a médiatartalmak hatósági
kontrollját. A nyomtatott és internetes sajtótermékekben közzétett médiatartalmak is – ugyan szűk
körben, de – hatósági felügyelet alá kerültek, a jogsértőnek talált tartalmak esetén velük szemben
közigazgatási szankciót, elsősorban bírságot, de ezen kívül még közlemény közzétételi kötelezettséget
és – a nyilvántartásba vétel törlése nélkül – a nyilvánosságra hozatal felfüggesztését lehetett
alkalmazni.373
Amint azt a 46/2007. (VI. 27.) AB határozat egyértelművé tette, a hatékony és érdemi bírói jogorvoslat
mellett az utólagos, átfogó jellegű ex officio ellenőrzési és szankcionálási hatósági hatáskör bár
kétségkívül a sajtószabadság korlátozását jelenti, de nem szükségszerűen alkotmányellenes.
Alkotmányellenesség abban az esetben állhat fenn, amennyiben a hatósági kontroll tartalma és
terjedelme (és az ellenőrzés megállapításainak eredményként, jogsértés esetén alkalmazható szankciók
köre) „egy demokratikus társadalomban a szabad sajtó működését, működésének feltételeit
szükségtelenül és aránytalanul korlátozza, figyelmen kívül hagyva a sajtószabadság korlátozásának
általános és médium-specifikus mércéit.”374
Az Smtv. és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) kettőséből kialakuló szabályozás a tartalmak egy meghatározott köre
tekintetében általánossá tette a médiatartalmak hatósági kontrollját,375 vagyis bizonyos körben a
nyomtatott és internetes sajtótermékek hatósági felügyeletére is hatáskört biztosított a médiahatóságnak.
A szabályozás és felügyelet differenciáltsága annyiban fennmaradt, hogy a lineáris médiaszolgáltatások
tekintetében széles körű volt a hatósági felügyelet terjedelme, a Médiatanács a részletesebb
tartalomszabályozásra is tekintettel a műsortartalom vizsgálatában széles körű hatáskört gyakorolhat,
ám ezzel együtt valamennyi médiatartalom, így a nyomtatott és internetes sajtótermékek is – különböző
mértékben ugyan, de – hatósági felügyelet alá kerültek.
Az Smtv. a médiatartalmakra vonatkozó általános szabályokat tartalmazta, és azok betartásának hatósági
kontrollját a médiahatóság hatáskörébe utalta. Alapelvi rendelkezései között szerepelt a korábbi
sajtótörvényben is fellelhető általános kötelezettség, miszerint „[a] sajtószabadság gyakorlása nem
valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a
közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével.”376 A továbbiakban még az
alábbi, a szerkesztési szabadságot korlátozó, tartalomszabályozásra irányuló tárgykört tartalmazott:
– emberi méltóság tisztelete, emberi jogok megsértésének a tilalma;
– alkotmányos rend tiszteletben tartása;
– nyilatkozatot adó személy jogainak a védelme;
– gyűlöletkeltés, kirekesztés tilalma és a magánélet megsértése;
– kiskorúak védelme (pornográf tartalom, valamint a szélsőséges és indokolatlan erőszak);
– kereskedelmi közlések.377

Vö. Mttv. 188. § (2) bekezdése.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 478. 509.
375 Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 478. 509.
376 Smtv. 4. § (3) bekezdése.
377 Az Smtv. 14–20. §-ainak az elbírálás idején hatályos szövegezése:
14. § (1) A médiatartalom-szolgáltatónak az általa közzétett médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell
tartania az emberi méltóságot.
(2) Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő, öncélú és sérelmes bemutatása.
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Az Mttv. 109. § (1) bekezdése hozta létre a sajtótermékek felügyeletét is ellátni hivatott Nemzeti Média
és Hírközlési Hatóságot, amelynek önálló hatáskörrel rendelkező szerveiként a Hivatalt és a
Médiatanácsot jelöli meg. Ezek a szervek hatóságként felügyeleti jogkört gyakorolhattak a fent felsorolt
tartalomszerkesztési előírások betartásának ellenőrzése során.
Az Alkotmánybíróság – álláspontom szerint helyesen – határozottan elkülönítette a szabályozhatóság
és a hatósági felügyelet kérdését, tekintettel arra, hogy a szabályozás (például valamely tartalom
korlátozására irányuló törvényi rendelkezés) alkotmányossága önmagában még nem jelenti
szükségképpen a tartalom hatósági kontrollját biztosító hatáskör és szankcionálási jogkör
15. § (1) Tilos visszaélni a médiatartalom-szolgáltatónak adott, nyilvános közlésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt
beleegyezéssel.
(2) A médiatartalom-szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek –
annak kérelmére – megmutatni; azt nem közölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul hozzá, mert
azt a médiatartalom-szolgáltató érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkozatot adó számára sérelmes.
(3) A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás a médiatartalom-szolgáltató (1) bekezdésben szereplő visszaélése esetén
jogkövetkezmény nélkül visszavonható, amennyiben
a) azt a nyilatkozó nem a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette,
b) az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró valamely eseménnyel
kapcsolatos, vagy
c) a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, vagy politikai közszereplő
közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette, feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelőzően kellő időben történik,
és így nem okoz a médiatartalom-szolgáltató számára aránytalan sérelmet. Az e jogot korlátozó szerződéses kikötés semmis.
16. § A médiatartalom-szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége során
nem sértheti az emberi jogokat.
17. § (1) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy
bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.
(2) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely
többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport kirekesztésére.
18. § A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére.
19. § (1) Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak
szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan
erőszakot tartalmaz.
(2) Lekérhető médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki,
erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz,
csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között
nem férhetnek hozzá.
(3) Sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy
fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly
módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely – valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával –
biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a
kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé.
(4) Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi
vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás
alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt.
(5) A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.
20. § (1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie.
(2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.
(3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.
(4) Médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat.
(5) Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény.
(6) A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre
ártalmas magatartásra.
(7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem
terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre.
(8) A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell
nevezni. Audiovizuális médiaszolgáltatás vagy annak műsorszáma más audiovizuális médiaszolgáltatást végző, illetve
audiovizuális műsorszámok vagy filmalkotások készítésével foglalkozó vállalkozás által nem támogatható.
(9) A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa
meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetőleg az attól való
tartózkodásra.
(10) A támogató a médiatartalom-szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy
annak közzétételét nem befolyásolhatja.

97

alkotmányosságát is. Az Alkotmánybíróság szisztematikusan elvégezte azoknak a hatósági felügyeletet
biztosító szabályoknak az alkotmányossági vizsgálatát, amelyek az egyes tartalom előírásokhoz
kapcsolódtak.
Az Alkotmánybíróság döntésében egyes tartalmak hatósági kontrollját valamennyi médiatartalom
tekintetében alkotmányosnak tartja, míg a tartalmak egy másik köre tekintetében nem ismeri el az
általános felügyelet alkotmányosságát, és azt csak a médiaszolgáltatások vonatkozásában tekinti a
sajtószabadság legitim, alkotmányos korlátjának. A határozatból – sajnálatosan – nem olvasható ki
világosan az alkalmazott alkotmányossági mérce, az alkotmányosság és alkotmányellenesség
megállapításának pontos elvi követelményrendszere.
Azok a médiatartalmak, amelyeket a 2010-es médiaszabályozás valamennyi médiumtípus esetében
hatósági felügyelet alá von, két csoportba sorolhatók: egy részük a közösség egészének, vagy egy
részének az érdekét, mások kifejezetten azonosítható, személyhez köthető egyéni jogokat sértő jellegük
miatt kerül a törvényhozó által kiemelésre.
Az Alkotmánybíróság az alkotmányos rendet sértő, a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai
fejlődését sértő, kirekesztő, gyűlöletkeltő tartalom, valamint a kereskedelmi közleményekre vonatkozó
hatósági felügyeleti hatáskört alkotmányosnak, míg az emberi méltóságot, emberi jogokat, magánélet
védelmét, valamint a nyilatkozatot adó személy jogainak oltalmát biztosító szabályok betartásának
hatósági felügyelet alá helyezését a nyomtatott és internetes sajtótermékek esetében
alkotmányellenesnek ítélte. Az alábbiakban az egyes médiatartalmak vonatkozásában külön-külön
mutatom be az alkotmányos vizsgálat legjelentősebb érveit.

4.5.1. Az alkotmányos rendet sértő és a kirekesztő, gyűlöletkeltő tartalmak hatósági felügyelete
Az alkotmányos rendet sértő tartalmak differenciálatlan, valamennyi médiatartalom esetében fennálló
hatósági felügyeletének alkotmányossági vizsgálata során arra kell tekintettel lenni, hogy az
alkotmányos rend tiszteletben tartása (az alkotmányos rendelkezések és az alkotmányos jog követése)
„mindenki” – így a médiatartalmak előállítói, ezen belül a lapok, időszaki kiadványok kiadói és a
világhálón elérhető hírportálok szerkesztői, valamennyi természetes és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet – együttes kötelezettsége.378 Az alkotmányos rend biztosítja
többek között az alapjogok, emberi jogok, különösen az emberi méltóságban megjelenő alkotmányos
értékek garanciáját.379 „Ezért a demokratikus berendezkedés által biztosított alapjogok mögé bújva,
azokat visszaélésszerűen gyakorolva jár el az a médium, amely tartalmában a demokratikus rendet, az
emberi jogok érvényesülését, az alkotmányos rend alapját alkotó egyenlő emberi méltóságot semmibe
vevő eszméket terjeszt, azokkal azonosul.”380 Hasonló kiindulópontot foglalt el az Alkotmánybíróság a
gyűlöletbeszéd (kirekesztő, gyűlöletkeltő közlések) tekintetében. A gyűlöletkeltő közlések a totalitárius
ideológiák eszmei alapján állnak, céljuk, hogy a verbális támadás célkeresztjébe állított közösség tagjait
a kontextusra teret biztosító diskurzusban, és annak eredményeként akár a társadalmi valóságban is a
társadalom peremére szorítsa, a közösség tagjainak egyenlő méltóságát elvitassa.
Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy „[f]ogalmilag kizárt a demokratikus
közvélemény kiépítésének, fenntartásának eszközeként az olyan médiatartalom, amely tagadja a
demokrácia intézményes, alapvető jogokhoz kapcsolódó alapértékeit,” ebből fakadóan pedig a
különböző médiumok hatásmechanizmusától függetlenül a sajtószabadság – valamennyi médiatartalom
esetében – alkotmányosan indokolható, szükséges és arányos korlátozásának tekintette az alkotmányos
rendet sértő és a gyűlöletkeltő tartalmak médiajogi tilalmazását.

Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 510.
Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 608. és 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 510.
380 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 510.
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4.5.2. Az emberi méltóság védelme
Az emberi méltóság kiemelt helyet foglal el az alapjogok rendszerében, ezért védelme érdekében széles
körben lehet más alapjogokat korlátozni. Ez alól a sajtószabadság sem jelent kivételt. A hatósági
felügyelet megengedhetősége tekintetében azonban az Alkotmánybíróság árnyaltabb megközelítést
alkalmazott, és a nyomtatott és internetes tartalomszolgáltatások tekintetében csak az emberi méltóságot
rendszeres és visszatérően sértő szolgáltatók tekintetében fogadta azt el, míg az egyszeri emberi
méltóságot sértő tartalmak esetén a hatósági fellépést szükségtelennek tartotta, elegendőnek ítélte az
ilyen esetekre a jogrendszerben egyébként rendelkezésre álló más jogérvényesítési eszközök
alkalmazhatóságának biztosítását.
a) Az emberi méltóságát sértő szerkesztői gyakorlat
A szabályozás arra is hatáskört biztosított a médiahatóságnak, hogy fellépjen az emberi méltóság
védelmében és az emberi méltóságot sértő médiatartalmak ellen. Az alkotmányos rend – fentebb
rögzített – tiszteletben tartásának kötelezettségével szoros kapcsolatban áll az emberi jogok, különösen
az emberi méltóság állam általi védelmének elsőrendű kötelezettsége. Ez az állami kötelezettség és az,
hogy az emberi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani, indokolja egy olyan szabály
alkotmányosságát, amely „valamennyi médium esetében elfogadhatatlanná és hatóságilag számon
kérhetővé teszi, ha a sajtó az emberi jogokat vagy az emberi méltóságot folyamatosan vagy rendszeresen
visszatérően sértve, avagy az emberek egyenlő méltóságát tagadó nézet alapján végzi a tevékenységét.
Az emberi méltóság más tekintetben is alapját képezi már a sajtószabadság korlátozásának, hiszen
egyéni jogainak érvényesítéseként az emberi jogaiban, méltóságában sértett személy a polgári jog és a
büntetőjog szabályai szerint indíthat eljárást.”381
b) Az emberi méltóságot sértő egyes tartalmak
Az Alkotmánybíróság megerősítette azt a korábbi álláspontját, amely az egyes médiatartalmakat
megkülönböztette az emberi gondolkodásra, a társadalmi folyamatokra irányuló hatása alapján
(hatáselv), és a különösen nagy hatással bíró audiovizuális média esetében szükséges és arányos
korlátozás az effajta sajátos hatósági fellépés biztosítása.382 „Az audiovizuális média ugyanis – hatásánál
fogva akár egy műsorszámával is – lényegesen nagyobb rombolást tud végezni az emberi jogok,
különösen az emberi méltóság tiszteletének kultúrájában. Erre tekintettel indokolt, hogy a hatóság – e
jogok intézményes tartalmát érintő körben – a már meglévő személyiségi jogvédelem mellett a közösség
érdekében felléphessen a jogsértővel szemben, akár egyetlen műsor vagy műsorrész alapján. Ez a nézők,
hallgatók érdekében biztosított hatósági eljárás a közönségre gyakorolt különösen erős befolyásra
tekintettel minősül szükséges és arányos beavatkozásnak. A hatásában ettől eltérő nyomtatott és
internetes sajtó esetében azonban ez a fellépési lehetőség – ebben, az emberi jogokra generálisan
kiterjedő formában — már aránytalan korlátozásnak minősül. Az emberi méltóság érdekében történő
korlátozás szükségessége ezeknél a sajtótermékeknél is fennáll, ám esetükben az emberi méltóságot
megfelelően védik a személyes jogérvényesítést biztosító jogszabályok, valamint az a lehetőség, hogy
(…) a hatóság felléphet az emberi jogokat rendszeresen sértő, ezzel az alkotmányos rendet tiszteletben
nem tartó médiummal szemben. Az emberi jogok és az emberi méltóság intézményes tartalmát sértő
egyedi esetekben a Hatóság számára általánosan adott jogkör — a joggyakorlatot is figyelembe véve —
széles körű fellépési lehetőség. A nyomtatott és az internetes sajtó esetében ez a sajtószabadság
aránytalan korlátozásának minősül, azaz alkotmányellenes.”383
Az Alkotmánybíróság tehát az emberi méltóságot sértő körben a hatósági felügyelet intenzitásának és a
hatáskör terjedelmének alkotmányossága kapcsán kulcsfontosságúnak minősítette a tartalommal
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 511–512.
Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 512.
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elérhető hatás mértékét. A hatósági felügyeletet bizonyos körben valamennyi médiatartalomszolgáltatás tekintetében alkotmányosan elfogadhatónak tartotta. Az emberi méltóságot tendenciózus
módon sértő, az emberek azonos méltóságát tagadó szerkesztői gyakorlatot olyan súlyú alkotmányos
indoknak minősíti, amely valamennyi médiatartalom esetében szükségessé és arányossá teszi a hatósági
kontrollt, míg a nyomtatott és internetes médiatartalmakban megjelenő egyszeri emberi méltóságot sértő
közlések esetében már nem tartja alkotmányosan elfogadhatónak a hatósági fellépést lehetővé tevő
szabályt.

4.5.3. A megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel való bánásmód – az emberi jogok
sajátos megsértése
Az emberi méltóság sérelmét okozó médiatartalmakkal szemben a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben
lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatásának tilalma „olyan speciális
tényállási elemet tartalmaz, amely kellően szűk körű, különösen nyomós közérdeken alapuló
médiahatósági fellépést biztosít. A megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel való
bánásmódot szabályozó rendelkezés – amellett, hogy a személyiségi jogvédelmi képesség hiányára vagy
korlátozottságára is utal – az emberi jogok megsértésének olyan eseteit fedi le, amelyek súlyosan
veszélyeztethetik az emberi méltóság intézménye tartalmának érvényesülését. A hatósági jogvédelem
ezért ebben a körben valamennyi médium esetében arányos korlátozást jelent.”384

4.5.4. A kiskorúak védelme érdekében
A tartalomszabályozás- és felügyelet során érvényesítendő, kiskorúak védelmére irányuló alkotmányos
állami kötelezettség „verseng” a sajtószabadsággal, különösen pedig a tartalomszerkesztés
szabadságával. „A jogalkotó a kiskorúakra káros tartalmakat – a lineáris médiaszolgáltatásban
megjelenő legszélsőségesebb esetek kivételével – önmagukban nem minősíti jogsértőnek, csupán
közzétételük módját korlátozza akként, hogy a kiskorúak lehetőség szerint ne találkozzanak velük.” 385
A kiskorúak védelme szorosan kapcsolódik az alkotmányjog közerkölcs fogalmához, amely térben és
időben (társadalmilag) kötött, ebből következően nem szakítható ki abból a társadalmi kontextusból,
erkölcsi felfogásból, amelyben érvényesülésre tart igényt.386 Az Alkotmánybíróság a közerkölcsöt, és
így a kiskorúak védelmét a sajtószabadság általános korlátjaként fogadja el.387 „Az tehát, hogy a
törvényhozó a kiskorúak fejlődésére súlyosan káros médiatartalmak közzétételét a nyomtatott és az
internetes sajtótermékek esetében is bizonyos korlátozásnak veti alá, nem minősül aránytalan
beavatkozásnak.”388

4.5.5. Kereskedelmi kommunikáció (reklám)
A kereskedelmi kommunikáció ugyan sokkal alacsonyabb alkotmányos védelemben részesül, mint
például a politikai véleménynyilvánítás, de az alkotmányos védelem ettől függetlenül megilleti. Az
Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság
különösen magát a szabad kommunikációs folyamatot védi, így a védelem nem korlátozódik bizonyos
eszmék, tények, vélemények stb. körére. Ennél fogva a kereskedelmi (gazdasági) kommunikáció, és
legjellemzőbb formája a gazdasági reklám sem esik kívül a a véleménynyilvánítás szabadságának
védelmi körén, ugyanakkor a védelem szintje sokkal alacsonyabb.Az Smtv. korlátozásai „elsődlegesen
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 513.
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a reklámozók kereskedelmi szóláshoz való jogát érintik, és csak áttételesen korlátozzák a reklám
közzétevőjeként fellépő médiumok sajtószabadságát, az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott,
hogy a médiumok közötti különbségtétel ebben a tekintetben irreleváns. A szabályozás pedig a
korábbiakban már alkotmányosnak elfogadott célok és indokok érdekében korlátozza a nyomtatott és
az internetes sajtótermékek esetében is a vélemény-, illetve a sajtószabadságot.”389
Az Alkotmánybíróság az egyes tartalomszabályok megvizsgálása után tehát arra a következtetésre
jutott, hogy „a nyomtatott és az internetes sajtótermékek esetében az emberi méltóságra [Smtv. 14. § (1)
bekezdés], a nyilatkozatot adó személy jogaira (Smtv. 15. §), az emberi jogokra (Smtv. 16. § második
fordulata), valamint a magánélet védelmére (Smtv. 18. §) alapított hatósági fellépés a sajtószabadság
szükségtelen, illetve aránytalan korlátozását valósítja meg. A szabályozás a médiatartalom-szolgáltatók
kötelezettségeit együttesen rendezi.”390 Az alkotmányellenesség következményeinek technikai
levonására az Alkotmánybíróságnak két megoldási eszköze volt, vagy „a nyomtatott és internetes
sajtótermékek esetében fennálló alkotmányellenesség jogkövetkezményét a Hatóság Mttv.-beli
hatásköre, azaz eljárási oldalról vonja le,”391 vagy „az Smtv. személyi hatályára vonatkozó szabályainál
vonja ki a nyomtatott és az internetes sajtótermékeket az Smtv. hatálya alól.”392 Az Alkotmánybíróság
az utóbbi megoldást választotta, hiszen ez volt alkalmas a médiumtípusok szerint differenciált hatósági
felügyelet alkotmányosságának biztosítására, a nyomtatott és internetes sajtótermékek esetén a
sajtószabadságot szükségtelenül korlátozó hatósági felügyeleti hatáskör megszüntetésére. Amennyiben
ugyanis a másik megoldást választja a határozat, és a médiahatóság hatáskörének korlátozását valósítja
meg, az a nevesített tartalmak tekintetében az audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások tekintetében
is megszűntette volna a hatósági felügyeletet, amely azonban amellett, hogy másfél évtizedes
alkotmányos szabályokon alapuló hatósági gyakorlatot szakított volna meg, felügyelet nélkül hagyta
volna a lineáris médiaszolgáltatók tartalmait is.

4.6. A Média- és Hírközlési Biztos kiegészítő „hatósági” fellépésének lehetősége
Az Mttv.139. § (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy a Hatóság részeként Média- és Hírközlési Biztos
működik. „A Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő
felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető,
elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint
méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre [és] eljár az e törvényben
meghatározott ügyekben.”393
A Biztos eljárását a törvény minden olyan esetben biztosította, amelyben valamely médiaszolgáltatás,
sajtótermék, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartást
tanúsítottak, amely a médiaszolgáltatásra vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó
szabály megsértésének ugyan nem minősült, és nem tartozott a Médiatanács, az Elnök és a Hivatal
hatáskörébe, de a médiaszolgáltatást, a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók,
valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozta vagy okozhatta. A Biztos
eljárásának kérelemre és hivatalból is helye volt. Az Mttv. ugyan leszögezte, hogy a „Biztos eljárása
nem hatósági eljárás, hatósági hatáskört nem gyakorolhat, hatósági ügy érdemében döntést nem
hozhat,”394 az előtte folyamatban lévő ügy nem hatósági ügy, mégis eljárása számos vonatkozásában a
hatósági felügyeletre emlékeztetett. Az eljárás ugyan nem minősült hatósági eljárásnak, de az
érdeksérelem kivizsgálása érdekében bármely médiaszolgáltatótól vagy sajtótermék kiadójától adatokat,
felvilágosítást és nyilatkozatot kérhetett, valamint megfelelően alkalmazhatta a közigazgatási hatósági
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 517.
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394 Mttv. 141. § (1) bekezdés első mondata (az alkotmányossági vizsgálat idején hatályos szöveg).
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eljárási törvény (Ket.) hatósági ellenőrzésre, illetve az Mttv. tényállás tisztázására vonatkozó
rendelkezései szerinti egyéb eszközöket.395 Az érintett médiatartalom-szolgáltató vonatkozásában a
Biztos „nem hatósági” eljárásában megküldött felhívása ugyanakkor jogi kötelezettséget teremtett, arra
a médiatartalom-szolgáltató 15 napon belül érdemben köteles volt válaszolni és a szükséges
felvilágosítást megadni. A kért adatokat abban az esetben is köteles volt a Biztos rendelkezésére
bocsátani, ha az üzleti titoknak minősült. Amennyiben a médiatartalom-szolgáltató a biztos felhívásának
nem tett eleget, úgy a Biztos – érdemi hatásköre hiányában – a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságnál. kezdeményezhette a hatósági kötelezést.
A Biztos eljárása kétféle eredménnyel zárulhatott. Amennyiben a felek egyezségre jutottak, az eljárás
„megállapodással”, ellenkező esetben „jelentéssel” fejeződött be. Mind a két esetben a Biztos eljárását
lezáró dokumentumnak kihatása volt a médiatartalom-szolgáltató jogi helyzetére, jogviszonyaira,
jogaira és kötelezettségeire. A megegyezéssel záruló eljárás esetén a megállapodás a médiatartalomszolgáltatóra kettős jogkövetkezményt hárított: egyrészt a megállapodás tartalma egyedi ügyekben
hivatkozhatóvá és alkalmazhatóvá (lényegben kikényszeríthetővé) vált, vagyis a továbbiakban részét
képezte a szolgáltató és „fogyasztói” közötti jogviszonynak, másrészt a megállapodásban foglaltak
megtartását az NMHH hatósági felügyelet keretében ellenőrizhette.396 A médiatartalom-szolgáltató
további következményként számolhatott azzal, hogy együttműködési készségét az NMHH egyéb
hatósági eljárásai során is figyelembe vehette. Ennek a fordítottja is nyilvánvalóan igaz, megállapodás
hiányában figyelembe lehetett venni az együttműködési szándék hiányát.397
Amennyiben a Biztos által kezdeményezett egyeztetés nem járt eredménnyel, a Biztos a szolgáltató
vezető tisztségviselőjénél kezdeményezte a sérelem vagy annak közvetlen veszélye megszűntetését,
orvoslását, és arról jelentést készített. A jelentésben lehetősége volt részletesen feltárni a szolgáltató
egyeztetési folyamatban tanúsított magatartását, együttműködési kötelezettségét, amelyet
nyilvánosságra is hozhatott. Továbbá negyedéves beszámolójában arról tájékoztatta a Médiatanácsot
is.398

4.6.1. A Biztos hatáskörének sajtószabadságot érintő vonatkozásai
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Biztos olyan hatáskörrel rendelkezik, amely őt a
médiaszolgáltatók és a sajtóterméket kiadók tevékenységét közvetlenül érintő ügyek vizsgálatára
jogosítja fel. Alkotmányossági szempontból kiemelt jelentőséggel az bírt, hogy e hatáskör alapján a
Biztos akár a szerkesztői szabadság körébe tartozó kérdéseket is vizsgálhatott, és az eljárása mögött
meghúzódó hatósági támogatás mellett a szolgáltatókra komoly nyomást gyakorolhatott.
A Biztos a rendelkezésére álló kvázi hatósági jogok (adatszolgáltatásra kötelezés az üzleti titkokra is
kiterjedően, valamint a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó, illetve az Mttv. tényállás tisztázását
szolgáló szabályainak alkalmazása) már önmagukban is a sajtó működésébe való beavatkozást
jelentettek, míg az eljárást lezáró aktusok — mind a konkrét jogkövetkezményekkel járó megállapodás,
mind az érintett szolgáltató magatartását a Médiatanács és a nyilvánosság számára értékelő jelentés —
a médiaszolgáltatók és a sajtóterméket kiadók működésére komoly hatással lehettek.
Emellett pedig – a már említett módon – a Biztos eljárása mögött mindvégig jelen volt a hatósági fellépés
és kényszerítés lehetősége: a Hivatal a Biztos kezdeményezésére adatszolgáltatásra kötelezhetett és
bírságolhatott, a Biztossal kötött megállapodás megtartása hatósági felügyeleti eljárás keretében
ellenőrizhetővé (lényegében kikényszeríthetővé) vált, a szolgáltatók együttműködési készségét egyéb

Vö. Mttv. 141. § (1) bekezdés (az alkotmányossági vizsgálat idején hatályos szöveg).
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hatósági ügyekben is figyelembe kellett venni, illetve a médiaszolgáltatók és a sajtóterméket kiadók
magatartását értékelő jelentésekről a Biztos beszámolt a Médiatanácsnak.
Mindezek alapján – annak ellenére, hogy a Biztos eljárása az Mttv. szövege szerint nem minősült
hatósági eljárásnak – a Biztos fellépése a sajtó tevékenységébe való jelentős, a szerkesztői szabadságot
is érintő állami beavatkozásnak, a sajtószabadság korlátozásának minősült.
A szükségesség–arányosság vizsgálata során elsődlegesen azt kellett vizsgálni, hogy az intézmény
létrehozása önmagában szolgált-e valamilyen legitim (jogalkotói) célt és a rendelkezésre álló
jogvédelmi és felügyeleti eszközök mellett beiktatása szükségesnek minősült-e.
Miután az Alkotmánybíróság megállapította a szerkesztői szabadság korlátozását, azt vizsgálta, hogy a
Biztos intézményének a létrehozása és eljárásának a szabályai szükséges és arányos korlátozását
jelentik-e a sajtószabadságnak. Megállapítása szerint egy ilyen mértékű állami fellépési tevékenység –
még ténylegesen gyakorolható hatósági hatáskör nélkül is – „a sajtó tevékenységébe való jelentős, a
szerkesztői szabadságot is érintő állami beavatkozásnak minősül.”399
Az Alkotmánybíróság e tárgyban hivatkozta az 1/2007. (I. 18.) AB határozatban a Panaszbizottság
kapcsán kifejtettek mérlegelési szempontjait (akkor a kiegyensúlyozottság vizsgálata szempontjából
indokoltnak találta külön intézmény felállítását és hatáskörét, ám az egyéb panaszügyek esetében,
amelyeknél pontosan meg nem határozott, a szerkesztési szabadságot közvetlen érintő ügyek
elbírálására vonatkozó hatáskört alkotmányos cél hiányában megsemmisítette)400. Megállapította, hogy
a Biztos eljárási lehetősége amellett, hogy rendkívül széles, nem is pontosan behatárolt, hiszen minden
olyan ügyben eljárhatott, amely nem a médiaszolgáltatásra vonatkozó jogszabály megsértését vizsgálta,
és nem a Hivatal, az Elnök, vagy a Médiatanács hatáskörébe tartozott. Hatáskörét így érdemben csak a
Hatóság önálló hatósági hatáskörrel rendelkező szerveinek hatásköri listája korlátozta, ám azon túl
vizsgálódásai során szabad mozgástere szinte korlátlan volt.
Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel nem juthatott más következtetésre, minthogy „a jogszabályi
mellett nincs alkotmányos indoka annak, hogy a Biztos a médiaszolgáltatókkal és a sajtóterméket
kiadókkal szemben, pontosabban meg nem határozott „méltányolandó érdekek” sérelme vagy annak
veszélye esetén – akár a szerkesztői szabadságot is közvetlenül érintő módon – fellépjen. A Biztos
jogintézményének létrehozása ezért – a vizsgált formában – az Alkotmány 61. §-ában védett
sajtószabadságot szükségtelenül, alkotmányosan indokolt cél nélkül korlátozza.” 401 A korlátozás
szükségtelenségére tekintettel az arányosság vizsgálatának elvégzésére a határozatban nem került sor.
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HARMADIK

RÉSZ

A

SAJTÓSZABADSÁG

KLASSZIKUS

SZELVÉNYJOGAINAK

TARTALMA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

Bevezető – A klasszikus szelvényjogok – a fundamentum
A sajtószabadság klasszikus szelvényjogai azok a szabadságjog érvényesüléséhez elemi módon
szükséges jogosultságok, amelyek bár nem teljesen fedik le az alapjog tartalmát, de olyan fundamentális
jelentőségűek, hogy érvényesülésük hiányában a sajtószabadság érvényesülésére sincs remény (conditio
sine qua non). A klasszikus szelvényjogok a(z) (lap)alapítás szabadsága, a (tartalom)szerkesztés
szabadsága, valamint az előzetes ellenőrzés és korlátozás (cenzúra) tilalma.402
Ezek a szabadságok, mint sajátos biztosítékok az állam részéről elsősorban tartózkodási
kötelezettségként értelmezhetők, vagyis az állam be nem avatkozása révén érvényesülnek (negatív
szabadság). A sajtószabadság alkotmányos tartalmának további része a pozitív szabadság biztosítása,
különösen az állam intézményvédelmi kötelezettségen alapuló követelmények. A szelvényjogok
érvényesülése is bizonyos esetekben megköveteli az állami beavatkozást, mint például a strukturális
szabályok, vagy a szerkesztési autonómiát korlátozó tartalomszabályozás esetében. A pozitív szabadság
körében említhető az újságírói privilégiumok kérdése, amelyekről külön fejezetben részletesebben is
szólok. Az újságírói forrásvédelemhez való jog, vagy éppen a belépési jog szűken véve tartozik a
klasszikus szelvényjogokhoz, de mégis levezethetőek a szerkesztési szabadságból, hiszen a tartalom
szabad, befolyásmentes meghatározásának joga akkor érvényesülhet valójában, ha az újságíró,
szerkesztő félelem nélkül használhat fel, az információforrás félelem nélkül oszthat meg
közérdeklődésre számot tartó információkat, vagy éppen az újságírót nem korlátozzák mozgási
szabadságában, részt vehet, tudósíthat olyan eseményekről, amelyek a közérdeklődésre tartanak számot.
Hasonlóan sajátos, intézményvédelmi kötelezettségből fakadó állami beavatkozási szükségszerűség a
szűkös infrastruktúra felhasználásával terjeszthető médiaszolgáltatások vonatkozásában az
infrastruktúra kezelése és kiosztása. Ez az állami kötelezettség a másik oldalon akár az alapítási
szabadság korlátjaként is értelmezhető, ám valójában a piaci strukturális korlátozások a technológiai
adottságokhoz igazodva éppen a sajtószabadság intézményes oldalának érvényesülését, a demokratikus
diskurzusokat segítik elő, és a közönség érdekeit veszik figyelembe.
Az alábbiakban a sajtószabadság három klasszikus szelvényjogának tartalmát kívánom feltárni,
elsősorban az azokat elemző alkotmánybírósági határozatokból leszűrhető alkotmányos követelmények
szintetizálása révén.
I. Fejezet Az alapítás szabadsága
Az alapítás, vagy másként piacra lépés szabadsága a cenzúra tilalma mellett a sajtószabadság egyik
legkorábban elismert és esszenciális tartalmi elemeként számon tartott szelvényjoga. A(z) (hatósági)
engedély nélküli lapalapítás ugyanis már a sajtószabadság-eszme és az első jogalkotási követelések
megjelenésekor elemi garanciája volt annak, hogy a közhatalom felfogását opponáló, vagy egyenesen a
hatalommal kritikus vélemények a sajtó intézményrendszerében megjelenhessenek. S bár a
sajtószabadság korai követelése gyakorta a cenzúra, mint a leglátványosabb és legnyomasztóbb
korlátozás eltörlésének a követelésében manifesztálódott, csakhamar az alapítási korlátok lebontása is a
követelések homlokterébe került. Érdemes itt felidézni, hogy az 1848-as sajtótörvény alapításkor
fizetendő biztosíték (kaució) elnevezésű intézménye a törvény elfogadásának pillanatában komoly
indulatokat váltott ki, elsősorban a pesti, forradalmi ifjúság körében403: tudták, érezték ugyanis, hogy a
pénzösszeg letételéhez kötött adminisztratív korlátozás hatásában közel olyan jelentős akadályát képezi
402
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a gondolatok kinyomtatásának, mint a hatalmi eszközök, a cenzúra, vagy az alapítás engedélyezésének
adminisztratív alkalmazása.

1. Az alapítás szabadságának hagyományos korlátai: az engedélyezési rendszer és a kaució
Az alapítás szabadságának korlátozása a sajtójogtörténet különböző korszakaiban vissza-visszatérő,
hatékony sajtórendészeti eszköze volt a hatalommal szemben kritikus sajtó korlátozásának. Az alapítás
adminisztratív engedélyezési rendszere évszázadokig meghatározó eszköz volt az állam kezében a nem
kívánatos gondolatok nyilvánosságból való kizárása, vagy legalábbis korlátozása érdekében. Hazánkban
kisebb megszakításokkal egészen az 1990-es rendszerváltásig volt valamilyen alapítási feltétel, amely
megnehezítette a sajtótermékek alapításának a szabadságát. Az engedélyezési rendszer egyértelműen az
állam kezébe helyezi a lapok indításának sorsát, a kauciós szabályok pedig olyan anyagi belépési
küszöböt állítanak fel, amelyet csak a jelentős anyagi lehetőségekkel rendelkezők tudtak mozgósítani.
A pénzügyi küszöb bevezetése mindig kedvezett a fennálló társadalmi rend tagjainak, és többnyire
elnehezítette a változást sürgető, a fennálló közhatalmi berendezkedést opponálók esélyeit.
A sajtótermékek megjelenését adminisztratív engedélyhez kötő szabály, amely valamely szervnek
(tipikusan állami hatóságnak) olyan engedélyezési diszkrecionális hatáskört biztosít, amellyel szabadon
mérlegelheti az alapítás engedélyezését, vagy azt megtagadhatja, a sajtószabadság olyan súlyos
intézményi korlátozása, amely az alapjog lényeges tartalmát érinti, így szükség szerint
alkotmányellenes. A sajtójog-történeti áttekintésben röviden bemutattam a sajtórendészeti szabályok
alapítást érintő rendelkezéseit. Most az alapítás szabadságának alkotmányos tartalmát mutatom be,
amelynek feltárásához az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatait hívom segítségül.
Az alapítás (hatósági) engedélyhez kötése azon túl, hogy egy konkrét lap tekintetében ellehetetleníti a
szabad szólás jogából fakadó álláspontok nyilvánossághoz közvetítését (szubjektív oldal), a
demokratikus diskurzusokat alakítani képes intézményrendszer egésze tekintetében is korlátozza a
sajtószabadságot, annak objektív oldalát, szükségszerűen szürkíti a vitatkozó közösség
információforrásainak a körét.

2. Az alapítás szabadságának differenciált érvényesülése
Az alapítási szabadság az egyes médiatartalom-szolgáltatók tekintetében, azok sajátosságaira tekintettel
(igénybe vett infrastruktúra jellemzői, az emberi gondolkodásra gyakorolt befolyás) eltérően érvényesül.
A földfelszíni frekvenciát használó médiaszolgáltatások esetében „az alapjog gyakorlását összhangba
kell hozni megvalósítása technikai feltételeinek »szűkösségével«”, 404 „a felhasználható frekvenciák
(belátható idő belül) véges voltával.”405 Amiként a későbbiekben részletesen bemutatom, bizonyos
technológiai, vagy piaci (szűkös) feltételek esetén az államnak az a felelőssége, hogy olyan szabályozást
alkosson, amely megteremti az intézményi és eljárási garanciákat. A korlátlan infrastruktúrájú
médiatartalmak tekintetében a korlátozásmentes alapítás joga elvileg képes biztosítani a választék
sokszínűségét és a közönség jogait, a szűkös infrastruktúrát igénybe vevő médiatartalom-szolgáltatók
korlátos száma miatt azonban az alapítás teljes szabadsága éppen ellenkező eredményre vezethet, és
monopolizálhatja a nyilvánosságot, az elérhető információk és vélemények körét, vagyis korlátozhatja
a tájékozódáshoz való jogon alapuló demokratikus nyilvánosság, plurális közvélemény kialakulását és
érvényesülését. A sajtószabadság intézményes oldalának biztosítása érdekében így olyan szabályozásra
és elosztási mechanizmusra van szükség, amely a szűkösség ellenére is a legszélesebb körű tájékozódási
jog biztosításával képes garantálni az alapjog objektív oldalának érvényesülését.
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Az állami szerepvállalás alkotmányos peremfeltételei felől nézve, amennyiben az adott médiaszolgáltató
működése szűkösen rendelkezésre álló erőforrások elosztását követeli meg, az állam aktív szabályozási
és hatósági fellépése garantálja, hogy a piacra való belépés során mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá
a rendelkezésre álló, elosztható kapacitásokhoz, és ennek a kapacitáselosztásnak a következtében a
korlátozottságra tekintettel a lehető legplurálisabb médianyilvánosság, végső soron közvélemény
alakuljon ki. Más esetekben, amikor az igénybe vett „terjesztési platform” nem képezi műszaki
technológiai akadályát a korlátlan hozzáférésnek az állam tartózkodási kötelezettsége képes leginkább
biztosítani az alapítás szabadságát.406

3. Az állami részvétel terjedelme: A nyilvántartásba vétel nem engedélyezési rendszer
Az alapítás szabadsága ugyanakkor két vonatkozásban is pontosításra szorul. Egyfelől az alapítás
szabadsága alkotmányos értelemben nem jelenti azt, hogy egy sajtótermék vagy médiaszolgáltatás
(együttesen médiatartalom-szolgáltató) működésének a megkezdése (alapítása) nem köthető bizonyos
állami eljáráshoz: az alapító részéről bejelentési, az állam oldaláról pedig nyilvántartásba vételi és
nyilvántartás-vezetési kötelezettséghez. A médiatartalom-szolgáltatók formai szempontok szerinti, a
hatóságnak (önkényes) mérlegelési jogosultságot nem engedő nyilvántartási rendszere több okból is
indokolt – és a későbbiekben kifejtettek szerint – alkotmányosan legitim korlátja az alapításnak. A
nyilvántartási rendszer ugyanis a médiatartalom-szolgáltató tevékenységével összefüggő jogviták
rendezése (megindítása) és a hatósági eljárások lefolytatása érdekében biztosítja a szükséges
információk hozzáférhetőségét, így a polgári jogi felelősség alanyának vagy a médiahatóság
hatáskörébe tartozó felügyeleti eljárásban az ügyfélnek a személye az alapításkor bejelentett és
nyilvántartásba vett adatokból ismerhető meg. A nyilvántartási rendszer alkotmányosságának legfőbb
mércéje és az engedélyezési rendszerrel szembeni jellemzője, hogy milyen mértékű az állami
beavatkozás lehetősége, a nyilvántartást vezető hatóság vizsgálati és bejegyzési jogosultsága mennyiben
formális regisztratív aktus kibocsátására szorítkozik, illetőleg mennyiben terjedhet ki bizonyos tartalmi
kritériumok vizsgálatára.

4. Sajtótermék alapításának alkotmányos feltételei
4.1. Az első alkotmányossági vizsgálat a 34/2009. (III. 27.) AB határozatban
Az Alkotmánybíróság először az Stv. azon rendelkezéseit vizsgálta, amelyek az időszaki lapok
nyilvántartásba vételét és törlését szabályozták.407
Az Stv. 12. §-a rendelkezett a lapalapítás szabadságáról és annak korlátairól, rögzítette, hogy
mindenkinek jogában áll sajtóterméket (így időszaki lapot is) előállítani és nyilvánosan közölni, 408
ugyanakkor e jog gyakorlását bejelentési kötelezettséghez kötötte: „A bejelentés alapján az időszaki
lapot nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel előtt az időszaki lap nem terjeszthető.”409

Vö. Polyák Gábor: A piacra lépés szabályozása. In: Gálik Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás, KJK-Kerszöv,
Budapest, 2005. 253.
407 Stv. 3. § (1) bekezdése: A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére
való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.
Stv. 14. § (1) bekezdése: Az engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételt meg kell tagadni, ha a sajtótermék tartalma a 3. § (1)
bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik, külsőleg hivatalos lap (…) látszatát kelti, illetve címével, grafikai megjelenésével,
külalakjával vagy egyéb jellemzőjével már bejegyzett laphoz hasonló módon jelenik meg, és ez a fogyasztók megtévesztésére
alkalmas.
Stv. 15. § (1) bekezdése: Az időszaki lapot törölni kell a nyilvántartásból, ha a nyilvántartásba vétel megtagadásának lenne
helye.
408 vVö. Stv. 12. § (1) bekezdés.
409 Stv. 12. § (2) bekezdés.
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Az Alkotmánybíróság a korábbi, ún. cenzúrahatározatában [20/1997. (III. 19.) AB határozat] leszögezte,
hogy „[a]z időszaki lap előállításának és nyilvános közlésének kötelező bejelentése, valamint
nyilvántartásba vétele a sajtóigazgatásnak hagyományos és szükséges megnyilvánulása.”410 Az
előállítás és nyilvános közlés sajtóigazgatási eljáráshoz, bejelentésen alapuló nyilvántartásba vételhez
kötése önmagában nem ellentétes a sajtószabadsággal, nem jelenti az alapjog érvényesülésének
szükségtelen és aránytalan korlátját. Abban az esetben, ha a nyilvántartásba vételi eljárás szabályozása
nem sérti az alapítás szabadságát, vagyis a bejegyzési rendszer alkotmányos keretek között szabályozott,
a bejelentés elmulasztása esetére kilátásba helyezett büntetőjogi felelősségre vonás sem aránytalan
korlátozás, tekintve, hogy ilyen esetben a korlátozás alkotmányosságának a megállapítása is a sajtójogi
szabályból következik, és nem az azt szankcionáló büntetőjogi tényállásból.411

4.1.1. Nyilvántartásba bújtatott engedélyezés?
Az Stv. vizsgált szabálya a nyilvántartásba vétel során a hatáskörrel rendelkező hatóság (az
Alkotmánybíróság vizsgálata idején a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) számára bizonyos esetekben
megtiltotta a nyilvántartásba vételt.412 Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel
megtagadásának valamely esete fennáll-e, a hatóságnak az automatikus bejegyzés helyett – szűk körben
ugyan, de – érdemi, tartalmi vizsgálatot kellett lefolytatni. Azzal, hogy az Stv. a nyilvántartásba vételre
hatáskörrel bíró hatóság számára a sajtótermék előállítására és nyilvános közlésére jogosító
nyilvántartásba vételt bizonyos esetekben megtiltotta, az alapítás szabadságának jelentős korlátját
állapította meg.
A nyilvántartásba vételt az alábbi esetekben kellett a hatáskörrel rendelkező hatóságnak megtagadni:
– a sajtószabadság általános korlátainak megsértésének előzetes prognózisa;
– hivatalos lappal való összetéveszthetőség;
– már bejegyzett laphoz megtévesztésig hasonló megjelenés.
Rövid kitérőként szükséges megjegyeznem, hogy bár az Stv. szövegszerűen tartalmazott utalást
engedélyezési hatáskörre [vö. az engedélyt (…) meg kell tagadni, Stv. 14. § (1) bek.], de azt tartalommal
megtöltő anyagi jogi szabály az Stv. novelláris módosítását elvégző 1990. évi XI. törvény hatályba
lépését követően nem volt, így lényegében az engedélyezésre utaló rendelkezés egy rossz emlékű
szabály, üres recidívája volt csupán. Az 1990. évi XI. törvény hatályba lépését követően az időszaki lap
kiadása és nyilvános közlése kizárólag bejelentési kötelezettséghez volt kötött.
A bejegyzés megtagadásának második és harmadik feltétele, nevezetesen, hogy a sajtótermék külsőleg
hivatalos lap látszatát kelti, vagy más, már bejegyzett laphoz megtévesztően hasonló, objektív és szűk
körű (kizárólag bizonyos formai-arculati jelleggel kapcsolatos), alkotmányosan elfogadható akadályai
az alapítás szabadságának. Az ilyen korlátozásokkal a törvény nem csupán a lappiac más szereplőit és
a hivatalos lap sajátos jellegét védte, de a tájékozódni szándékozó közvélemény megtévesztését is
kiküszöbölte.
Az Alkotmánybíróság – nézetem szerint – helyesen állapította meg, hogy az olyan nyilvántartásba vételi
szabály, amelynek alapján a bejegyzésre jogosult hatóság hatásköre nem csupán a mérlegelést nem
engedő, kötelező bejegyzésre irányuló adminisztratív aktusra terjed ki, hanem kifejezetten nevesített
körben mérlegelési lehetősége is van, a sajtószabadság jelentős korlátozásának minősül.413 A
sajtószabadság korlátozása – a véleménynyilvánítási szabadsággal való szoros kapcsolata miatt – csak
szűk körben lehetséges.
20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 93.
20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 93.
412 Stv. 14. § (1) bekezdés (az alkotmányossági vizsgálat idején hatályos szöveg).
413 Vö. 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 287.
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Az Stv.-ben a bejegyzés megtagadásának első feltételeként meghatározott esetek a sajtószabadság
legitim korlátai, hiszen azok a sajtószabadság felelős gyakorlása körében értelmezhetők. Igaz ez a mások
személyhez fűződő jogának sérelmét megvalósító sajtótermékre is, hiszen az emberi méltóság joga, és
az emberi méltóságból mint általános személyiségi jogból fakadó többi személyiségi jog, különösen a
becsület és a jó hírnév, alkotmányos, legitim korlátja lehet a sajtószabadságnak.
Az alapítási szabadság érvényesülésének vizsgálatánál is hangsúlyozottan kell figyelembe venni, hogy
a sajtószabadság érvényesülését alapvetően befolyásoló alapítási szabadság kiemelt jelentőséggel bír a
véleménypluralizmus kialakulásában, hiszen a közösségi viták lefolytatásának a legfontosabb színtere a
sajtó egésze, valamint önmagukban az azt alkotó sajtótermékek is.414 „Azzal, hogy a jogalkotó nem
csupán az időszaki lapok címének és céljának a bejelentését írja elő, hanem a bejelentett cél vizsgálatát
– tehát az előzetes tartalmi ellenőrzést – is, lényegében az információk hozzáférhetőségének és
terjesztésének a felügyeletéről rendelkezik.”415 A bejelentett cél vizsgálata, vagyis, hogy a megjelentetni
szándékozott lap tartalmában megfelel az Stv. vonatkozó (a sajtó minimális kötelezettségeit előíró)
feltételeinek, a hatáskörrel rendelkező hatóság részéről olyan objektíven nem igazolható
következtetések, prognózisok alapján lehetséges csupán, amelyek közel sem kizárólag a bejegyzéshez
szükséges objektív, formális feltételek vizsgálatát jelentik, hanem azon lényegesen túlterjeszkednek. A
még nem működő sajtótermék jövőbeni szerkesztési gyakorlatának prognosztizálásán alapuló eljárás
olyan mérlegelésen alapuló szubjektív döntéshez vezet, amelynek hatása van a sajtótermék
közzétételére, ezáltal a jövőre nézve megakadályozza a tartalmak adott keretek közötti megjelentetését.
A közzétenni szánt tartalmak egy része így kisebb eséllyel juthat el a tájékozódás jogával rendelkező
polgárokhoz, nem termékenyítheti meg a demokratikus diskurzusokon alapuló közvéleményt.
„A nyilvántartásba vételt végző hatóság döntési jogosultsága így magában foglalja a sajtótermék útján
közölni szánt gondolatok tartalmának előzetes közhatalmi ellenőrzését, értékelését és minősítését abból
a szempontból, hogy azok sajtótermékként forgalomba hozhatók-e.” A gondolatok tartalmának előzetes
közhatalmi kontrollja és az ellenőrzésen alapuló olyan eljárás, amely a megjelentethetőség kérdését
dönti el, még akkor is, ha nem tételesen vizsgálható tartalmat érint, hanem lehetséges, hipotetikusan
jogellenesnek vélelmezett tartalmat, „cenzúrának minősül.” Az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy
a nyilvántartásba vételi eljárásban intézményesített előzetes tartalomprognózis – amelynek célja egy
absztrakt jövőbeni jogsérelem bekövetkezésének a megakadályozása (az alapjogkorlátozás célja) – és
az annak érdekében okozott alapjogsérelem súlya nem egyeztethető össze egymással.416 Mindebből
pedig okszerűen jutott arra a végső következtetésre, hogy „[a]z, hogy a regisztrációról döntő hatóság
álláspontja szerint a sajtótermék bejelentett célja alapján személyiségi jogok jövőbeni megsértése
valószínűsíthető, nem indokolhatja a sajtótermék regisztrációjának a megtagadását.”417 A személyiségi
jogokat érintő sérelemokozás és jogérvényesítés vonatkozásában az Alkotmánybíróság még – helyesen
– hivatkozott e jogok személyes érvényesíthetőségére is.418

4.1.2. Törlés vagy adminisztratív betiltás?
A címben szereplő kérdés szándékosan fogalmaz sarkosan: a sajtótermék nyilvántartásból való törlésére
lehetőséget adó szabály vajon szükség szerint alkotmányellenes-e és a sajtótermékek hatósági,
adminisztratív betiltását jelenti-e? A válasz csak nemleges lehet, hiszen még egy demokratikus
társadalomban is alkotmányosan igazolható lehet egy olyan törvényi rendelkezés, amely a
sajtószabadságot oly módon korlátozza a szükségesség és arányosság messzemenő figyelembevételével,
Vö. 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 290.
34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 290.
416 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 290.
417 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 290.
418 Vö. 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 291.
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hogy a lap működésének jogi feltételeit a nyilvántartásból való törlés útján megszünteti. Ugyanakkor a
sajtótermék azon az alapon való törlése, hogy a közzétett tartalom megsértette a törvény rendelkezéseit
(törlés szankció), a sajtószabadság – különösen a szerkesztési szabadság – szükségtelen korlátozása,
hiszen vannak kevésbé korlátozó eszközök is a jogsértő tartalmak korlátozására, megakadályozására.419
Az Stv. rendelkezése értelmében a sajtóterméket a nyilvántartásból akkor kellett törölni, amikor a
nyilvántartásba vétel megtagadásának lett volna helye.420 A nyilvántartásból való törlés Stv.-ben
szabályozott módja a bejegyzésre hatáskörrel rendelkező hatóságnak folyamatos tartalomkontrolláló
hatáskört is biztosított.
Az Alkotmánybíróság egyértelművé tette, hogy a törlés, mint sajtóigazgatási szankció, rendkívül súlyos
jogkövetkezmény, a sajtószabadság korlátja. A törlés szankció léte önmagban is jelentős mértékben
szűkítheti a közéleti viták nyitottságát, pluralitását, hiszen a szankció kiszabásának lehetősége
dermesztően hathat a szerkesztési szabadságra, végső soron pedig a nyilvánosságban megjelenő
tartalmakra. A konkrét Stv.-szabály esetében pedig megszorító rendelkezés hiányában akár egy enyhe
és/vagy egyszeri, a vonatkozó tilalmak valamelyikébe ütköző jogsérelem is indokul szolgálhatott a
sajtótermék további működését ellehetetlenítő nyilvántartásból való törlésre.
A nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmények vizsgálata során a hatóság lényegében
folyamatos tartalomkontrollt gyakorol a sajtótermékek tekintetében, amely az állami felügyelet általános
kérdéseit elemző részben kifejtettek értelmében a sajtószabadság szükségtelen, alkotmányellenes
korlátozását jelenti. A sajtótermékek tekintetében a tartalmak hatósági kontrollja és szankcionálása – a
differenciált szabályozásra okot adó körülményekre tekintettel – alkotmányosan csak rendkívül szűk
körben elfogadható, ellentétben a sajátos helyzetben lévő, szűkös infrastruktúrát használó és az emberi
gondolkodást fokozottan befolyásoló lineáris médiaszolgáltatásokkal.
A nyilvántartásból való törlés konkrét szabályainak dermesztő hatását az Alkotmánybíróság is
megállapította: „Amennyiben a szerkesztőnek, kiadónak minden egyes cikk megjelenése előtt
figyelembe kellene vennie, hogy az adott cikk megjelenése esetleg a lap törlését eredményezheti, és csak
e félelemmel adhatná ki az adott lapszámot, a sajtószabadság lényege veszne el.”421
A törlésről szóló hatósági döntés nem lehet egyetlen jogsértésen alapuló, különösen nem a jogsértés
jellegére, súlyára, ismétlődésére tekintet nélküli, és nem lehet objektív, mérlegelést nem engedő jellegű
sem. Semmiképpen nem lenne arányos az okozott jogsérelemmel arányban álló, a sajtószabadság ilyen
súlyú, az adott sajtótermék vonatkozásában annak megszűnését jelentő korlátozása.
Ugyanakkor a személyiségi jogok személyes érvényesíthetősége körében arra is rá kell mutatni, hogy
az egyén önrendelkezési jogának része az igény állapotában lévő jog érvényesítésétől való tartózkodás,
a nem-érvényesítés joga. A nyilvántartásból való törlés ugyanakkor teljesen független az állított
személyiségi jogi jogsérelem érvényesítésétől, nem beszélve az annak tényleges megtörténtét
megállapító jogerős bírósági ítélettől. Így a személyiségi jogi jogsérelem hatóság általi (szubjektív és
önkényes) állítása, a sérelmet szenvedett személy akaratától függetlenül és jogerős ítélet nélkül is
eredményezhette volna a lap adminisztratív betiltását.
Az Alkotmánybíróság tehát alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette az Stv. azon szabályát,
amely a sajtószabadság gyakorlása általános alapelveinek vélelmezett megsértése esetén megtiltotta a
nyilvántartásba vételt, és tényleges megsértése esetén elrendelte a nyilvántartásból való törlést.
4.2. Az alapítási szabadság második vizsgálata a 165/2011. (XII. 20.) AB határozatban
A 2010-es médiaszabályozás alkotmányos felülvizsgálata során több indítványozó is kérte az
Alkotmánybíróságtól annak vizsgálatát, hogy a sajtótermékek nyilvántartásba vételét lehetővé tévő
A szerkesztési szabadságról ld. a Harmadik rész II. fejezetét.
Vö. Stv. 15. § (1) bekezdés.
421 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 290.
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Smtv. 5. § (1) bekezdése,422 és a Hivatal hatáskörét kimondó Mttv. 41. § (4) bekezdése423, valamint a
sajtótermék bejelentésének részletes szabályait megállapító 46. §-a,424 a nyomtatott és internetes
Smtv. 5. § (1) bekezdése: „Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének vagy végzésének, illetve a sajtótermékek
közzétételének feltételéül szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a
sajtó szabadságát.”
423 Mttv. 41. § (4) bekezdése: A Hivatal nyilvántartást vezet
a) a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
b) a lineáris rádiós médiaszolgáltatásokról,
c) a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
d) a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert rádiós médiaszolgáltatásokról,
e) a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
f) a lekérhető rádiós médiaszolgáltatásokról,
g) a kiegészítő médiaszolgáltatásokról,
h) a nyomtatott sajtótermékekről,
i) az internetes sajtótermékekről és hírportálokról,
j) a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásokról, illetve kiegészítő
médiaszolgáltatásokról.”
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Mttv. 46. § A sajtótermék nyilvántartásba vételét annak kiadója vagy alapítója kezdeményezheti. Ha a sajtótermék alapítója
és kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, viszonyukat, a sajtótermékkel kapcsolatos feladataikat és jogaikat megállapodásban
rendezik.
(2) A sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésben meg kell jelölni:
a) a bejelentő adatait:
aa) nevét,
ab) lakcímét (székhelyét vagy telephelyét),
ac) elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét),
ad) képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, postai és
elektronikus levelezési címét),
ae) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát,
b) a bejelentett sajtótermék címét,
c) internetes sajtótermék és hírportál, továbbá nyomtatott sajtótermék interneten elérhető digitális másolata esetében annak
internetes elérhetőségét,
d) ha az alapító és a kiadó eltérő személy vagy vállalkozás, mindkettő a) pontban megjelölt adatait.
(2a) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentéshez - nem természetes
személy bejelentő esetén - a képviseleti jogosultságot igazoló okirat - így különösen aláírási címpéldány, meghatalmazás másolatát mellékelni kell.
(3) A sajtótermék alapítója és kiadója nem lehet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, elnökhelyettese, főigazgatója,
főigazgató-helyettese, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának és a Közszolgálati Testületnek az elnöke, tagja, az Alap
vezérigazgatója, a Médiatanács tagja, ide nem értve a tudományos eredmények, vagy tudományos ismeretterjesztés
közzétételére irányuló sajtótermék alapítását vagy kiadását. A bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy vele kapcsolatban nem áll
fenn a törvény szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve az nyilvántartásba vétele esetén sem keletkezne.
(4) A sajtóterméket a Hivatal tizenöt napon belül nyilvántartásba veszi.
(5) A nyilvántartásba vételt a Hivatal visszavonja, ha
a) a bejelentővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy
b) a bejelentett sajtótermék címe egy korábban nyilvántartásba vett, és a bejelentés időpontjában a nyilvántartásban szereplő
sajtótermék címével azonos, illetve ahhoz az összetéveszthetőségig hasonlít, vagy ha a sajtótermék elnevezése a 41/A. § (1)
bekezdésében meghatározott követelményeknek nem felel meg.
(5a) Az (5) bekezdés b) pontja nem alkalmazható azon sajtótermék vonatkozásában, amely a 208. § (2) bekezdés szerinti
adatkiegészítési kötelezettségének tesz eleget.
(6) A sajtóterméket törölni kell a nyilvántartásból, ha
a) az (5) bekezdés alapján a nyilvántartásba vétel visszavonásának lenne helye,
b) az alapító vagy - amennyiben az alapító és a kiadó eltérő vállalkozás, úgy az alapító jóváhagyásával - a kiadó kérte a
nyilvántartásból való törlését,
c) a sajtótermék kiadásának megkezdését a nyilvántartásba vételtől számított két éven át elmulasztják, vagy a megkezdett
kiadást öt évnél hosszabb időre megszakítják,
d) bíróság jogerős határozata elrendelte a sajtótermék címe által elkövetett védjegybitorlás abbahagyását és a bitorló eltiltását
a további jogsértéstől, vagy
e) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapító legalább tizenöt napja jogutód nélkül megszűnt.
(7) A sajtótermék kiadójának és alapítójának tizenöt napon belül be kell jelentenie a Hivatalhoz, ha a nyilvántartásban szereplő
adataiban változás következett be. A sajtótermék hatósági nyilvántartásba vett címét nem lehet megváltoztatni.
(8) Amennyiben a kiadó személyében változás következik be, a nyilvántartásban szereplő kiadónak kezdeményeznie kell a
nyilvántartásban szereplő adatok módosítását. Ennek elmaradása esetén az alapító is kezdeményezheti a módosítást. Az erre
irányuló eljárásra az (1)-(5) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.
(8a) Amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a kiadó vagy az alapító megsérti, a Hivatal - a 185. § (2)
bekezdésben foglalt elvek figyelembevételével - egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.
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újságokat valamint hírportálokat érintő deklaratív regisztráció alkotmányos korlátja-e a
sajtószabadságnak.425 Az alkotmányellenességet állító indítványozók azzal érveltek, hogy önmagában
és általánosságban a deklaratív regisztráció legitim alap nélküli alapjogkorlátozás, továbbá in concreto
az új nyilvántartásba vételi szabályokat úgy értelmezték, hogy azok alkalmazása hatósági engedélyhez
köti a lapalapítást.
Az Alkotmánybíróság a 2010-es médiaszabályozást átfogóan vizsgáló 165/2011 (XII. 20.) AB
határozatában általános jelleggel a korábbi gyakorlatának megfelelőn a nyilvántartási rendszert, mint a
sajtóigazgatás szükséges megnyilvánulását, az alapítási szabadság szükségszerű, alkotmányos
korlátozásának tekintette.426 A határozat felidézte, hogy hazánkban, csakúgy, mint Európában, hosszú
ideig az engedélyezési rendszerek voltak jellemzőek, és valamennyi magyar sajtótörvény „tartalmazott
olyan állami beavatkozást, amely a lapalapítás és kiadás feltételét jelentette.”427
Az engedélyezési rendszerek ellentéteként hivatkozik a határozat a normatív nyilvántartások
rendszerére, amelyben a sajtótermék kiadását ugyan nyilvántartásba vételhez kötik, azonban a
nyilvántartásba vételre vonatkozó hatáskör gyakorlása normatívan kötött. Az Alkotmánybíróság a
magyar rendszert ilyen normatívan kötött nyilvántartási rendszernek tekintette. „A normatív
nyilvántartási rendszerben azonban a szabadságjog érvényesülésének a fokmérője az állami
beavatkozási lehetőségének a mértéke.”428
Érdemes rámutatni arra, hogy egy olyan nyilvántartásba vételi rendszer, amely a hatóság részére
kötelező nyilvántartásba vételi kötelezettséget ír elő (ilyen szabályozást tartalmaz a hatályos Smtv.), a
nyilvántartásba vételi megoldások közül a legkevésbé korlátozza a sajtószabadságot. Ez még inkább
igaz, ha a működés feltételéül szabott bejegyzés, amely az állam részéről kötelezettségként jelenik meg,
nem előfeltétele a működés megkezdésének. A bejegyzés elmulasztása esetére biztosított működés
szabadsága ugyanis garanciális biztosíték az állami önkénnyel szemben, így az állam hallgatásával (a
nyilvántartásba vétel ideiglenes prolongálásával, vagy huzamos elmulasztásával) nem tudja
megakadályozni az egyébként a sajtószabadság intézményes megnyilvánulásának egy meghatározott
médiatartalom-szolgáltató tekintetében való érvényesülését.
4.2.1. A normatív nyilvántartásba vétel és visszavonhatósága
Az Alkotmánybíróság, összefoglalva korábbi – a 34/2009. (III. 27.) AB határozatban kifejtett –
álláspontját, megerősítette, hogy „[a] nyilvántartás (…) csupán adminisztratív aktus lehet, és a
hatóságként fellépő államnak nem lehet mérlegelési joga a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem
tárgyában (cenzúra tilalma), illetve a terjesztést, kiadást akadályozó nyilvántartásból való törlés
(9) A sajtóterméken és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a
kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni:
a) a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét,
b)-c)
d) a szerkesztésért felelős személy nevét.
(10) A nyomtatott sajtótermékek nemzetközi azonosítóját (ISSN), az egyéb nemzetközi jelzéseket és a kiadvány árát a külön
jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani és feltüntetni.
(11) Jogszabály rövidített impresszum feltüntetését is előírhatja, kivételes adatok feltüntetésének kötelezettségét, vagy más
különös szabályokat határozhat meg.
(12) A nyomtatott sajtótermékből és egyéb kiadványból tudományos és igazgatási célokra ingyenes kötelespéldányt kell a
külön jogszabályban megjelölt szervek rendelkezésére bocsátani. A kötelespéldány az arra jogosult szerv tulajdonában marad.
A kötelespéldányok rendelkezésre bocsátásának részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.
(13) A nyomtatott sajtótermékekből és a kiadványokból a kulturális javak megőrzése, a nemzeti bibliográfiai számbavétel és a
nyilvános könyvtári ellátás céljára, ingyenes kötelespéldányt kell a kormányrendeletben megjelölt szervek rendelkezésére
bocsátani. A kötelespéldány az arra jogosult szerv tulajdonában marad.
(14) A megőrzési célú kötelespéldányt a közgyűjtemény nyilvántartásából csak akkor lehet törölni, ha megsemmisült vagy
javíthatatlanul megrongálódott.
425 A szabályozás újdonsága az volt, hogy az internetes újságokat és a hírportálokat is a sajtószabályozás tárgyai hatálya alá
vonta és nyilvántartásba vételüket is előírta.
426 Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 93. és 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 518.
427 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 518.
428 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 518.
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elrendelésére (betiltás) is csak gondos mérlegelésen alapuló törvényi szabályozás alapján, kivételesen
kerülhet sor.”429
Mivel az Mttv. 54. § (4) bekezdése a sajtótermék vonatkozásában a nyilvántartást vezető hatóság
számára 15 napos határidővel a bejelentés adattartalmának megfelelő nyilvántartási kötelezettséget ír
elő, a hatóság a sajtótermék kiadását előzetesen, adminisztratív eszközökkel nem akadályozhatja meg.
A hatóság utólag azonban megvizsgálhatja, hogy fennálltak-e a nyilvántartásba vétel feltételei, és
amennyiben azok hiányát állapítja meg, normatív kötelezettségként vonja vissza a korábbi
nyilvántartásba vételt. Az Alkotmánybíróság megvizsgálta azokat az eseteket, amelyek a
nyilvántartásba vétel visszavonásához vezethetnek, és megállapította: „[E]gyértelmű, hogy ilyen – a
sajtótermék kiadását gátló – következtetésre a hatóság csak formai, illetve piaci szereplőket védő ok
alapján juthat,”430 a nyilvántartásba vétel visszavonására tehát nem kerülhet sor a sajtótermék tartalmára
tekintettel.
a) Általános következtetések
A sajtószabadság gyakorlásának alapelvei [Stv. 3. § (1) bek. és Smtv. 4. § (3) bek.] a jogalkalmazás
számára iránymutató jellegű rendelkezések. Így az sem kizárt, hogy az alapelvi rendelkezések
megsértéséhez a jogalkotó szankciókat fűzzön. Ugyanakkor a sajtószabadság alapjogának védelme miatt
„az időszaki lapok regisztrációja nem tehető függővé előzetes tartalmi kontrolltól – ami cenzúrát
jelentene –, az csak egy adminisztratív aktus lehet. Vonatkozik ez a megállapítás a nyilvántartásba vétel
mellett a nyilvántartásból való törlésre is.”431
b) A nyilvántartásba vétel visszavonása
A nyilvántartásba vétel visszavonásának akkor van helye, ha
– a bejelentővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn,432 vagy
– a bejelentett sajtótermék címe egy korábban nyilvántartásba vett, és a bejelentés időpontjában a
nyilvántartásban szereplő sajtótermék címével azonos, illetve ahhoz az összetéveszthetőségig hasonlít,
vagy
– ha a sajtótermék elnevezése az Mttv. sajtótermék címére vonatkozó rendelkezéseibe ütközik. 433
A fenti okok egyértelműen normatívan meghatározottak, előre ismertek, „ezért az erre alapozott
visszavonás a lapalapító, illetve a kiadó számára előrelátható kötelezettséget és megsértése előrelátható

165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 518. és vö. 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 291.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 518.
431 Vö. 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 287. és 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 518.
432 A sajtótermék alapítója és kiadója nem lehet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, elnökhelyettese, főigazgatója,
főigazgató-helyettese, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának és a Közszolgálati Testületnek az elnöke, tagja, az Alap
vezérigazgatója, a Médiatanács tagja, ide nem értve a tudományos eredmények, vagy tudományos ismeretterjesztés
közzétételére irányuló sajtótermék alapítását vagy kiadását. A bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy vele kapcsolatban nem áll
fenn a törvény szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve az nyilvántartásba vétele esetén sem keletkezne.
433 Mttv. 41/A. § (1) bekezdése: Sajtótermék és médiaszolgáltatás elnevezésében, illetve címében nem szerepelhet
a) olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy
b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül
összefüggésbe hozható.
(2) A nyilvántartásba vételi eljárás során a Hivatal vizsgálja az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését. A nyilvántartásba
vételi eljárás során a Hivatal - a nyilvántartásba vételi eljárással összefüggő bírósági eljárás során a bíróság - kétség esetén
köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
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következményt jelent.”434 Ebből fakadóan „[a]z ilyen állami eljárás nem minősíthető az alapítási
szabadság korlátozásának.”435
c) Nyilvántartásból való törlés
Az Mttv. részletesen felsorolja a sajtótermék nyilvántartásból való törlésének eseteit, az alábbiak szerint:
– a nyilvántartásba vétel visszavonásának lenne helye;
– az alapító vagy - amennyiben az alapító és a kiadó eltérő vállalkozás, úgy az alapító jóváhagyásával a kiadó kérte a nyilvántartásból való törlését;
– a sajtótermék kiadásának megkezdését a nyilvántartásba vételtől számított két éven át elmulasztják,
vagy a megkezdett kiadást öt évnél hosszabb időre megszakítják;
- bíróság jogerős határozata elrendelte a sajtótermék címe által elkövetett védjegybitorlás abbahagyását
és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől, vagy
– a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapítója legalább tizenöt napja
jogutód nélkül megszűnt.
A nyilvántartásból való törlés indoka kizárólag formai ok, illetőleg más piaci szereplők jogos érdekének
a védelme lehet. A törlés mindig a kiadó saját döntésére vezethető vissza, vagy olyan esetben lehetséges,
amely „nem áll összefüggésben a sajtótermék tartalmával, valamint bírói döntésen alapul.”436
A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat megvizsgálta a nyilvántartásba vétel – a nyilvántartásba vétellel
szoros összefüggésben álló – visszavonásának lehetőségét is. A nyilvántartásba vétel visszavonása egyet
jelent a sajtótermék vagy médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlésével, vagyis a tevékenység
végzése, a szolgáltatás nyújtása jogi feltételeinek megszűnésével. A törlés azonban soha nem vezethető
vissza a szolgáltatott tartalomra, nem rendelhető el a médiaszabályozásban foglalt valamely tartalmi
(szerkesztési) korlátozás, a törlés kötelezettség be nem tartására és mindig a kiadó saját döntésére
vezethető vissza (kéri a törlést, vagy a bejegyzett sajtóterméket vagy médiaszolgáltatást évekig nem adja
ki, nem nyújtja, amely egyfajta felhagyási szándékot jelez és a piaci versenytársak mozgási lehetőségeit
korlátozza).
A sajtótermék címe által elkövetett védjegybitorlás bírósági megállapítása esetén bekövetkező törlés
kivételes abban a tekintetben, hogy ott kifejezetten a sajtótermék immanens jellemzője, a címe alapján
következik be az adminisztratív eszközökkel való megszűntetés. A védjegybitorló címválasztással és használattal a sajtótermék kiadója maga választja a jogellenesség útját, amely a sajtótermék azonos
védjegy alatti kiadásának egész ideje alatt megtartja jogsértő voltát, ettől a jellegétől megfosztani
kizárólag a megjelenés (és így áttételesen a jogellenes védjegyhasználat) adminisztratív
megakadályozása útján lehet.
A kiadó, alapító jogutód nélkül megszűnése szintén olyan esete a törlésnek, amely egyfelől nem a
hatóság kezdeményezésére visszavezethető jogkövetkezmény, hanem a kiadó saját döntésének
eredménye, másfelől pedig ebben az esetben objektíve megszűnnek a lapkiadás társasági jogi feltételei,
továbbá a megjelenő tartalomért való felelősség is elenyészik, a jogellenes tartalomért való felelősség
érvényesíthetetlenné válik.
A médiaszabályozás a sajtótermékek vonatkozásában is – szűk körben ugyan, de – biztosít hatósági
felügyeleti hatáskört a hatóságnak. A nyilvántartásba vétel tekintetében így legitim célként
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 519.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 519.
436 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 519.
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hivatkozható, hogy a médiahatóság hatósági eljárása megindítása során külön vizsgálódás nélkül, a
nyilvántartásból azonosítani tudja az eljárás ügyfelének személyét. Nyilvántartás vezetése nélkül
ugyanis, „valamennyi felügyeleti típusú eljárásban a hatóságnak azt kellene elsőként tisztázni, hogy
milyen szolgáltatók tartoznak az egyedi hatósági felügyelet személyi hatálya alá, amely egyrészt a
jogérvényesülés biztosítását jelentősen akadályozná, másrészt nem lenne garanciális, kiszámítható az
érintett jogalanyok meghatározása tekintetében.”437
További garanciális szabályként értékelte az Alkotmánybíróság, „hogy a hatóság visszautasító
határozata bírói kontroll alatt áll, azaz a bejelentő lapalapító bíróság előtt vitathatja a hatóság
határozatának jogszerűségét.”438
A nyilvántartás illetőleg az abból való törlés nem áll összefüggésben az Smtv.-ben meghatározott
tartalmi korlátokkal, vagyis annak jogalapja sem a hatóság, sem a bíróság eljárásában nem lehet az Smtv.
valamely rendelkezésének a sajtótermék általi megsértése. Ebből fakadóan a törlés semmilyen
összefüggésben nem áll a szerkesztési szabadsággal, nem korlátozza a tartalomszerkesztés szabadságát,
hiszen a szerkesztett tartalom jogellenes volta nem vezethet a nyilvántartásból való törlésre.
Mind a nyilvántartás visszavonása, mind pedig a nyilvántartásból való törlés esetén garanciális szabály,
hogy a hatósági döntés bírói kontroll alatt áll, annak jogszerűsége bíróság előtt vitatható.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján – álláspontom szerint – az alapítás szabadságának az alábbi
alkotmányos követelményei határozhatók meg:
– Normatív nyilvántartása vétel és nem engedélyezés;
- Nyilvántartásba vételi eljárás formális, törvényi feltételek alapján, a hatáskör nem biztosít mérlegelést
és tartalmi alapú vizsgálatot;
– Bírói felülvizsgálat;
- A nyilvántartásból való törlés is normatív, formális alapú, nem köthető a sajtótermék tartalmához,
vagyis nem a sajtótermék tartalmához kapcsolódó szankció.

5. A médiaszolgáltatások piacra lépésének feltételrendszere
A médiaszolgáltatások piacra lépésének alkotmányos keretrendszere a sajtótermékek alapításhoz képest
összetettebb és differenciáltabb. A differenciált szabályozás a médiaszolgáltatások piacra lépésével
kapcsolatban jelenti a sajtótermékekhez képest azonosítható, és az egyes médiaszolgáltatás-típusok
piacra lépésének módjai közötti különbségeket. A médiaszolgáltatások tevékenységüket bejelentésen
alapuló nyilvántartásba vétel alapján vagy pályázati eljárás útján, nyertes pályázóként kezdhetik meg.
Szűk körben, ideiglenesen lehetőség van a médiahatóság általi kijelölés alapján végzett
médiaszolgáltatásra is.
A piacra lépés módját alapvetően a médiaszolgáltatás által igénybe vett terjesztési platform jellege
határozza meg. Amennyiben a médiaszolgáltató állami tulajdonban álló, korlátos infrastruktúrát (analóg
frekvenciát) kíván igénybe venni, a lineáris médiaszolgáltatás megkezdéséhez a médiahatóság által kiírt
pályázati eljárásban kell elnyernie a médiaszolgáltatási jogosultságot. Más típusú terjesztési hálózat
igénybe vétele esetén a médiaszolgáltatónak bejelentési kötelezettsége van, amelynek alapján a hatóság
nyilvántartásba veszi.

437 Pogácsás Anett: A nyomtatott és internetes sajtótermékek szabályozási kérdései. In: Koltay András – Nyakas Levente:
Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 556.
438 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 519.
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5.1. Médiaszolgáltatás megkezdése bejelentésen alapuló nyilvántartás alapján439
Az Smtv. értelmében „[t]örvény a médiaszolgáltatások megkezdésének vagy végzésének (…) feltételéül
szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a sajtó
szabadságát.”440 Azokban az esetekben, amikor a médiaszolgáltató nem korlátos erőforráson alapuló
terjesztési infrastruktúrát használ,441 a médiaszolgáltatási tevékenység megkezdése, a piacra lépés
egyszerű bejelentésen alapuló nyilvántartásba vételhez kötött. Ez felel meg a sajtószabadságból fakadó
alapítási szabadság alkotmányos követelményének, hiszen nincs olyan külső korlátozó tényező (szűkös
terjesztési hálózat), amely a piacra igyekvő aspiránsok közötti állami szelekciót – egyes szolgáltatók
piacra engedését, mások távoltartását a piactól – alkotmányosan indokolná. Hasonlóak a
médiaszolgáltatók nyilvántartásba vételi rendszere mögött meghúzódó alkotmányos indokok, így
hasonlóak a szabályozással szemben támasztott alkotmányos követelmények is.
Bejelentésen alapuló nyilvántartásba vételhez kötött a médiaszolgáltatás megkezdése az alábbi
esetekben:
– a kábelhálózaton;
– földfelszíni digitális platformon (DVB-T);
– műholdas műsorterjesztés segítségével megvalósuló médiaszolgáltatások, valamint
– a lekérhető médiaszolgáltatások.
A normatív nyilvántartásba vételi rendszerrel szemben ugyanazok az alkotmányossági követelmények
támaszthatók, mint amelyeket a sajtótermékek esetében ismertettem. Az Alkotmánybíróság a
médiaszolgáltatók vonatkozásában az érintett Mttv.-rendelkezéseket még nem vizsgálta, ám nézetem
szerint a sajtótermékeknél kialakított mércéket érvényesnek tartaná esetükben is.
A hatósági nyilvántartási rendszer fenntartása addig, amíg normatív alapú és csupán formális feltételek
teljesítésén alapul, vagyis a hatóság nem vizsgálhat tartalmi kritériumokat, alkotmányosnak minősül. A
nyilvántartásba való bejelentés ugyanakkor a piacra lépésnek minimális adminisztratív korlátozását
jelenti, amelynek azonban alkotmányosan igazolható indokai vannak, különös tekintettel a korlátozás
csekély voltára.
A szabályozás differenciáltsága a nyilvántartásba vételhez kötött médiaszolgáltatások esetében is
megfigyelhető, hiszen a lineáris médiaszolgáltatások esetében a bejelentés megtörténte előtt a
szolgáltatási tevékenység nem kezdhető meg, minden más, bejelentési kötelezettséggel terhelt
médiaszolgáltató tevékenységét előzetes regisztráció nélkül is megkezdheti. Ebben az esetben a
médiaszolgáltató a tevékenység megkezdését követő hatvan napon belül köteles eleget tenni bejelentési
kötelezettségének. A hatóság a nyilvántartásba vételt nem tagadhatja meg, lényegében automatikus
regisztrációt végez, ám utólag visszavonhatja a nyilvántartásba való bejegyzést.
A lineáris médiaszolgáltatások bejelentési eljárása több ponton is szigorúbb a lekérhető szolgáltatásokra
vonatkozó eljáráshoz képest (előzetes bejelentési kötelezettség, bejelentésben több adat megadása
szükséges, és a hatóság több okból is megtagadhatja a nyilvántartásba vételt). Ugyanakkor ezek az
A hatályos szabályokat az Mttv. 42–45. §-ai tartalmazzák. A részletszabályok ismertetésétől eltekintek, hiszen a dolgozat
kizárólag az alkotmányos összefüggések feltárására szorítkozik és nem törekszik a médiajogi szabályanyag egészének
áttekintésére.
440 Smtv. 5. § (1) bekezdés.
441 Ezek a terjesztési infrastruktúrák elméletben nem korlátosak, bármennyi párhuzamos hálózat kiépíthető. A gyakorlatban
azonban a például a kábelhálózatok természetes monopóliumként működnek, hiszen a szilárd hálózat kiépítése rendkívül magas
piacra lépési költséggel jár, miközben a megtérülése is igen kockázatos. Mindeközben a hálózat-üzemeltetés állandó költsége
alacsony. A hálózatos iparágakra jellemző méretgazdaságossági közgazdasági összefüggés itt is érvényes. Másfelől nem vitás,
hogy a digitalizációval összefüggő konvergencia hatására egyre inkább csökken ez a hálózatos determináltság, hiszen az eredeti
hálózat mellett újabb és újabb hálózatok lesznek képesek ugyanazon tartalomnak (esetünkben műsoros tartalomnak) a
továbbítására. Napjainkban a telefon távközlési hálózatok és az adatforgalmi hálózatok egyaránt képessé váltak
médiaszolgáltatások továbbítására (pl. Internet Protocol Television, IPTV). Vö. Gálik – Polyák: Médiaszabályozás. KJKKerszöv, Budapest, 2005. 270.; Tóth i. m. (154. lj.) 24–35, 56–58.
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eltérések érdemben nem érintik a nyilvántartási rendszerrel szemben fennálló alapvető alkotmányossági
követelményeket.
a) A nyilvántartásba vétel megtagadásának illetőleg a visszavonásnak közös okai
A nyilvántartásba vétel megtagadásának illetőleg a visszavonásnak közös okai a következők:
– a bejelentővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn;
– a médiaszolgáltatás elnevezése egy korábban nyilvántartásba vett és a bejelentés időpontjában a
nyilvántartásban szereplő médiaszolgáltatás elnevezésével azonos, illetve ahhoz összetéveszthetőségig
hasonlít.
Ezek a nyilvántartásba vételi korlátok lényegében mutatis mutandis megegyeznek a sajtótermékeknél
fennálló korlátokkal.
b) További okok a lineáris médiaszolgáltatók esetében
A lineáris médiaszolgáltatók esetében további három esetben köteles a nyilvántartást vezető hatóság
megtagadni a regisztrációt:
– a nyilvántartásba vétel sértené a médiapiaci koncentráció megelőzésére vonatkozó Mttv-beli
szabályokat;442
– a bejelentés a hiánypótlásra való felszólítás után sem tartalmazza a törvényben előírt
adatszolgáltatatási kötelezettségnek megfelelő adatkört;
- a bejelentő elmulasztotta megfizetni az igazgatási szolgáltatási díját.
Utóbbi három elutasítási ok sajátosan kizárólag a lineáris médiaszolgáltatók bejelentéséhez kapcsolódik.
Az utóbbi kettő formális ok, és a bejelentés előzetes voltához, illetve a nyilvántartásba vételért fizetendő
díj megfizetéséhez kapcsolódik.
A médiapiaci koncentráció megelőzését célzó korlátozás ugyanakkor érdemi vizsgálatot jelent. Ebben
az esetben a nyilvántartást végző hatóság azt vizsgálja, hogy a bejelentő tulajdonosa a médiapiac
egészének hány százalékát éri el (éves átlagos közönségarány).443 A lineáris médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltatók piaci koncentrációja a sokszínű médiapiac fenntartása, valamint a tájékoztatási
monopólium létrejöttének megakadályozása céljából alkotmányos keretek között, az Mttv.-ben foglalt
feltételek szerint korlátozható.444 Ez a szabály a médiamonopóliumok megakadályozása és a plurális
médianyilvánosság fenntartása szempontjából bír jelentőséggel. Ezek a médiajogi célok a
sajtószabadság intézményes garanciáit, vagyis a szabadságjog szubjektív oldalának alkotmányosan
legitim korlátozását is jelentik.

Mttv. 68. §.
68. § (1) bekezdése: „A legalább harmincöt százalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező lineáris
audiovizuális médiaszolgáltató, a lineáris rádiós médiaszolgáltató, valamint a lineáris audiovizuális és lineáris rádiós piacon
együttesen legalább negyven százalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltató, a médiaszolgáltató
bármely tulajdonosa, és a médiaszolgáltató bármely tulajdonosában befolyásoló részesedéssel rendelkező személy vagy
vállalkozás
a) új médiaszolgáltatást nem indíthat, médiaszolgáltatást végző vállalkozásban részesedést nem szerezhet, és
b) köteles médiaszolgáltatásai műsorstruktúrájának módosításával, a magyar műsorszámok, a független műsorkészítők által
előállított műsorszámok arányának növelésével, vagy egyéb módon intézkedéseket tenni a médiapiac sokszínűségének
növelése érdekében.”
444 Vö. Mttv. 67. §.
442

443Mttv.
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5.2. A médiaszolgáltatási jogosultság (frekvencia) pályázaton való elnyerése
5.2.1. A pályázati rendszer indokai
A differenciált szabályozás egyik legjelentősebb különbsége, hogy a szűkös infrastruktúrát használó
médiaszolgáltatók piacra lépésére a fentiekhez képest szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az állami
tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő, analóg lineáris médiaszolgáltatási tevékenységet
végző szolgáltató e tevékenységre jogosultságot a Médiatanács által kiírt és lebonyolított pályázaton
történt nyertessé nyilvánítás és hatósági szerződés alapján nyerhet.445 A médiaszolgáltatási jogosultság
elnyerése tehát ebben az esetben (analóg frekvenciát használó rádiós és audiovizuális
médiaszolgáltatások esetén)446 nem automatikus, nem normatív nyilvántartásba vételi eljárás keretében
valósul meg, hanem az erre kijelölt, a korlátos infrastruktúra erőforrásainak elosztására hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóság döntésén alapul. A pályázati eljárás során a földfelszíni frekvenciák
pályázók közötti elosztása egy komplex, sok elemből álló és számos szempontot együttesen érvényesítő
döntéshozatali eljárás következménye. Ennek során a nemzeti frekvenciakincs felett diszponáló hatóság
nem csupán – helyesebben nem elsősorban – a gazdasági megtérülés alapján végzi a rendelkezésre álló
frekvenciák kiosztását, hanem az Mttv.-ben meghatározott közérdekű követelményeket is köteles
figyelembe venni. Ezek a közérdekű követelmények elsősorban a sajtószabadság intézményes oldalát –
úgymint a médiapluralizmus érvényesítése, a kulturális műsorkínálat értékelése, a közszolgálati tartalom
mennyisége, kisebbségi igények kielégítésének biztosítása – erősítik.447
Az Alkotmánybíróság már a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatban egyértelművé tette, hogy a rádiós és
televíziós médiaszolgáltatások tekintetében, azok sajátos technológiai-infrastrukturális sajátosságára
tekintettel, a nyomtatott sajtótermékekhez képest korlátozottabban érvényesül az alapítás szabadsága:
„A véleménynyilvánítás és tájékozódási szabadság szolgálata a sajtószabadságra vonatkozó
sajátosságokon túl további feltételeket követel meg a rádióval és televízióval kapcsolatban. Itt az alapjog
gyakorlását összhangba kell hozni megvalósítása technikai feltételeinek »szűkösségével«, azaz a
felhasználható frekvenciák (belátható időn belül) véges voltával. A nyomtatott sajtóval ellentétben ez
nem teszi lehetővé a korlátlan alapítást.”448 Az első sajtószabadság-határozat elfogadásakor azonban
még sok szempontból nehéz helyzetben volt az Alkotmánybíróság, különösen azért, mert nem láthatta
a néhány esztendő múltán bekövetkező fejleményeket. A határozat egy, a szocializmusból megörökölt
médiaintézmény-rendszer struktúrájának és az abból fakadó fogalmaknak a foglyaként született meg, s
bár dicséretes módon az indokolásban egy jövendő, az állami médiaszolgáltatási monopóliumot lebontó
szabályozás alkotmányos sarokpontjait is kijelölte, jóslásra nem vállalkozhatott. Továbbá az
alkotmánybírák sem vehették adottnak és a közeljövőben bekövetkezőnek azt a technológiai és piaci
átalakulást, amely csakhamar árnyalni volt képes az infrastrukturális szűkösség, a felhasználható
frekvenciák belátható időn belül véges voltának tételét.
Az Alkotmánybíróság mindenesetre azzal helyesen kalkulált, hogy a határozat elfogadásakor még
monopolhelyzetben lévő országos vételkörzetű, az államiból a közszolgálati modell irányába igyekvő
rádió és televízió helyzete a piac liberalizációjával megváltozik, és a sajtópiacon új (akkori fogalommal
élve) műsorszolgáltatók jelennek meg. A rendelkezésre álló és kiosztható, műsorszolgáltatásra alkalmas
átviteli infrastruktúra szűkösségére tekintettel pedig már előzetesen rögzítette, hogy a műsorszolgáltatás
Vö. Mttv. 48. § (1) bekezdés.
A teljesség kedvéért szükséges megjegyezni, hogy az Mttv. ugyan az analóg lineáris rádiós és audiovizuális
médiaszolgáltatások tekintetében egyaránt szabályozza a pályázati rendszert, ám a digitális földfelszínű műsorszórás
technológiájának megjelenésével és az átállás szabályozásával a valós jogi helyzet megváltozott. A műsorterjesztés és a
digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) ugyanis új pályázati rendszert vezetett be
a digitális földfelszíni frekvenciák tekintetében. Az Mttv.-ben szabályozott pályázati rendszer alkalmazhatósága folyamatosan
szűkül a Dtv. javára. Miután a rádiós médiaszolgáltatások tekintetében nem történt meg a digitális átállás, ott megmarad az
Mttv. pályázati konstrukciója (az átállásig). Azok az audiovizuális médiaszolgáltatások, amelyek tekintetében a jogosultságot
még az Mttv. szerint szerezték meg, a jogosultság lejártát követően nem újíthatók meg.
447 Vö. Nyakas Levente: Az audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások szabályozása. In: Koltay András – Nyakas Levente:
Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 565.
448 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 231.
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vonatkozásában nem lehetséges a korlátlan alapítás. Az alapítás szabadsága a műsorszolgáltatási piacon
a hagyományos értelemben vett korlátozás nélküli szabadsággal (vagy ahogy a nyomtatott sajtónál
írtakból következik, rendkívül szűk körű korlátozással) szemben, egy a sajtószabadságot biztosító más
modellt követel meg.
A szűkös infrastruktúra mint korlátozási érv természetesen nem önmagában igazolja az alapítás
szabadságának korlátozottságát. A korlátozás mögött valójában a sajtószabadság intézményes oldala
érvényesülésének követelménye, az alapítás sajátos szabályai, különösen a frekvencia-elosztási
eljárásrend mögötti állami intézményvédelmi kötelezettség húzódik meg. Így a technológiai fejlődésnek
azon a pontján, amikor a nyilvánosság pluralitása már biztosítható a rendelkezésre álló átviteli
infrastruktúra disztribúciója nélkül is, a korlátozás alkotmányos támaszték nélkül marad. Az 1992-es, a
frekvenciaérvet megfogalmazó alaphatározat idején a frekvencia még valóban igencsak szűkös jószág
volt, és a helyzetet csak súlyosbította, hogy az egyetlen országos rádió és televízió monopolhelyzetben
volt.
Az alaphatározat után másfél évtizeddel már az is kérdéses volt, hogy az átviteli technológiák rohamos
változásával és fejlődésével a frekvenciaérven alapuló alapítási, de különösen a szerkesztési szabadságot
érintő korlátozások alkotmányosan fenntarthatók-e: „Az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az új
műsorterjesztési technológiák megjelenését követően fenntarthatóak-e [a 37/1992. (VI. 10.) AB
határozat] frekvenciaszűkösségre és a közszolgálati rádió és televízió monopolhelyzetére vonatkozó
érvei, valamint azt, miként módosul a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó követelmény
érvényességi köre az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével.”449
Az Alkotmánybíróság árnyalt választ adott a saját kérdésére, hiszen érzékelte, hogy az audiovizuális
tartalmak továbbítására alkalmas frekvenciák szűkösségének a problémája egy olyan technológiai
adottság, amelyet az analóg műsorjel továbbítási infrastruktúra determinál, és az egy új technológiai
környezetben már nem feltétlenül érvényes. „A frekvenciakorlát érv technikailag egyre kevésbé
indokolható, mert a digitalizálás lényegesen kisebb sávszélességet igényel, mint az analóg átvitel.
Változatlan minőség mellett tehát mennyiségileg több műsorszolgáltatásra van lehetőség, adott esetben
annál is többre, amennyit a piac el tud(na) tartani. A frekvenciaszűkösségre vonatkozó érv
megalapozatlanságára következtethetünk az új műsorterjesztési technológiák elterjedéséből is. E
technológiák nem igényelnek rádiófrekvenciát”450 Mára az Alkotmánybíróság által 2007-ben felsorolt
hálózati megoldások (digitális kábel, internet TV, DSL alapú interaktív TV) mellett további
tartalomközvetítési módok is megjelentek. Ezek az alternatív jelátviteli infrastruktúrák és a lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatások digitális átállása egyre kevésbé igazolják az alapítási korlátok
korábbi alkotmányos érvényességét.

5.2.2. A pályázati rendszer alkotmányossági kritériumai – 46/2007. (VI. 27.) AB határozat
A magyar médiajogi szabályozás 1996-tól a szűkös infrastruktúra kiosztására pályázati rendszert
működtetett. Az Alkotmánybíróság az Rttv. pályázati eljárásra vonatkozó szabályait (is) vizsgálta
46/2007. (VI. 27.) AB határozatában.
Az Alkotmánybíróság elvileg egyaránt alkotmányosnak találta a műsorszolgáltatási jogosultság
szerződés útján vagy közigazgatási eljárás során szerzett engedély alapján való megszerzését. Bár az
Rttv. műsorszolgáltatási szerződési modellt alakított ki, egy olyan engedélyezési rendszer is
alkotmányosan elfogadható lenne, amelyben a közigazgatási eljárás szabályai érvényesülnének és az
eljárásban ügyfélként eljáró műsorszolgáltató engedély alapján nyerné el a jogosultságot.451 A
frekvencia kiosztásra vonatkozó szabályokat, különösen az elosztás módját, feltételeit és eljárásrendjét
1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 51.
1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH 2007. 45. 51.
451 Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 603.
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jogszabálynak kell megállapítania. A műsorszolgáltatók sajtószabadsághoz való jogát a pályázati
eljárásban leginkább a médiahatóság átlátható működése biztosítja. 452 Alkotmányossági szempontból
tehát nem a frekvenciaelosztás formájának van jelentősége, hanem annak, hogy „a médiahatóság
döntéshozatali eljárása áttekinthető és követhető legyen: a műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó
pályázat során alkalmazandó értékelési szempontok megismerhetőek és valódi szakmai vita tárgyai
lehessenek, a döntés indokolásából rekonstruálható legyen a döntéshozatali eljárás (a döntést
alátámasztó érvek, a szavazati arány), a határozat ellen az érintett jogorvoslattal élhessen.”453
Amennyiben az eljárás átláthatósága (értékelési szempontok, döntés érdemi indokolása) és a – hatékony
– bírósági jogorvoslat lehetősége adott, az kellő alkotmányossági biztosítékul szolgálhat a piacra lépés
szabályainak alkotmányosságát illetően. A műsorszolgáltatási jogosultság kiosztására irányuló eljárás
és a jogosultság odaítéléséről szóló döntéshozatal egyes formái önmagukban nem minősítik
automatikusan alkotmányosnak vagy azzal ellentétesnek a szabályozási megoldást.454 Éppen ezért mind
műsorszolgáltatási szerződés útján, mind közigazgatási hatósági eljárás keretében is lehet
alkotmányosan elfogadható eljárást kialakítani. S bár az Rttv. a műsorszolgáltatási szerződéskötési
modellt valósította meg, az Alkotmánybíróság egy, a közigazgatási hatósági eljárás szabályai alapján
megvalósuló engedélyezési modellt sem tekintett volna önmagában ellentétesnek a sajtószabadsággal.455
Tehát nem az eljárás formája, sokkal inkább a tartalma és garanciái minősítik alkotmányossági
szempontból a hatóság eljárását.
Az Alkotmánybíróság absztrakt normakontroll keretében vizsgálta az Rttv. műsorszolgáltatási
jogosultság megszerzésére, a frekvenciák médiahatóság (ORTT) általi elosztására, és a pályázati
eljárásra vonatkozó szabályainak alkotmányosságát.
Az Alkotmánybíróság az Rttv. vizsgált szabályait nem találta alkotmányosnak, tekintve, hogy a fenti
feltételeket nem elégítette ki, mivel nem intézményesített transzparens pályázati rendszert, ebből
következően nem biztosította a döntéshozatal átláthatóságát, továbbá a hatóságot nem kötötték törvényi
határidők az eljárás lefolytatásában, és a hatóságot a határozat érdemi indokolásának kötelezettsége sem
terhelte. Az Rttv. továbbá nem biztosította teljes körűen – egészen pontosan kizárólag egy döntéssel
szemben biztosította – a pályázati eljárás során a bírósági jogorvoslat lehetőségét. Ez utóbbi
alkotmányos mulasztás hiányában is – vagyis amennyiben valamennyi érdemi pályázati döntéssel
szemben biztosított lett volna a bírósághoz fordulás joga – a pályázati döntés meghozatalának
szempontjai és az indokolási kötelezettség hiánya miatt a jogorvoslat merőben formális lett volna, vagyis
nem biztosított volna megfelelő jogvédelmet.
Az Alkotmánybíróság a műsorszolgáltatók sajtószabadságának fenti jelzett biztosítékai hiánya miatt
megállapította, hogy az Országgyűlés nem tett eleget a sajtószabadság objektív oldalából fakadó
intézményvédelmi kötelezettségének akkor, amikor nem alkotta meg az eljárás garanciális szabályait.
Összefoglaló megállapítások a pályázati eljárás alkotmányossági követelményeihez:
– eljárás és döntéshozatal transzparenciája;
– ennek keretében az értékelési szempontok megismerhetősége;
– érdemi indokolási kötelezettség;
– teljes körű, érdemi bírósági felülvizsgálat biztosítása.456
Vö. 48/1993. (VII. 2.) AB határozat, ABH 1993. 314. 319. és 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 603.
46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 603.
454 A rádió és televízió szabadságának sajátos garanciáival kapcsolatban már a 37/1992. (VI. 10.) AB határozat leszögezte,
hogy azok nincsenek sem szervezeti megoldáshoz, sem jogi formához kötve [vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992.
227. 230.]. Ez az alapelv érvényes a frekvenciák elosztásának konkrét eljárásrendjére és formájára is.
455 Vö. 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007. 592. 603.
456 A bírósági jogorvoslat álláspontom szerint csak akkor tekinthető garanciális jelentőségűnek, ha a döntéshozatalt érdemében
vizsgálhatja felül és nem csupán eljárási szempontból. Ugyanakkor a bírósági hatáskör terjedelme a pályázati eljárásban hozott
döntés felülvizsgálata tekintetében annyiban mégis sajátos, hogy a frekvenciák elosztása során a médiahatóságnak a
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II. Fejezet A szerkesztés szabadsága
1. Általános megjegyzések
1.1. A véleménynyilvánítás (szólásszabadság) határai, mint a szerkesztési szabadság korlátai
Amint arról már szóltam, a szabad véleménynyilvánítás, bár kivételesen magas alkotmányos
védelemben részesül és csak igen kevés joggal szemben kell engednie, mégsem korlátozhatatlan alapjog.
Amennyiben a szabad véleménynyilvánítás valamely külső korlátba ütközik, úgy korlátozhatóvá válik.
Ez a korlátozás természetesen vonatkozik a médiatartalom-szolgáltatás keretében megfogalmazott
kifejezésekre is. A szerkesztési szabadságot ebben az esetben a kimondhatóságot általánosan korlátozó
érdekek korlátozzák. Ezért nem vonom a vizsgálódásom körébe az egyébként jogellenes, a
kimondhatóság általános külső korlátait képező közléseket, illetőleg az azok alapját képező érdekeket.

1.2. A szerkesztési szabadság sajátos korlátai
A szerkesztési szabadságnak vannak olyan korlátai, amelyek nem a kimondhatóság általános külső
korlátaiként érvényesülnek, hanem egy meghatározott platformhoz kötődnek, amelyek arra tekintettel
képezik a médiatartalom szabad szerkesztésének korlátait, hogy a közlés médiatartalomként,
meghatározott médiatartalom-szolgáltatón keresztül valósul meg. Az alapjog terjedelmének
differenciáltsága – hasonlóan az alapítási szabadságnál írtakhoz – a szerkesztési szabadság tekintetében
is érvényesül. Mind az infrastrukturális szűkösség, mind pedig az emberi gondolkodásra gyakorolt
befolyás szempontjai érvényesen hivatkozhatók a korlátozás mértékének (arányosság) alkotmányos
mérlegelése során. A közszolgálati médiaszolgáltatás sajátos – a médiarendszer egészét tekintve kiemelt
– intézményi jogállása miatt szintén szélesebb terjedelmű korlátozás alá eshet.
A magam részéről ezeket az alább elemzett korlátozásokat tekintem a szerkesztési szabadság par
excellence korlátainak, míg a kimondhatóság általános korlátait, amelyek a médiatartalmak szerkesztési
szabadságát is korlátozzák, nem tekintem sajátságosnak.
A szerkesztési szabadság alábbi korlátait mutatom be:
– közerkölcs és kiskorúak védelme;
– kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, és a belső pluralizmus szabályai;
– kvótaszabályok;
– a médiához való hozzáférés joga.

1.3. A szerkesztési szabadság differenciált korlátozása
Amint az alapítási szabadságnál, úgy a tartalomszerkesztési autonómia vonatkozásában is érvényesül,
hogy különböző mértékben korlátozó szabályozás terheli a sajtótermékeket és a médiaszolgáltatásokat,
a szabályozási terhek a médiaszolgáltatások között is tovább differenciálódnak.

médiarendszer egészét érintő közérdekű elvárásokat is érvényesítnie kell. Ezeknek a közérdekű céloknak a mérlegelése kevéssé
lehet a bírósági felülvizsgálat tárgya.
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1.4. Szerkesztési szabadság következménye az utólagos felelősség érvényesíthetősége
A sajtószabadság és az annak szelvényjogaként értelmezett szerkesztési szabadság, mint minden
alapjog, csak felelősséggel gyakorolható. A szerkesztési szabadság felelős gyakorlása azt jelenti, hogy
a tartalomszerkesztés messzemenő autonómiája mellett a médiatartalom előállítása során a törvényben
foglalt rendelkezéseket be kell tartani. Amennyiben a médiatartalom jogellenes, a sajtótermék kiadója
vagy a médiaszolgáltató felelősségre vonható.

2. Tartalomszabályozás
A szerkesztési szabadság egyértelmű korlátai azok a sajtó- és médiajogi előírások, amelyek a
médiatartalomra közvetlenül állapítanak meg normatív követelményeket. Ezeket a szabályokat a
tartalomszerkesztés során figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azok megsértése esetén –
főszabályként – a hatóság utólagos felelősség-megállapítása során szankciót szabhat ki. A hatósági
felügyelet ugyanakkor, amint arról a hatósági felügyelet alkotmányossági keretei kapcsán már volt szó,
elsősorban a lineáris médiaszolgáltatókkal szemben fogadható el, a lekérhető tartalomszolgáltatások és
különösen a sajtótermékek esetében csak a legsúlyosabb jogsértések esetén van helye.457
A tartalomszabályozás az én értelmezésemben olyan, kifejezetten a sajtószabadságot, különösen a
médiaszolgáltatási szabadságot korlátozó törvényi szabályozás, amely olyan tartalmak közzétételét
korlátozza vagy tilalmazza, amelyek a kimondhatóság (szólásszabadság) alkotmányos határain belül (a
legtöbb esetben önmagukban nem jogellenesek, sőt alkotmányosan védett szólásokról is van szó)458
helyezkednek el, és éppen arra tekintettel lesznek korlátozhatóak, hogy médiatartalom-szolgáltatás
keretében kerülnének közzétételre.
A tartalomszabályozás célja kettős. Egyfelől a társadalom egészének vagy egy részének a megóvását
célozza a káros tartalmaktól (pl. közerkölcs és kiskorúak védelme), másfelől a sajtószabadság
intézményes oldalának a védelmét is jelenti. Ez utóbbi körbe sorolható a kisebbségi vélemények
megjelenésének az elősegítése, azon keresztül a demokratikus közvélemény kialakulása és fenntartása,
amely kizárólag a sokoldalú, kiegyensúlyozott tájékoztatáson alapuló tájékozódáson alapulhat.
A médiaszolgáltatások tartalmát érintő szabályozási tárgykörök két jól elhatárolható csoportot
képeznek. Egy részük kifejezetten a szerkesztési szabadság tilalmakat megfogalmazó korlátaiként
jelentkezik, mások azonban médiapluralizmus megvalósítása érdekében, a média demokratikus
társadalmi nyilvánosságban betöltött szerepével (és az állam intézményvédelmi kötelezettségével)
összefüggésben pozitív, tehát tevőleges magatartást előíró kötelezettségeket (szerkesztési
követelményeket) fogalmaznak meg. Ezek a pozitív kötelezettségek elsősorban a lineáris
médiaszolgáltatókat terhelik.459
a) A médiaszolgáltatókat terhelő legfontosabb tartalomszerkesztési tilalmak:
– gyűlöletbeszéd tilalma és a közösségek védelme;
– közerkölcs, kiskorúak védelme;
Ld. a hatósági felügyeletről szóló részt (Második rész IV. fejezet).
Néhány kivétel is említhető, mint például az Stv. sajtószabadság gyakorlására vonatkozó korlátozó rendelkezése, amely
tiltja az olyan médiatartalom közzétételét, amely bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást valósít meg, vagy
éppen sérti mások személyhez fűződő jogait. Az emberi méltóságot sértő tartalmak közzétételének tilalma, vagy éppen az
alkotmányos rend védelmét szolgáló előírások úgyszintén általában a szólásszabadság korlátait is jelentik.
459 Nyakas i. m. (447. lj.) 563. Vannak, akik más csoportosítást alkalmaznak, pl. Polyák Gábor: Tartalomszabályozás. In: Gálik
Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005. 135–249. Polyák Gábor a tartalomszabályozás
körében a közösségi érdekek (egyes társadalmi csoportok és a társadalom egészének védelme, gyermekek védelme, kulturális
sokszínűség kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye) és egyéni érdekek védelmét (személyiségvédelem és személyes
adatok védelme), és a szerzői jogok sajátos médiajogi összefüggéseit emeli ki.
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– az alkotmányos rend megsértésének tilalma;
– az emberi méltóság védelme;
– a kereskedelemi kommunikációra vonatkozó tilalmak és korlátozások.
b) A médiaszolgáltatókat szerkesztési tevékenységük során terhelő kötelezettségek:
– a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége;
– műsorkvóták;
– a kiemelt jelentőségű eseményekről való beszámoló (kizárólagos közvetítési jogok korlátozása);
– figyelemfelhívás a sértő tartalmakra;
– a médiához való hozzáférési jogok (helyreigazítás és a politikai hozzáférés sajátos esetei)460;
– a jelentős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatókat terhelő közérdekű kötelezettségek.
c) A tartalomszabályozás körében az alábbi kötelezettségeket vizsgálom meg:
– közerkölcs és kiskorúak védelme, valamint
– a sajtószabadság intézményes oldalán alapuló szerkesztési korlátozás (kiegyensúlyozott tájékoztatás
kötelezettsége, pluralizmus, kvótaszabályok stb.).
Külön vizsgálom a médiához való hozzáférés eseteit.
d) Néhány, imént felsorolt szabályzási elemet azonban nem vizsgálok, az alábbiak szerint:
– A gyűlöletbeszéd tilalmát, az alkotmányos rend védelmét, az emberi méltóság védelmét azért nem
vizsgálom részletesen, mert azokat elsősorban a szólásszabadság és nem a sajtószabadság korlátainak
tekintem.
– A kiemelt jelentőségű eseményekről való tájékoztatást azért nem vizsgálom a szerkesztési szabadság
körében, mert bár a társadalom számára kiemelt jelentőségű eseményekről való közvetítéshez
(tájékoztatáshoz) való hozzáférés biztosítása a tartalomszabályozás egy sajátos módja, és a
sajtószabadság objektív oldalának intézményes garanciája, nem a tartalomszerkesztés korlátozása révén
valósul meg.461
– A figyelemfelhívást nem tekintem érdemi szerkesztési szabadságot korlátozó kötelezettségnek. A
sértő tartalmakra vonatkozó figyelemfelhívás462 ugyanis nem avatkozik be a szerkesztési autonómiába,
tartalmi alapon nem tiltja vagy korlátozza a sértő tartalmak közzétételét, csupán a közönség figyelmének
A hozzáférési jogok kissé eltérő módon, de a sajtótermékek vonatkozásában is érvényesülnek.
A kizárólagos közvetítési jogok korlátozását szabályozza az Mttv. 16. §-a. Az Mttv. 16. § (1) bekezdés úgy rendelkezik,
hogy: „Audiovizuális médiaszolgáltató nem gyakorolhatja a kizárólagos közvetítési jogot olyan módon, hogy az audiovizuális
médiaszolgáltatásokhoz hozzáférő hazai közönség jelentős részét - több mint húsz százalékát - kizárja a társadalom számára
kiemelten nagy jelentőséggel bíró eseményeknek az eseménnyel egyidőben vagy későbbi közvetítés útján, előfizetési díj
megfizetése nélkül is hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatáson keresztül történő figyelemmel kíséréséből.”
A szabályozás tehát a tájékozódáshoz való jogon alapulva védi a közösség érdekeit annak érdekében, hogy bizonyos jelentős
érdeklődésre számot tartó exkluzív közvetítési jog megszerzésével a közönség jelentős (előfizetéses csatornához hozzáféréssel
nem rendelkező) részét ne lehessen elzárni a tartalomhoz való hozzáféréstől. A kizárólagos közvetítési jogokat korlátozó
szabály így piaci oldalról kétségkívül korlátozza a médiaszolgáltató tevékenységét a közönség bizonyos, szűk körben
érvényesített hozzáférési (tájékozódási) jogára tekintettel.
462 Mttv. 14. §: A vallási, hitbeli vagy más világnézeti meggyőződést sértő, az erőszakos vagy más módon a nyugalom
megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások médiaszolgáltatásban történő bemutatása előtt a nézők vagy hallgatók
figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.
460
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felhívását teszi kötelezővé. Megjegyzem ugyanakkor, hogy a sértő tartalmak esetében alkalmazandó
olyan szabály, amely a szerkesztési szabadságot érdemben korlátozná, a közzétételt korlátozná vagy
megtiltaná, a véleménynyilvánítási szabadság érték- és igazságtartalmára tekintet nélküli (tartalom
semleges) alkotmányos védelem követelményébe ütközne.
– A jelentős befolyásoló erejű (JBE) médiaszolgáltatók kötelezettségeit463 pedig olyan sajátos
kötelezettségeknek tekintem, amelyek a társadalmi elérés mérete okán jelenítenek meg közérdekű
elvárást, elsősorban a demokratikus nyilvánosság pluralitásának biztosításának eszközeként. A
hírműsor-szolgáltatási, műsorszámok eredeti nyelven való elérésének biztosítása (digitális
műsorterjesztés esetén) és a hallássérülteknek biztosított jeltolmácsolási kötelezettségek közül csupán
az elsőt tekintem a szerkesztési szabadság tényleges korlátozásának. A hírműsor-szolgáltatási és a
hírműsor tartalmára vonatkozó szerkesztési autonómiát is korlátozó (a hírműsor időtartamának
legfeljebb 20 százaléka lehet bűnügyi tematikájú) szabály kétségkívül a szerkesztési szabadságot
korlátozó tartalomszabályozás.
A továbbiakban tehát a szerkesztési szabadságot korlátozó releváns korlátokat vizsgálom meg
alaposabban.

2.1. A közerkölcs és a kiskorúak védelme
A közerkölcs védelme a sajtószabadság egyik legkevésbé egyértelmű korlátozási indoka. A közerkölcs
fogalmát egyetlen jogrendszer. vagy nemzetközi jogi dokumentum sem definiálja, mégis
következetesen a sajtószabadság korlátjaként nevesítik. A sajtószabadságot a közerkölcs védelme miatt
korlátozó szabályok egy része kifejezetten a kiskorúak védelmét, értelmi, erkölcsi, mentális fejlődésüket
szolgálja (ilyenek például a műsorszámok korhatár szerinti besorolásának szabályai, vagy éppen
bizonyos tartalmak reklámként való közzétételének a korlátozása vagy tilalma), más szabályok azonban
a társadalom egésze erkölcsének a védelmét célozzák.464
Az Alkotmánybíróság többször foglalkozott a közerkölcs fogalmával, illetve annak a sajtószabadságot
korlátozó alkotmányos kereteivel. Az Alkotmánybíróság két határozatában465 is vizsgálta a közerkölcs
fogalmát és a törvényhozó, valamint a jogalkalmazó feladatává tette a közerkölcs tartalmának
meghatározását: „Az Alkotmánybíróság nem vizsgálja felül a jogban érvényesített közerkölcs tartalmát.
Amint a közérdek meghatározását is alapvetően átengedte a demokratikus törvényhozásnak (…), a
közrendet és benne a közerkölcsöt is a képviselőknek van joguk érvényesíteni, amíg valamely más okból
az Alkotmány határaiba nem ütköznek. Mivel a közerkölcs fogalmát és tartalmát a vizsgált
összefüggésben jogszabály nem határozza meg, ezért annak megállapítása a jogalkalmazás körébe
tartozik. (…) a közerkölcs fogalmába azok a magatartási szabályok sorolhatók, amelyeket a társadalom
általánosan elfogad. A sajtótermék közerkölcsbe ütközését akkor lehet megállapítani, ha ez a jellege a
közfelfogás szerint egyértelmű és vitathatatlan.”466
A véleménynyilvánítás és a sajtószabadság korlátozásánál írtakat visszaidézve a 30/1992. (V. 26.) AB
határozat az érdekmérlegelés kapcsán egyértelművé tette, hogy a szemben álló érdeknek kisebb a súlya,
ha másik alapjogot csak mögöttesen véd, és a legkisebb, ha csupán valamely elvont érték védelmét
szolgálja. Nyilvánvalóan ilyen elvont érték a közerkölcs is. Erre tekintettel „a közerkölcs, mint olyan
elvont érték, amely mögött a legkevésbé állapítható meg egyes egyéni alapjogok sérelme – a
véleményszabadság korlátozására alkotmányos mércével mérve a legkevésbé alkalmas javak
csoportjába tartozik.”467
Mttv. 38–39. §.
Vö. Koltay András: A közerkölcs védelme. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és európai médiajog. Wolters
Kluwer, Budapest, 2015. 279–286.
465 21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996. 74. és 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85.
466 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH. 1997. 85. 93.
467 Lábady Tamás és Sólyom László különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH. 1997. 85. 96.
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A magyar sajtójogi szabályozás 1986 óta folyamatosan tartalmaz közerkölcsi korlátozást.468

2.1.1. A közerkölcs, mint az előzetes korlátozás indoka:
A 20/1997. (III. 19.) AB határozat az Stv.-nek az előzetes korlátozásra vonatkozó szabályát vizsgálta,
amelynek részeként az ügyész indítványára a bíróság előzetesen megtilthatta az Stv. 3. § (1) bekezdésébe
ütköző sajtótermék nyilvános közlését, az ügyész pedig ideiglenes intézkedésként a bíróság döntéséig
felfüggeszthette a terjesztést.469 Az Alkotmánybíróság ugyan jogtechnikai okból megsemmisítette az
előzetes korlátozás egészét, de azt a közerkölcs tekintetében egyébként nem találta
alkotmányellenesnek.470
Az Alkotmánybíróság döntését a magam részéről vitatom, és Lábady Tamás és Sólyom László közösen
megfogalmazott különvéleményével471 egyetértve a közerkölcsre alapozó előzetes korlátozást is
szükségtelen alapjogkorlátozásnak tartom. A szerkesztett tartalom közzétételének előzetes korlátozása
(ideiglenes hatályú felfüggesztése vagy végleges hatályú megtiltása) a sajtószabadság mind szubjektív,
mind intézményes oldalának a lehető legszigorúbb korlátozása. Ebben az esetben az érintett nem képes
az általa választott módon kifejezni önmagát, és a közvélemény sem szerezhet az inkriminált tartalomról
tudomást. Egy ilyen súlyú korlátozásnak nézetem szerint nem kellően alátámasztott, alkotmányosan
elfogadható indoka a legkevésbé erős korlátozási érdek, a közerkölcs védelme. A közerkölcs védelme
ugyanis, bár lehet szükséges korlátozása a szerkesztési szabadságnak, de csak arányos mértékben. Ilyen
arányos korlátozás lehet például a hatósági felügyeleti hatáskör keretében való szankciókiszabás a
lineáris médiaszolgáltatók közerkölcsöt sértő tartalmai kapcsán.472

2.1.2. A közerkölcs, mint a nyilvántartásba vétel megtagadásának indoka
A sajtótermék nyilvántartásba vétele során az Stv. 14. § (1) bekezdése szintén hivatkozott a sajtó
általános kötelezettségeként megfogalmazott 3. § (1) bekezdésére, és így a közerkölcs vélelmezhető
sérelme esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság megtagadhatta a nyilvántartásba vételt.473 A
nyilvántartásba vételi eljárás során egyetlen alkalommal sem alkalmazták a nyilvántartást vezető
hatóságtól jóslási képességet igénylő szabályt, ám az Alkotmánybíróság normakontroll vizsgálat során
megállapította alkotmányellenességét. Az Alkotmánybíróság határozatát egyébként – helyesen – nem a
szerkesztés szabadságára alapította, hanem előzetes ellenőrzésnek és cenzúrának minősítette a kérdéses
szabályt.

2.1.3. A közerkölcs megjelenése a médiaszabályozásban
A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat a médiahatóság hatósági hatáskörének a terjedelmét vizsgáló
részében kimondta, hogy az Smtv. alapelvi rendelkezései (4. §) – köztük a közerkölcs tiszteletben
tartásának követelménye – nem képezhetik hatósági felügyelet alapját.474Az Smtv. tehát a deklaráció
Stv. 3. § (1) bekezdés: A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére
felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.
Az Smtv. 4. § (3) bekezdése szinte szó szerint ismételte meg a korábbi a rendelkezést: „A sajtószabadság gyakorlása nem
valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem
járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.”
469 A határozat és az előzetes korlátozás részletes elemzését ld. a III. fejezetben.
470 Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH. 1997. 85. 93. és 95.
471 Lábady Tamás és Sólyom László különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH. 1997. 85. 96.
472 Vö. Állami beavatkozásról szóló rész: Második rész IV. fejezet.
473 A sajtótermék nyilvántartásba vételére vonatkozó alkotmányos követelményeket részletesen ld. az alapítás szabadságát
elemző részben (I. fejezet).
474 Vö. a hatósági felügyeletnél írtak és Koltay i. m. (464. lj.) 283–284.
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szintjén marad, és konkrét jogi kötelezettséget nem keletkeztető szabályban rögzíti, hogy a
sajtószabadság gyakorlása nem sértheti a közerkölcsöt. Ez a sajtótermékek tekintetében azzal a
következménnyel jár, hogy szerkesztett tartalmak nem lehetnek korlátozhatók közerkölcsre hivatkozva
és a Médiatanács nem rendelkezik hatáskörrel a közerkölcsöt sértő szerkesztett tartalmak felügyeletére.
Más a helyzet a lineáris médiaszolgáltatások tekintetében, ahol a Médiatanács közerkölcsöt védő
szabályok alapján (pl. Mttv. 9–11. §) hatósági felügyeleti eljárás keretében eljárhat, és jogsértés
megállapítása esetén szankcionálhatja a médiaszolgáltatót. Ezek a kiskorúak erkölcsi fejlődését védő
szabályok elsősorban az erőszakos és pornográf műsorszámok tekintetében fogalmaznak meg a
médiaszolgáltatók szerkesztési szabadságát korlátozó korlátozásokat vagy tilalmakat.

2.2. A kiskorúak védelme és a szerkesztés szabadsága (állami kötelezettség versus alapjog)
A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat a kiskorúak védelmét a közerkölcs védelméből vezeti le, és konkrét
megnyilvánulásának tekinti: „[A] kiskorúak védelme tartalmilag végső fokon a közerkölcsön alapul.”475
A kiskorúak védelmével kapcsolatban is érvényesül a sajtószabadság korlátozhatóságának a
médiatartalom-szolgáltatók szerinti differenciáltsága. Az Smtv. kiskorúakra vonatkozó szabályozása
különbséget tesz a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások, valamint a sajtótermékek között. Ennek a
differenciált megközelítésnek az értelmében a kiskorúak fejlődését súlyosan károsító médiatartalom
lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé, lekérhető médiaszolgáltatásban pedig csak abban az
esetben, ha biztosított, hogy az ilyen tartalomhoz a kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek
hozzá. A sajtótermékek esetében is gondoskodni kell kiskorúak hozzáférésének korlátozásáról (pl. az
újság fizikai takarása, becsomagolása révén), a közzététel során pedig a lehetséges veszélyről való
tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzést kell alkalmazni.476
A sajtó- és médiajogi szabályokat – ahogy máshol sem – nem részletezem, csupán a kiskorúak
védelmének mint a szerkesztési szabadság külső korlátjának az alkotmányos összefüggéseit foglalom
össze.
A lineáris médiaszolgáltatás során a szabad szerkesztést korlátozza az ún. korhatárbesorolás
(klasszifikáció), amely lényegében a meghatározott tartalom közzétételére időbeli korlátot állapít meg.
Az ilyen időbeli korlátozás egyértelműen a szerkesztési szabadság korlátját képezi, hiszen a
médiaszolgáltatások tekintetében a szerkesztésnek immanens része az egyes műsorszámok
összeállításán túl azok műsorfolyamban való időbeli elhelyezése. A szerkesztési gyakorlat, különösen
az egyes tartalmak időbeli beszerkesztése a műsorfolyamba, alapvetően képes befolyásolni a közönség
méretét és összetételét, és azzal szoros összefüggésben a hirdetési pozíciókat. Ám éppen a közönség
várható összetételéből indul ki az időbeli korlátot állító szabály is, amely így kísérli meg védelmezni a
gyermekek, kiskorúak érdekeit annak érdekében, hogy ne találkozzanak fejlődésüket veszélyeztető
tartalmakkal. A lekérhető műsorszámokra a lineárisnál enyhébb korhatári besorolások vonatkoznak.
A kiskorúak védelme és a közerkölcs egymáshoz való viszonya bár egyértelmű – „[a] kiskorúak védelme
tartalmilag végső fokon a »közerkölcsön« alapul,”477 tehát a rész-egész viszonyában állnak –, mégis a
kiskorúak védelme érdekében sokkal szigorúbb korlátozás is alkotmányosan szükséges és arányos lehet,
mint a közerkölcs esetében. Az Alaptörvény XVI. cikke alapján „[m]inden gyermeknek joga van a
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” 478 E jog
érvényesülése az állam intézményvédelmi kötelezettségét teremti meg, amelynek a sajtószabadság

165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 514.
Smtv. 19. § (1)–(4) bekezdés.
477 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 514.
478 Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdés.
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korlátozása révén is köteles elehet tenni. „A kiskorúak védelmének Alkotmányon alapuló állami
kötelezettsége »verseng« a sajtószabadság alapjogával.”479
A kiskorúak védelmének a közerkölcshöz viszonyítva szigorúbb védelme éppen abból fakad, hogy egy
általános elvont alkotmányos érték (közerkölcs) védelmén túl egy alkotmányos normában nevesített
állami kötelezettség érvényesítését is szolgálja. Így bár tartalmilag kötődik a közerkölcs védelméhez, és
abból is levezethető, de sui generis alkotmányos védelem is megilleti: „A kiskorúak védelme tartalmilag
végső fokon a »közerkölcsön« alapul, amelynek fogalma és tartalma tértől és időtől függő. A jog és a
jog értelmezése, a jogalkalmazás természetesen nem szakítható el annak a közegnek az »erkölcsi
felfogásától«, amelyben érvényesülésre igényt tart. A közerkölcs változó tartalma ellenére az európai
kultúrkörben, az európai típusú demokráciákban a gyermekek védelmének megítélése úgy a
közvélekedés, mint a jog részéről egységesnek mondható. Ezen »erkölcsi parancsnak« azonban ebben
az esetben az ad hangsúlyt, hogy a nemzetközi közösség kétséget kizáróan a gyermekek érdekét
elsődlegesnek tekintve foglal állást – a sajtószabadság jogának korlátozása árán is. (…) Az tehát, hogy
a törvényhozó a kiskorúak fejlődésére súlyosan káros médiatartalmak közzétételét a nyomtatott és az
internetes sajtótermékek esetében is bizonyos korlátozásnak veti alá, nem minősül aránytalan
beavatkozásnak.”480
A médiatartalom-szolgáltatók sajátosságaira tekintettel lévő, differenciált mértékű korlátozások,
elsősorban az állam alkotmányos kötelezettségének teljesítése, továbbá a közerkölcs egy konkrétan
nevesített, speciális formájának védelme érdekében alkotmányosan igazolt korlátját képezik a szabad
tartalomszerkesztés jogának: „A jogalkotó a kiskorúakra káros tartalmakat – a lineáris
médiaszolgáltatásban megjelenő legszélsőségesebb esetek kivételével – önmagukban nem minősíti
jogsértőnek, csupán közzétételük módját korlátozza akként, hogy a kiskorúak lehetőség szerint ne
találkozzanak velük. A médiatartalmak szerkesztői elé állított – tartalmi és formai – korlát alapvetően a
közerkölcs által megalapozott, annak speciális, de konkrétan nevesített formája. Alkotmányos alapját a
kiskorúak iránti értelemszerűen fennálló szülői felelősség mellett az az előírás adja, amely szerint az
állam köteles részt vállalni a kiskorúak megfelelő testi, szellemi fejlődéséhez szükséges védelem és
támogatás biztosításában.”481

3. A sajtószabadság intézményes oldalán alapuló szerkesztési korlátozások (kiegyensúlyozott
tájékoztatás kötelezettsége, a plurális közvélemény védelme)
Amint arról már volt szó a sajtószabadság szerves részét képezi objektív, intézményes oldala, amelyet
a tájékozódáshoz való jogon alapuló plurális, demokratikus közvélemény létrejöttének és
fennmaradásának az állami intézményvédelmi kötelezettsége biztosítja. Az állam ennek érdekében
köteles olyan intézményi-szabályozási megoldásokat alkalmazni, amelyek képesek biztosítani a fenti
cél megvalósulását.

3.1. A médiatartalom-szolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége
Az Smtv. médiaszabályozási alapelvként hivatkozik a megfelelő tájékoztatásra, mint a közönség
jogára482, és a tájékoztatási kötelezettséget a médiarendszer egészére nézve előírja: „Mindenkinek joga
van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint
Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A
médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és

165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 514.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 514.
481 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 514.
482 Smtv. IV. cím: A közönség jogai
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eseményekről.”483 Az idézett törvényhely ugyanakkor nem jelent általános, egységes és konkrét
kötelezettséget valamennyi médiatartalom-szolgáltatókra nézve. Az Smtv. tájékoztatási kötelezettséget
előíró szabálya a média közérdekű feladatát, vagy, hogy Fiss patetikus szófordulatát használjam,
„demokratikus misszióját” deklaráló alapelvi rendelkezés. Ugyanakkor vannak olyan médiatartalomszolgáltatók, amelyek tartalomszerkesztési szabadságát a tájékoztatási kötelezettség előírása
kikényszeríthető rendelkezésként korlátozza. A konkrét tájékoztatási kötelezettség az alábbi
médiaszolgáltatók esetében lehet indokolt:
– közszolgálati médiaszolgáltató;
– közösségi médiaszolgáltató;
– jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltató (JBE médiaszolgáltató);
– lineáris médiaszolgáltató a frekvenciahasználatra vonatkozóan kiírt pályázat, műsorszolgáltatási
szerződés tartalma alapján.
A fenti felsoroláson kívül eső médiaszolgáltatásokra és sajtótermékekre a tájékoztatási kötelezettség
nem vonatkozik. A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatókat a tájékoztatási
kötelezettség a közérdeklődésre számot tartó eseményekről, vitatott kérdésekről való kiegyensúlyozott
tájékoztatás keretei között, az arányosság és demokratikus közvélemény érdekeinek együttes
figyelembevételével terheli.484
A közszolgálati médiaszolgáltatók működése és a tájékoztatási kötelezettség törvényi előírása külön is
kiemelt jelentőséggel bír a demokratikus közvélemény kialakulását és fennmaradását biztosító
tájékozódáshoz való jog intézményes biztosítása, az állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítése
körében: „Magyarországon közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzeti önazonosság és az
európai identitás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és megerősítése, a magyar
és a nemzetiségi nyelvek és kultúra ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozódási és kulturális
igényeinek kielégítése céljából.”485

Smtv. 10. § (1) bek.
Vö. Smtv. 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. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény
biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.”
Mttv. 12. § (1) „A médiaszolgáltatások tájékoztatási tevékenységének meg kell felelnie az Smtv. 13. § szerinti
kötelezettségnek.”
(2) A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát - a műsorszámok jellegétől függően - az egyes műsorszámokon belül, vagy a
rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.
(3) A médiaszolgáltató hírszolgáltatást és politikai tájékoztatást nyújtó műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként,
tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársai bármely médiaszolgáltató által közzétett műsorszámban szereplő
politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot - kivéve a hírmagyarázatot - nem fűzhetnek.
(4) A műsorszámban közzétett hírekhez fűzött véleményt, értékelő magyarázatot e minőségének megjelölésével és szerzőjének
megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve kell közzétenni.”
485 Smtv. 11. §.
483
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3.2. A kiegyensúlyozott tájékoztatás alkotmányos megalapozása és értelmezése

3.2.1. Egy előzetes fogalmi megjegyzés – a médiapluralizmus és a kiegyensúlyozott tájékoztatás
különbsége
A kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó médiajogi alapelv és kötelezettség nem azonos a
médiapluralizmus tartalmával, bár sokan a két fogalmat azonosítják egymással. Sajnos ezt a
következetlenséget az 1/2007. (I. 18.) AB határozat is hordozza, ami értelmezési nehézséget is okoz a
határozatban megállapított alkotmányos követelmények kapcsán.486
A pluralizmus az egész médiarendszer kialakítását megalapozó legfontosabb alapelv és szabályozási
cél, továbbá a médiarendszer egészével szemben támasztott általános tartalomkínálati követelmény. A
pluralizmus fogalmának egyaránt részét képezi az információkhoz hozzáférést biztosító tájékozódáshoz
való jog és a közlés szabadsága, vagyis a „információközlés eszközeihez való hozzáférés” biztosítása.487
A pluralizmus fogalmán belül rendszerint megkülönböztetik a belső és külső pluralizmust. A belső
pluralizmus egy adott médiaszolgáltató csatornájának műsorszolgáltatásával szemben követeli meg az
egyensúlyi állapotot, „amelyet a csatorna elfogulatlanságával, a vitás kérdések megjelenítésével,
valamint az utóbbival kapcsolatos eltérő, releváns álláspontok, vélemények teljességének a
bemutatásával” valósít meg, miközben „a közönség legszélesebb körének igényeit is ki kell
szolgálnia.”488 A belső pluralizmus követelménye tehát nem korlátozódik a politikai diskurzusok
szempontjából releváns kérdésekre, hanem abba a széles értelemben vett műsorkínálat, így a kulturális
és szórakoztató tartalmak is beletartoznak.
A külső pluralizmus esetében a tartalmak és nézetek kínálatának sokféleségét a médiarendszer
egészének, vagyis a médiaszolgáltatók összességének kell biztosítani.489 A külső pluralizmus, mivel a
médiarendszer egészével szembeni követelmények biztosítását követeli meg, nem érinti az egyes
médiaszolgáltatók műsorszerkesztési tevékenységét, így a szerkesztési szabadságot sem.490
A pluralizmus fogalma (beleértve a külső és belső oldalát egyaránt) sokkal tágabb, mint a
kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, és magában foglalja mindazon kötelezettséget, amely a
média demokratikus feladatainak teljesítését elősegíti.491 A belső pluralizmus és a kiegyensúlyozott
tájékoztatási kötelezettség a rész-egész viszonyában írható le: a kiegyensúlyozottsági előírások ugyanis
lényegében a belső pluralizmus megvalósulását elősegítő fontos eszközként jellemezhetők.492

3.2.2. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének alkotmányos keretei
A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége a sajtószabadság intézményes oldalához kapcsolódik, a
demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges tájékozódáshoz való jog érvényesülését elősegítő
állami szabályzási eszköz, amely azonban egyúttal a szerkesztési szabadság korlátozását okozza. A
486 A médiapluralizmus részletes elemzését ld. Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – A médiapluralizmus elvének
elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és –médiapolitikára),
jogalkotásában
és
intézményi
gyakorlatában.
Doktori
értekezés.
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ÁJDI,
2018.
doktiskjog.sze.hu/images/elj%C3%A1r%C3%A1sok/Nyakas%20Levente/Nyakas_Levente_doktori_ertekezes.pdf.
Letöltés
dátuma: 2018. december 29.
487 Vö. Nyakas Levente: A médiapluralizmus fogalma és szerepe a szabályozásban. In: Koltay András – Nyakas Levente:
Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 121.
488 In: Nyakas i. m. (487. lj.) 121.
489 A belső és a külső pluralizmus részletes kifejtését ld. Nyakas i. m. (486. lj.)
490 A külső pluralizmus elérésének eszközeként az állam strukturális korlátozásokat, elsősorban a médiapiaci koncentráció
megelőzését célzó tilalmazó szabályokat alkalmaz. A külső pluralizmus érvényesítésének további állami, szabályozási eszköze
a műsorterjesztő hálózatok kötelező elosztással (továbbítással) való megterhelése (must carry), valamint a jelentős piaci erővel
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491 Nyakas i. m. (487. lj.) 123.
492 Nyakas i. m. (487. lj.) 123.
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kiegyensúlyozottsági tartalomszabályozási előírás során így a sajtószabadság két oldala kerül egymással
szembe, mivel az intézményes érvényesülés elősegítése érdekében korlátozást szenved az alapjog egyik
leglényegibb szubjektív eleme, a szerkesztési szabadság.
A demokratikus közvélemény előfeltételeként határozta meg a 37/1992. (VI. 10.) AB határozat a teljes
körű és tárgyilagos tájékoztatás érvényesülését és azt elkerülhetetlen mértékig a sajtószabadság
szubjektív alapjoga korlátjaként határozta meg.493 Az Alkotmány szövege is erősítette ezt az értelmezést
azzal, hogy kifejezetten kötelezte az Országgyűlést, hogy a tájékoztatási monopóliumokat törvénnyel
akadályozza meg.494 A hatályos Alaptörvény ennél is határozottabb szavakkal mondja ki az állam
intézményvédelmi kötelezettségét: „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét,
biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”495
A 37/1992. (VI. 10.) AB határozat a rádió és televízió vonatkozásában a szigorúbb szabályozás
lehetőségét és szükségességét is megfogalmazta: „(…) a tájékozódási szabadság szolgálata a
sajtószabadságra vonatkozó sajátosságokon túl további feltételeket követel meg rádióval és televízióval
kapcsolatban.”496 A további feltételek indokaként pedig az infrastrukturális szűkösséget, a rendelkezésre
álló frekvenciák belátható időn belüli véges voltát jelölte meg. 497 Továbbá az akkor még
monopolhelyzetből fakadó tájékoztatási kizárólagosság (monopólium) is további sajátos megoldásokat
követelt meg: „Rájuk nézve a törvényhozó olyan törvényeket köteles alkotni, amelyek anyagi, eljárási,
valamint szervezeti rendelkezésekkel a teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást
az egyes intézményeken belül lehetővé és kötelezővé teszik, és az ilyen működés megőrzését
biztosítják.”498
Az Alkotmánybíróság később, az 1/2007. (I. 18.) AB határozatban elvi éllel mutatott rá, hogy egyes
médiaszolgáltatók vonatkozásában a kiegyensúlyozott tájékoztatás előírása nem ellentétes a
sajtószabadsággal, az a szerkesztési szabadság szükséges korlátozását jelenti.499 Ez még akkor is igaz,
ha a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatban megfogalmazott monopolhelyzet megszűnt, és a műsorkínálat
egyre szélesebb tájékozódási lehetőséget biztosított.500
Miután általánosságban alkotmányos korlátozásként fogadta el a határozat a kiegyensúlyozottság
előírását, annak megkövetelését „a közpénzből létrehozott és működtetett közszolgálati
műsorszolgáltatók, továbbá azon kereskedelmi rádiók és televíziók esetében” tartotta szükségesnek,
„amelyek véleményformáló ereje jelentőssé válik.”501 A külső pluralizmus a sokszereplős piac
létrejöttével ugyan megvalósult, de „ez a sokszínű műsorkínálat azonban önmagában nem teszi
szükségtelenné a kiegyensúlyozottsági követelmény (belső pluralizmus) előírását.” Amint arra fentebb
már utaltam, a határozat pontatlanul használja a (belső) pluralizmus és a kiegyensúlyozottság fogalmát
egymás szinonimájaként, mivel azok közel sem rendelkeznek azonos tartalommal.
A szerkesztői szabadság érvényesülése tehát – egyes médiaszolgáltatók esetében – kizárólag a
kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségére tekintettel gyakorolható.
A kiegyensúlyozottsági kötelezettség elsősorban a hírszolgáltatásra köteles médiaszolgáltatók
szerkesztési szabadságát korlátozza. A szerkesztői szabadság alapján a Médiatanács gyakorlatában a
médiaszolgáltatót nem terheli kötelezettség egy konkrét hír közzétételére, tehát szabadon mérlegelheti,
hogy egy meghatározott eseményről beszámol-e, vagy sem. „A kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelménye csak az adásba szerkesztett hírek vonatkozásában kérhető számon, így a Médiatanács
Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. § (4) bekezdés
495 Alaptörvény IX. cikk. (2) bekezdés
496 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
497 Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
498 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 230.
499 Vö. 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH, 2007. 45. 49-50
500 Vö. 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH, 2007. 45. 50.
501 1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH, 2007. 45. 52-53.
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gyakorlata szerint, ha valamely eseményről egyáltalán nem számol be a médiaszolgáltató, akkor a
kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének megsértése fel sem merül.”502 A magam részéről ezt a
gyakorlatot nem tartom összhangban állónak a sajtószabadság objektív oldalával, bár a szerkesztői
szabadság messzemenő kíméletét valósítja meg. A Médiatanács gyakorlata – nézetem szerint hibásan –
lehetővé teszi, hogy a demokratikus diskurzusokban bizonyos témák, vélemények egyáltalán ne
jelenjenek meg, azok mintegy kirekesztődjenek a közvélemény érzékelési mezőjéből. Különösen igaz
ez akkor, amikor a web 2.0. idején a polgárok az online tevékenységük során könnyen kerülhetnek
szűrőbuborékba. Ilyen nyilvánosságtérben az államnak különös gondossággal kellene kezelni a
médiaszolgáltatók kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettségét a plurális nyilvánosságot elősegítő
sokoldalú, pártatlan tájékoztatás erősítésével, akár a szerkesztési szabadság korlátozása mellett is.
Ezzel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a korábbi médiahatóság, az Országos Rádió és
Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) gyakorlata szerint a médiaszolgáltatóknak
(műsorszolgáltatóknak) a közérdeklődésre számot tartó valamennyi eseményről be kellett számolniuk,
amelynek elmaradása jogsértő szerkesztői gyakorlatnak minősült. Ezt az értelmezést erősítették az Rttv.
vonatkozó rendelkezései is.503
A Médiatanács gyakorlata még egy további szempontból is vitatható. Amennyiben a széles körben
elérhető médiaszolgáltatások egy meghatározó része, szinte egésze, egy politikai, vagy akár más
érdekcsoport befolyása alá kerül, úgy olyan vélemény, sőt tájékoztatási („tény”) monopólium alakul ki,
amelyben a nyilvánosság meghatározó részét befolyásoló csoport képes elérni, hogy a neki nem tetsző,
egyébként közérdeklődésre számot tartó, a demokratikus diskurzusok szempontjából jelentős
eseményekről a közönség egyáltalán nem szerez tudomást. A tényszelekció ilyen koncentrált szintje,
súlyosan sértené a sajtószabadság intézményes oldalának érvényesülését, amelyre a fent jelzett hatósági
gyakorlat elvi lehetőséget teremt.
A kiegyensúlyozottságra vonatkozó részletes médiajogi szabályokat ismertetését itt nem tartom
indokoltnak, a magam részéről csak a fogalom alkotmányjogi tartalmát kívántam bemutatni.504

4. A szerkesztési szabadság korlátozása az európai és hazai kulturális identitás védelme
érdekében: a műsorkvóták
A műsorkvóták a médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatásában bizonyos arányú európai és hazai
alkotások kötelező elhelyezését jelentik. Az ilyen kötelező kvóták meghatározott körben (a
médiaszolgáltató a műsorszerkesztése során köteles figyelembe venni az előírt minimális arányt)
nyilvánvalóan korlátozzák a szerkesztés szabadságát. A műsorkvóták bevezetésének505 és
fenntartásának elsődleges indoka az európai kulturális identitás megőrzése, védelme. A műsorkvóták
bevezetésének jogalapja az Európai Unió506 Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvének
16–18. cikke (televíziós adások terjesztésének és gyártásának előmozdítása).507 Mivel a kvóták
Koltay András – Nagy Dóra: A médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó speciális szabályozás. In: Koltay András – Nyakas
Levente: Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 583.
503 Rttv. 4. §.
504 A szabályozás részletes elemzését ld. Koltay–Nagy i. m. (502. lj.) 579–591.
505 A Tanács irányelve (1989. október 3.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított,
televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról [89/552/EGK irányelv
(TVWF irányelv)]. Az irányelv az európai audiovizuális iparágat protekcionista szabályozással, kvótákkal védte, amelynek
értelmében a televíziós műsorszolgáltatóknak műsoridejük több, mint 50 százalékát európai alkotásokkal kellett kitölteniük, és
10 százalékát, vagy költségvetésük 10 százalékát független producerek által előállított európai filmalkotásokra kellett
fordítaniuk.
506 Az EUMSZ 167. cikk (1) bekezdése értelmében „[a]z Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben
tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget.”
507 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására
vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)
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kifejezetten az európai kulturális identitást hivatottak védeni, így a kulturális tartalmat nélkülöző
műsorszámok, mint a hírműsorok, reklámok, sportközvetítések nem vehetők figyelembe a kvóta
teljesítése során.
A magyar médiaszabályozásban az Mttv. 20–22. §-ai szabályozzák a műsorkvóták kérdését.508
Hazánkban a médiaszolgáltatások széles körét érinti – különböző mértékben – a kvótakötelezettség,
éspedig az országos és körzeti lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásokat, a helyi
vételkörzetű lineáris audiovizuális és rádiós közösségi médiaszolgáltatásokat, valamint a lekérhető
médiaszolgáltatásokat. A kötelezettségek mértéke – amiként az általános korlátozhatóságuk is – eltérő
a lineáris és a lekérhető médiaszolgáltatások tekintetében. A legszigorúbb szabályok a közszolgálati
audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkoznak.
Az Alaptörvény R. cikk (4) bekezdése az állam kötelezettségévé teszi a nemzeti identitás és keresztény
kultúra védelmét: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme
az állam minden szervének kötelessége.”509 A vonatkozó rendelkezés értelmezése az Alkotmánybíróság
alkotmányos feladata, ám ettől függetlenül abba vélhetően beleérthető a nemzeti kulturális önazonosság
védelme is.510 Amennyiben ez az értelmezés helyes, úgy a nemzeti kvótakötelezettség immáron
alkotmányos megalapozást kapott.

5. A médiához való hozzáférés

5.1. Szerkesztett tartalmak érintettjének jogai: helyreigazítás és válaszjog (a médiához való
hozzáférés joga)
A médiához való hozzáférés – mutat rá Monroe Prince és Eric Barendt nyomán Koltay András – lehet
közvetett és közvetlen jellegű. Közvetett hozzáférésről beszélünk a tulajdonosi hozzáférés esetén, vagyis
az lényegében az alapítási szabadsággal fogalmilag azonos: a törvényben meghatározott feltételek
szerint bárki szabadon alapíthat sajtóterméket, indíthat médiaszolgáltatást. A közvetett hozzáférés
sajátos biztosítékát képezi a must carry kötelezettség, amely a műsorterjesztő hálózatok kötelező
elosztással való megterhelését jelenti, valamint a must offer kötelezettség, amely bizonyos
médiaszolgáltatókat terhelő kötelezettség a médiaszolgáltatásuk műsorterjesztő hálózatoknak való
kötelező felajánlására.511 Ezzel szemben a hozzáférés közvetlen intézményei – amelyekről ebben az
16. cikk (1) Ahol megvalósítható és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre, a tagállamok biztosítják, hogy a
műsorszolgáltatók európai alkotások számára adásidejük többségi hányadát fenntartsák, leszámítva a hírekre,
sporteseményekre, játékokra, reklámra és teletext szolgáltatásokra és televíziós vásárlásra kijelölt műsoridőt. Tekintettel a
műsorszolgáltató információs, oktatási, kulturális és szórakoztatási felelősségére a nézőközönségével szemben, ezt az arányt
fokozatosan kell elérni, megfelelő kritériumok alapján.
(…)
17. cikk
A tagállamok mindenütt, ahol megvalósítható és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre, biztosítják, hogy a
műsorszolgáltatók adásidejüknek – ide nem értve a hírekre, sporteseményekre, játékokra, reklámra, teletext szolgáltatásokra és
televíziós vásárlásra kijelölt műsoridőt – legalább 10 %-át európai alkotások számára tartsák fenn, vagy a tagállam
megítélésétől függően, a műsorkészítési költségvetésük legalább 10 %-át szánják olyan európai alkotásokra, amelyeket a
műsorszolgáltatóktól független producerek állítanak elő. Ezt az arányt, tekintettel a műsorszolgáltatók közönségükkel szembeni
információs, oktatási, kulturális és szórakoztatási felelősségére, fokozatosan kell elérni, megfelelő szempontok alapján. Ezt az
újabb keletű, azaz előállításuktól számított öt éven belül sugárzott alkotások megfelelő arányának biztosításával kell elérni.
508 Az Mttv. 136. § (8) bekezdése, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap keretei között működtet
támogatást.
509 Alaptörvény R. cikk (4) bekezdése, megállapította az Alaptörvény hetedik módosításának 3. cikke. Hatályos: 2018. június
29.
510 A vonatozó módosítás egyik első elemzését ld. Schanda Balázs: Magyarország keresztény kultúrájáról. Pázmány Law
Working Papers, 2018/8. 1-4., plwp.eu/files/2018/PLWP_2018-08_Schanda.pdf. Letöltés dátuma: 2018. december 30.
511 A dolgozat terjedelmi korlátai és struktúrája nem teszi lehetővé a must carry és must offer kötelezettség részletes
bemutatását, csupán utalásszerűen térek ki rá.
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alfejezetben szó lesz – a szerkesztési szabadságot korlátozó módon és közvetlenül feljogosítják a
közösség valamely tagját, vagy valamely közösség képviselőjét a médiatartalom egy meghatározott
részének, részletének befolyásolására, többnyire álláspontja közzétételére a média intézményrendszerén
(egy meghatározott szolgáltatót érintő vagy a médiarendszer egészére is vonatkozó kötelezettségen)
keresztül. Tekintettel arra, hogy a szerkesztési szabadságot a közvetlen hozzáférési jogok korlátozzák,
ebben az alfejezetben kizárólag ezeket a sajátos jogokat mutatom be.
A médiához való hozzáférésre vonatkozó sajátos közvetlen jogosultságok (a közvetlen hozzáférés
eszközei) részben arra a – már korábban feltett – kérdésre is választ adnak, hogy kinek a joga a
sajtószabadság, ki és milyen mértékben részesülhet a média nyilvánossága által teremtett megszólalás,
nyilvánossághoz, közvéleményhez szólás közvélemény befolyásolását lehetővé tevő privilégiumából,
továbbá, hogy a szerkesztőn, újságírókon kívül más személyek ilyen irányú (szerkesztési autonómiát
korlátozó) jogosultsága mennyiben férhet össze a sajtószabadsággal, különösen a szerkesztési szabadság
jogával. A hozzáférés kérdése – emeli ki Koltay András – az egyik legelemibb és leginkább vizsgálandó
kérdés, „amely a demokratikus társadalmi rendben működő sajtó szerepével kapcsolatban
felmerülhet.”512 Alapvető kérdésként merül fel, hogy a hozzáférés jogának alkotmányos keretek közötti
biztosítása, a sajtószabadság által teremtett előnyök megosztása a közösséggel, a polgárok részesítése
ebből a szabadságból több-e, mint a tájékozódáshoz való jog áldásainak a biztosítása, a sajtószabadság
érvényesülése által a széles és nyitott demokratikus diskurzusok fenntartása. Ismét Koltay András
gondolatait segítségül hívva megállapítható: „A tét nem kicsi: a két lehetséges pólus egyikének
értelmében a közösség teljes kizárásával, mintegy a sajtó tagjai »zártkörû klubjának« a privilégiuma
lesz, hogy a sajtó tartalmát meghatározza (természetesen a szabályozás nyújtotta kereteken belül), a
másik véglet ellenben a szerkesztési szabadság és a tulajdonjog súlyos akadályát képezve mintegy a
közösség rendelkezésére bocsátaná a sajtót.”513 A médiához való hozzáférés esetén arról van ugyanis
szó, hogy a médiatartalom tényleges tartalmára – jog által meghatározott keretek között és feltételek
szerint – egy, a szerkesztői felelősséget is viselő, a sajtószabadságból fakadó szerkesztési szabadságot
gyakorló személy(ek) akaratával szemben egy médiatartalom-szolgáltatótól különböző, külső személy
lehet hatással. A hozzáférés ugyanakkor, amint annak a bizonyítására ebben az alfejezetben kísérletet
teszek, nem általános, nem jelent a közösség és egyes tagjai számára korlátlan hozzáférési jogot, úgy is
mondhatom, hogy senkinek sincs alanyi jogosultsága arra, hogy mondanivalóját, álláspontját,
véleményét stb. a média nyilvánossága által tömegekhez széles körben jutassa el. A hozzáférés csupán
– törvényben – jól meghatározott esetekben vehető igénybe, többnyire (de nem kizárólag) valamely
médiatartalom következményeként, reflexív jellegű megszólalásként.514 A hozzáférés ilyen korlátozott
lehetőségek mellett is magában hordoz egyfajta egalitárius jellemvonást, hiszen az – elsősorban a
nyilvánosságelérési képesség tekintetében – rendkívül különböző pozíciójú szereplők viszonyában a
médiatartalom felett általánosan befolyással nem rendelkező „külső” személy(ek)nek biztosít, ha nem
is valódi egyenlő feltételek mellett, de megszólalási, reflektálási lehetőséget. A hozzáférés
következménye elsősorban a közlés (feltételezett, potenciális) hatékonyságának a növekedése,
ugyanakkor a közlés tényleges hatékonyságához valójában nem kapcsolódik jogosultság, hiszen a
társadalomnak és tagjainak egyaránt „joga van” az oda nem figyelésre, vagyis a hozzáférés – törvényes
A must carry kötelezettség körében a műsorterjesztő hálózatok üzemeltetői előfizetőiknek kínált programcsomagjaik
összeállítása révén hatékonyan képesek meghatározni. szelektálni azokat a tartalmakat, azt a médiaszolgáltatási kínálatot,
amellyel a közönség találkozik. A kínálat sokszínűsége érdekében az állam szabályozás útján beleszólhat abba, hogy a
műsorterjesztő hálózat milyen médiaszolgáltatásokat vegyen fel a kínálatába, és akár azt is, hogy mely konkrét
médiaszolgáltatásokat köteles továbbítani (vö. Mttv. 73–77. §). A must carry kötelezettségnek kimondottan van a demokratikus
diskurzusokat védő funkciója.
A must offer kötelezettség alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók kötelesek szerződést kötni a
műsorterjesztő hálózatok üzemeltetőivel lineáris médiaszolgáltatásaik továbbítására (vö. Mttv. 78–81. §).
512 Koltay i. m. (9. lj.) 321.
513 Koltay i. m. (9. lj.) 321. és Koltay András: Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesedése?
Iustum Aequum Salutare, 2008/4. 143.
514 A következmény jellegű hozzáférés példája a sajtó-helyreigazítás joga, szemben a jelöltek és jelölőszervezetek számára a
kampányidőszakban biztosított hozzáférési jogosultsággal, amelynek nincs reflexív jellege, ellenben a versengő politikai
szereplőknek a kampányidőszakban való esélyegyenlőségének az intézményes biztosítását szolgálja.
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feltételek esetén a meghatározott keretek között megvalósuló – biztosítása még nem jelent valódi
biztosítékot a közlés hatékonyságának mérhető növekedésére.515
Úgy vélem – egyetértve Koltay Andrással –, hogy a médiához való hozzáférés sokkal intenzívebben
korlátozza a szerkesztési szabadságot, mint a médiaszabályozásban meghatározott tartalomszabályozás.
A hozzáférés egyfelől szélesebb körben, és médiumtípustól függetlenül (általában) azonos feltételekkel
vehető igénybe, szemben a tartalomszabályozással, amely a médiaszabályozás differenciáltsága miatt
különböző mértékben terheli az egyes médiatartalom-szolgáltatókat. Másfelől a hozzáférésnél,
amennyiben feltételei fennállnak, a szerkesztési szabadságból fakadó tartalom-meghatározás a
hozzáféréssel érintett körben teljesen megszűnik, hiszen annak pontos tartalmát a közvetlen
hozzáférésre jogosult (vagy pl. a sajtó-helyreigazítás esetében a jogosult kereseti kérelme alapján a
bíróság) állapítja meg, míg a tartalomszabályozás által érintett tartalomszerkesztési követelmények
mentén a médiaszolgáltatónak még megmarad a tartalom tényleges összeállítására vonatkozó autonóm
szerkesztői döntés lehetősége.516
A közvetlen hozzáférés intézményei közé sorolható a válaszjog (sajtó-helyreigazítás) intézménye és a
politikai hozzáférés sajátos esetei, amelyek általában a közvetlen demokrácia intézményeihez kötött
eljárásokhoz kapcsolódnak, és azt a célt szolgálják, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek közzé tudják
tenni, meg tudják jeleníteni álláspontjukat.

5.2. A közvetlen hozzáférés és a személyiségi jogok
A sajtószabadság legitim korlátját képezhetik mások érdekei, különös tekintettel egyes személyiségi
jogokra. Ezeknek a jogoknak az érvényesítésére megfelelő jogvédelmi mechanizmust kínálnak az egyes
jogágak, különösen a polgári jogi és a büntetőjogi személyiségvédelem eszközrendszere. Az egyes
személyiségvédelmi eszközöknek, különösen a személy társadalmi megbecsültségét oltalmazó
tényállásoknak szoros a kapcsolatuk a kifejezési szabadság egyes alkotmányosan értékelt
megnyilvánulásaival, intézményeivel, tekintettel arra, hogy ezek a jogvédelmi eszközök a
kommunikációs alapjogok érvényesülésének korlátját képezhetik. Annak elbírálása, hogy valamely
személyiségvédelmi eszköz alkotmányosan elfogadható korlátját jelenti-e a sajtó szabadságának, csupán
gondos mérlegelés alapján ítélhető meg. Az Alkotmánybíróság több döntésében is foglalkozott a
véleménynyilvánítási szabadságnak, és egyes esetekben speciálisan a sajtószabadságnak az egyén
személyiségi jogaira, társadalmi megbecsültségére alapozott korlátozhatóságának határaival. E
vizsgálatoknak egyik fontos iránya a közhatalom gyakorlóinak és – tágabb értelemben – a
közszereplőknek a bírálhatósága, tűrési küszöbük meghatározása,517 míg egy másik iránya a
sajtótermékekben megjelenő tartalmakhoz kapcsolódó sajátos személyiségi jogi jogvédelemi eszközök
vizsgálata volt.518
A sajtószabadságnak – az anyajoghoz, a véleménynyilvánítási szabadsághoz hasonlóan – csak külső
korlátai vannak, amelyek a sajtó sajátosságainak megfelelő sajátos intézményekben is
megnyilvánulnak.519 Ilyen sajátos külső korlátok a sajtószabadság alkotmányos védelmének tárgyi
hatálya alá tartozó médiatartalom-szolgáltatók által közzétett egyes tartalmak szerkesztési szabadságot
korlátozó, érintett általi kiigazítása. A valótlan tartalmú sajtóközlésekkel szemben sajátos jogvédelmi
eszköz a helyreigazítási jog, amelynek hazánkban messzi múltra visszatekintő hagyományai vannak.
Vö. Koltay i. m. (9. lj.) 323. és Koltay András: Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy
kiteljesedése? Iustum Aequum Salutare, 2008/4. 144.
516 Vö. Koltay i. m. (9. lj.) 323.
517 A közszereplők bírálhatóságának a szólás- és sajtószabadságot korlátozó sajátos mércéiről szóló alkotmányírósági gyakorlat
rendkívül gazdag. A kezdeti utólagos normakontroll vizsgálatok után, később, különösen az Alaptörvény hatályba lépését
követően, az Alkotmánybíróság megváltozott hatáskörére, a valódi alkotmányjogi panaszra tekintettel az ilyen ügyek
reneszánszukat élik.
518 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484.
519 Vö. 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
515
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Egy másik sajtótartalmakat érintő, sajátos, a tartalommal érintett személyt jogosító, a szerkesztési
szabadságot korlátozó jogintézményként fogalmazódott meg többször is az úgynevezett válaszjog
bevezetésének a lehetősége. Az Alkotmánybíróságnak egyszer volt lehetősége – a köztársasági elnök
előzetes normakontroll-indítványára – vizsgálni a válaszadási jog alkotmányosságát, és azt
általánosságban a szerkesztési szabadság legitim korlátjának ismerte el, ám az azt bevezető Ptk.módosítást a konkrét szabályozási megoldásra tekintettel aránytalan alapjogkorlátozásnak tekintette és
megsemmisítette.520
Itt nincs lehetőségem kitérni az alkotmányos alapjogok, különös tekintettel az alkotmányjogi értelemben
használt „személyiségi jogok” és a polgári jogban biztosított személyhez fűződő jogok (másként
személyiségi jogok) egymáshoz való viszonyára, ám annyit rögzítenem szükséges, hogy ezek az alanyi
jellegű jogosultságok – bár eszközrendszerük eltérő – egyaránt a személy, elsősorban az ember személyi
integritásának, autonómiájának a védelmét szolgálják.

5.3. A válaszadási jog tág értelemben
A tág értelemben vett válaszadási jog több, mint a sajtó-helyreigazítási jog intézménye. A válaszadási
jog egy olyan genus proximumként határozható meg, amely a valamely médiatartalom által érintett
személyt jogosítja e tartalomra tekintettel bizonyos válaszlehetőségre. Az egyes válaszjogi intézmények
között a különbség elsősorban a jog terjedelmében és a válaszközlemény lehetséges tartalmának
szélességében ragadható meg.521 A valótlan tények helyesbítésére, kiigazítására vonatkozó
helyreigazítási jellegű jogok jellemzően a valótlan tartalom korrekciójára hivatottak, így nem
jogosítanak további tartalmi elemek, értékelés, magyarázat közzétételére. Ezzel szemben a szűk
értelemben vett válaszjog intézménye a sérelmet szenvedett személy „álláspontjának komplex kifejtését
teszi lehetővé a vitatott téma vonatkozásában, és nem korlátozza őt a hamis tények kiigazítására.”522 A
szűk értelemben vett válaszjog tehát lényegesen szélesebb körben korlátozza a szerkesztési szabadságot,
mint a helyreigazítási jellegű jog, és még szélesebb körű korlátozást eredményez, ha ezt az értékelő
magyarázat kifejtésére jogosító válaszadási jogot nem csupán a valótlan tartalmú tényállítások
vonatkozásban, de a vitatott, sérelmesnek mondott értékítéletet hordozó véleményekkel szemben is
igénybe lehet venni. Minél szélesebb körben – mind az érintett tartalmak, mind pedig a válasz terjedelme
tekintetében – biztosít hozzáférést a válaszjog a szerkesztett tartalmakhoz, annál szélesebb körben
korlátozza a szerkesztési szabadságot. Az Alkotmánybíróság a sajtó-helyreigazítási jogot – annak
ellenére, hogy kifejezetten nem vizsgálta – implicite alkotmányosnak tartja, ezzel szemben a szűken vett
válaszjog intézményét bevezető törvényi rendelkezést alkotmányellenesnek találta, bár nem általánosan
találta a szerkesztési szabadság szükségtelen korlátozásának a valótlan tényállítások helyreigazításnál
szélesebb körű szabályozását, csupán annak konkrét megvalósulási formáját találta aránytalannak.
Álláspontom szerint – amelyet már itt rögzítek – a szerkesztési szabadságot korlátozó válaszjogokat a
legszükségesebb esetekre kell fenntartani, hiszen a szerkesztett tartalmak feletti döntési autonómia a
„működésben lévő sajtószabadság” érvényesülésének nélkülözhetetlen biztosítéka.

5.4. Sajtó-helyreigazítás joga
Amint arról már a szerkesztési szabadság korlátozhatóságának általános kérdéseinél szóltam, bár
főszabályként a médiatartalom-szolgáltatók szabadon, külső, különösen állami, közhatalmi befolyástól
mentesen határozhatják meg, hogy milyen elvek szerint, milyen témákat és pontosan milyen
tartalommal kívánnak megjeleníteni a rendelkezésükre álló, bizonyos szempont szerint korlátos fizikai
57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484.
Vö. Koltay András: A válaszadási (sajtó-helyreigazítási) jog, európai összehasonlításban. Jogtudományi Közlöny, 2013/78. 343.
522 Koltay i. m. (521. lj.) 343.
520
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terjedelem keretei között,523 vannak olyan kivételek, amelyek alkotmányosan legitim módon
korlátozzák ezt a szabadságot.
A sajtó-helyreigazítási jog a szerkesztési szabadságot korlátozó olyan jogosultság, amelynek keretében
egy külső személy törvényben meghatározott mértékben befolyást gyakorolhat a médiatartalomra, ami
nem egy a médiatartalom-szolgáltatótól független, külső körülményre vezethető vissza, hanem éppen a
szolgáltató korábbi szerkesztési tevékenységén, az általa korábban közzétett tartalom valótlanságán
alapul.524 A valótlan, vagy akár jogellenes525 tartalom kiigazítására számos nemzetközi modell létezik,
a szűk értelemben vett kiigazítástól a sérelmet szenvedett személy válaszadási lehetőségének a
biztosításáig. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi és uniós kitekintés tudatosan nem része a dolgozatnak,
csak utalok rá, hogy az Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (a továbbiakban: AVMS
irányelv)526 olyan tagállami jogi szabályozás szükségességét írja elő, amely biztosítja a hamis tényközlés
útján személyiségi jogában sérelmet szenvedett személy megfelelő jogorvoslathoz való jogát.527

5.4.1. A (tágan értelmezett) válaszadási jog kettős megalapozása
A magyar sajtó-helyreigazítási jog hagyományosan magánjogi jogintézmény (volt), amely a téves
(valótlan tartalmú) információk kiigazítására szorítkozik, annak megjelölésével, hogy melyek a valótlan
tények, és velük szemben melyek a valósak. A magyar sajtó-helyreigazítási jog alapvető
karakterisztikáját, az anyagi jogi jogosultságot az Smtv. határozza meg: „Ha valakiről bármely
médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis
színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a
közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és
ehhez képest melyek a való tények.”528 A magyar szabályozás tehát a médiatartalom-szolgáltatásban
megjelenő – nem feltétlenül személyhez fűződő jogot sértő, de – valótlan tényállításokkal szemben nyújt
jogvédelmet. Az értékítéletet megfogalmazó véleménynyilvánítással szemben ugyanakkor a magyar

A terjedelmi korlátok alatt ebben az esetben nem az átviteli rendszerek infrastrukturális szűkösségét vagy korlátlanságét
értem, hanem azt a adottságot, hogy valamennyi médiatartalom-szolgáltató a saját technológiája szabta keretek között is egy
behatárolt tartalommennyiséget tud megszerkeszteni és a közönségnek átadni. A nyomtatott sajtótermékek esetében ilyen
objektív határ a maximális oldalszám, lineáris médiaszolgáltató esetében pedig még a papír mennyiségéhez képest is
maximalizált műsoridő. A terjesztési felület maximális terjedelme elsősorban nem jogi, hanem gazdasági kérdés.
524 Vö. Udvary Sándor: A médiához való hozzáférés lehetőségei. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és európai
médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 609.
525 A sajtó-helyreigazítás igénybevételéhez a szabályozások általában, és így hazánkban sem követelnek meg jogellenességet
(pl. személyiségi jogok sérelmét), megelégszenek a valótlan tényállítás közlésével.
526 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására
vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról.
527 AVMS irányelv 28. cikk (1) A tagállamok polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi rendszer keretében hozott egyéb
rendelkezéseinek sérelme nélkül, bármely természetes vagy jogi személy állampolgárságától függetlenül, akinek jogos
érdekeit, különösen hírnevét és becsületét egy televíziós programban valótlan tények állításával megsértették, jogot kell, hogy
kapjon a válaszadásra vagy egyenértékű jogorvoslatra. A tagállamok biztosítják, hogy a válaszadáshoz vagy egyenértékű
jogorvoslathoz fűződő jog tényleges gyakorlását nem gátolják indokolatlan rendelkezések vagy feltételek megszabásával. A
választ a megindokolt kérelemtől számított ésszerű időn belül közvetíteni kell egy olyan időpontban és olyan módon, amely
megfelel a kérelemmel érintett adásnak.
(2) A válaszadás vagy egyenértékű jogorvoslat jogát egy tagállam joghatósága alá tartozó összes műsorszolgáltató
vonatkozásában szükséges biztosítani.
(3) A tagállamok meghozzák azon intézkedéseket, amelyek biztosítják a válaszadás jogát vagy az azzal egyenértékű
jogorvoslatok jogát, és meghatározzák az ezek gyakorlására követendő eljárást. Biztosítják különösen, hogy erre megfelelő
időtartam álljon rendelkezésre, és hogy az eljárások alkalmasak legyenek arra, hogy a jogokat vagy az egyenértékű
jogorvoslatot a más tagállamokban honos vagy letelepedett természetes vagy jogi személyek megfelelően gyakorolhassák.
(4A válaszadás vagy egyenértékű jogorvoslat jogának gyakorlására irányuló kérelmet vissza lehet utasítani, amennyiben az
ilyen válaszadás az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint nem indokolt, illetve ha büntetendő cselekményt
eredményezne, vagy a műsorszolgáltatóra polgári jogi felelősséget róna, illetve a közszemérem normáinak megsértésével járna.
(5) Rendelkezni kell olyan eljárásokról, amelyek által biztosított a bírói felülvizsgálat a válaszadási vagy egyenértékű
jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlásával kapcsolatos viták esetén
528 Smtv. 12. § (1) bekezdés.
523

135

szabályozásban nincs helye sajtó-helyreigazításnak,529 a sajtó (objektív) felelőssége csak a tényközlés
esetén áll fenn. A sajtó-helyreigazítási eljárás kizárólag a közölt valótlan tények gyors helyreigazítására
irányul, az okozott jogsérelmek teljesebb körű orvoslása, így többek között a vagyoni kompenzációs
(kártérítési) igény érvényesítésére nem alkalmas, kártérítési vagy sérelemdíjra vonatkozó igény
személyiségi jogi perben kereshető. A helyreigazítási jognak az érintett (a rá vonatkozó valótlan tartalmú
közlés által sérelmet szenvedett) személy vonatkozásában elsősorban reparatív (in integrum restitutio)
funkciója van, oly módon, hogy senkivel kapcsolatban ne maradhassanak valótlan tartalmú állítások a
nyilvánosságban reflexió nélkül. A valótlan tartalmak kiigazítása ugyanakkor a közvélemény javát, a
közönség tájékozódáshoz való jogát is szolgálja. Szubjektív értelemben kétség kívül van
személyiségvédelmi funkciója, ám a Ptk. által a jó hírnév megsértésének megállapításához előírt sértő
jelleget nem, csupán a valótlan tartalmat követeli meg, így az egyébként kifejezetten nem személyiségi
jogot sértő valótlan tartalommal szemben is igénybe vehető. A helyreigazítás a polgári jogi
igényérvényesítéstől egyébként is függetlenül, párhuzamosan kezdeményezhető jogvédelmi eljárás.
Lényeges ez abból a szempontból, hogy a sajtó-helyreigazításnak – éppen a sajtónyilvánosság
közvéleményre gyakorolt hatása miatt – a személyiségi jogi jogvédelem mellett, közösségi alapon, a
magas alkotmányos értéktartalommal rendelkező demokratikus közvita pluralitása szempontjából is van
szerepe, amelynek biztosítása akkor is elsőrangú alkotmányos érdek, ha az nem kapcsolódik egy
személy társadalmi megbecsültséget oltalmazó jogának a sérelméhez.
A sajtó-helyreigazítási jog tehát az instrumentális igazolások közül, mind az „igazság kiderítésének”
teóriájával (a közvélemény ismerje meg az igazságot a valótlan tényekkel szemben), mind pedig a
demokratikus „döntéshozatali” eljárások védelmének érvével megtámogatható.
A sajtó-helyreigazítási jognak az általános felfogás szerint – a megalapozásának forrásától függetlenül
– van néhány meggyőző jellegzetessége, amelyek alkalmazása mellett komoly érvként a következők
szolgálnak:
– a védelem gyorsasága (rövid eljárási határidők);
–a sérelem okozása és orvoslása azonos eszközzel (a sajtó útján) történik;
– továbbá hipotetikusan ugyanazon nyilvánosság elérésének lehetősége az orvoslással, mint amelyet a
sérelem okozó közlemény elért.530

5.4.2. A jogrendszerbeli elhelyezés jelentősége
A sajtó-helyreigazítás tehát kétirányú védelmet nyújt, nem csupán egy olyan személyiség védelmi
eszköz, amely sajátos, sajtó útján elkövetett jogsértésekkel szemben nyújt védelmet, hanem a közönség
megfelelő tájékozódását is szolgálja a tévedések, valótlan tartalmú közlések kiigazítása révén. A
jogintézmény természete így kettős megalapozású, és magánjogi jellege mellett a sajtószabadság
kollektív oldalához is kapcsolódik. A 2010-es médiaszabályozás eredményeként a helyreigazítási jog
általános szabályai a Polgári Törvénykönyvből az Smtv.-be kerültek. Ez a váltás dogmatikai értelemben
akár paradigmaváltó jelentőségűnek is lenne tekinthető, és a személyiségi jogi jogvédelmi jellegének
elhalványodása mellett rendszerszinten a (tisztán, vagy legalábbis dominánsan) sajtójogi intézményi
jelleg irányába való elmozdulást is jelenthetné, ám magam azt gondolom, hogy az intézmény úgy őrzi
továbbra is magánjogi karakterét, hogy megerősödött a sajtószabadság kollektív oldalával (a
tájékozódási joggal, a közönség jogával) fennálló kapcsolata.
A vélemények esetén a válaszadás lehetőségét biztosító szűken/tágan vett válaszadási jog bevezetésére Magyarországon
többször volt kísérlet, amit a későbbiekben részletesen bemutatok.
530 Vö. Székely László: A véleményszabadság alkotmányos határai. In: Sajó András (szerk.): Alkotmányosság a magánjogban.
CompLex, Budapest, 2006. 171. és Koltay András: A sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy
kiteljesedése. Iustum Aequum Salutare, 2008/4. 148 és 151.; továbbá Gárdos-Orosz Fruzsina: Észrevételek az új Polgári
Törvénykönyv javaslatának a sajtó-helyreigazításra vonatkozó szabályaihoz. In: Acta Humana, 2007/3. 34–49.
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Ugyanakkor nem vitatható, hogy a sajtó-helyreigazítási anyagi jogi tényállásának jogrendszeren belüli
áthelyezésével a jogalkotó félre nem érthető módon érzékeltette: a korábban egyértelműen magánjogi
jellegű intézmény jogági helyzetében bekövetkező változással döntést hozott. Az intézmény
mindenesetre nem veszítette el (teljesen) magánjogi jellegét. Ezt igazolja többek között, hogy az eljárás
megindítására a sérelmet szenvedett személy jogosult (akiről bármely médiatartalomban valótlan tényt
állítottak stb.), és hogy végső soron a helyreigazítási kérelemről és a médiatartalom-szolgáltató
kötelezéséről vagy annak hiányáról sajtó-helyreigazítási perben a bíróság dönt. A jogérvényesítés így
nem hatósági döntés eredménye, hanem önrendelkezési alapú, és az eljárás maga sem hatósági
eljárásban, hanem polgári perben csúcsosodhat ki.
Rövid kitérőként érdemes emlékeztetni arra, hogy bár a jogintézmény magyarországi megjelenésekor,
1914-ben még egyértelműen sajtórendészeti intézmény volt, és a hatóságoknak biztosított
helyreigazítási jogot (rendészeti jellegét erősítette, hogy az eljárás során a Büntető Perrendtartás
szabályai kisegítő jelleggel alkalmazhatók voltak), az intézmény jogi szabályozásának evolutív
változása egyre inkább magánjogi, személyiségi jogi jogvédelmi eszközzé formálta, amelyet az 1977es Ptk.-módosítás tetőzött be.
A sajtó-helyreigazítás jogintézményének szerepe, elsődleges funkciója mind a mai napig viták
középpontjában áll. Egyesek személyiségi jogokat védő szerepét hangsúlyozzák, mások – így például
Koltay András – elsősorban (vagy egyre inkább) a sajtószabadság kollektív oldalának érvényesülése
szempontjából tulajdonítanak neki jelentőséget. Koltay ugyan elismeri, hogy a sajtó-helyreigazítás
hatása okán a személyiségvédelem kifejezetten hatékony eszköze a sajtó útján elkövetett jogsértésekkel
szemben, azonban ezt a hatást csak másodlagosnak tekinti.531
Ezt az érvet némiképp gyengíti az intézmény közleménnyel érintett személyhez kötöttsége abban az
értelemben, hogy annak kezdeményezésére kizárólag az érintett személy döntése alapján, az eljárás
megindítására pedig kizárólag az érintett személyes igényérvényesítése körében kerülhet sor: „[a]
gyakorlati alkalmazás eredményeként a megfelelő tájékozódáshoz való közeledés (…) nem létezhet a
valótlan közléssel érintett személy tényleges jogérvényesítése nélkül. Az igénylő kifejezetten a
személyével kapcsolatos valótlan tényállítást, híresztelést, való tény hamis színben történő feltüntetését
– függetlenül ezek sértő tartalmától – minősíti sérelmesnek, amikor a helyreigazítás eszközével lép
fel.”532
A korlátozás jogalapja mellett felhozott érvek befolyással lehetnek a korlátozhatóság mértékére is.
Amennyiben személyiségvédelmi alapon érvelünk a szerkesztési szabadság korlátozhatósága mellett, a
korlátozás szükségessége és arányossága szempontjából az emberi méltóságból (általános személyiségi
jog) levezett jogok érvényesülését kell megvizsgálni. Amennyiben a tájékozódáshoz való jog
érvényesülését állítjuk szembe a szerkesztési szabadsággal, úgy lényegét tekintve a sajtószabadság
tartalmának két érvényesülési mezője ütközik egymással: a szerkesztő szubjektív joga a közönség
kollektív jogával. A választ közzétenni kívánó szempontjából vizsgálva pedig az ő szólás- (és részben
sajtó)szabadsághoz való jogának inherens részét képező jog áll szemben a szerkesztési szabadsággal,
vagyis a konkuráló jogok mindegyike a véleménynyilvánítási szabadságból származó alapjog, egyik
oldalról a médiatartalom előállítójáé, a másik oldalon pedig a megszólalásra jogosult érintett személyé.
Mégis ebben az esetben úgy vélem, hogy az esetek egy részében azért lehet erősebb a szerkesztői
szabadság védelme, mint a szólásszabadság biztosítása, mivel a meghatározott médiatartalomszolgáltató útján való gondolatközlés joga – felfogásom szerint – nem alanyi jog, annak
érvényesíthetősége csak különösen indokolt esetben, a szükségesség és arányosság messzemenő
figyelembevételével lehetséges. Nézetem szerint, ilyen szükséges és arányos korlátozás a sajtóhelyreigazítás intézménye, ahol a szükségességének a mércéje a korlátozás indoka, vagyis a
tájékozódáshoz való jog (valótlan tartalmú tényállítások ne maradjanak kiigazítás nélkül) és a
Koltay András: A sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesedése. Iustum Aequum Salutare,
2008/4. 151.
532 Kisbán Tamás: A sajtó-helyreigazítás ’újrakodifikálásának’ kritikája. In Medias Res, 2014/2. 374–383.
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személyiségi jogok hatékony jogorvoslásának lehetősége, míg arányosságát igazolja, hogy legszűkebb
értelemben vett válaszadásra, a valótlan tények kiigazítására szorítkozik.

5.4.3. A sajtó-helyreigazítás viszonya más jogérvényesítési eszközökhöz
A sajtó-helyreigazítást és az eljárást meg kell különböztetni a személyiségvédelmi pertől és a
kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének megsértése esetén kezdeményezhető hatósági
eljárástól. Előbbi egyértelműen polgári anyagi jogi igény érvényesítésére irányuló peres eljárás, míg
utóbbi a médiajogi (Mttv.) anyagi jogi szabályok megsértése esetén igénybe vehető hatósági eljárás.
A személyiségvédelmi per az általános polgári peres eljárás szabályai szerint lefolytatott peres eljárás,
amelyben a bíróság a Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza533 a jogaiban sértett
felperes kereseti kérelme alapján. A sajtó-helyreigazításban ezeket a polgári jogi jogkövetkezményeket,
jogvédelmi eszközöket nem lehet igénybe venni, helyettük egy sajtóspecifikus, reparatív jellegű, a
médiatartalom-szolgáltatót aktív közreműködésre kötelező jogkövetkezmény követelhető, éspedig egy
olyan tartalmú közlemény közzététele, amelyből kiderül és megfelelő méretű (és „időzítésű”)
nyilvánosság számára nyilvánvalóvá válik, hogy a hamis tények helyett melyek a valós tények.
Amint arra már utaltam, a sajtó-helyreigazítás különbözik a jóhírnév védelmére irányuló igénytől, mivel
a jóhírnév védelme sikeres érvényesítésének elemi feltétele, hogy a valótlan tény sérelmet okozzon az
igényérvényesítőnél, míg a sajtó-helyreigazítás a valótlan tartalmú, de sérelmet nem okozó tartalmak
vonatkozásában is igénybe vehető jogvédelmi eszköz.
Mindezek a különbségek erősítik azt a nézetet, hogy a sajtó-helyreigazítás nem kizárólag egy sajátos,
sajtóspecifikus személyiségvédelmi eszköz, hanem a tájékozódáshoz való jog érvényesítésének is
fontos, az állam intézményvédelmi kötelezettségén alapuló eszköze.
A lineáris médiaszolgáltatókat terhelő kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén
kezdeményezhető eljárástól is szükséges megkülönböztetni a sajtó-helyreigazítási eljárást. Előbbi
eljárást a médiahatóságnál kezdeményezheti, aki egy kifejezésre nem jutatott álláspontot képvisel.
Ebben az esetben tehát nem egy valótlan tartalmú közlés utólagos kiigazításáról van szó, hanem egy
olyan sajátságos médiajogi kötelezettségről, amelynek – alkotmányosan legitim – célja, hogy a
közérdeklődésre számot tartó kérdésekben minél sokszínűbb diskurzus alakuljon ki, és ezáltal a
tájékozódáshoz való jog érvényesüljön. Sajátságos médiajogi intézmény tehát, amelyben a differenciált
(tartalom)szabályozási elvek is érvényesülnek.

5.4.4. A sajtó-helyreigazítási eljárás néhány sajátos alkotmányossági összefüggése
A sajtó-helyreigazítási eljárásnak van néhány olyan sajátossága, amelyek álláspontom szerint
alkotmányossági szempontból is relevánsak, mindazonáltal az Alkotmánybíróság érdemben nem
vizsgálta azokat, ahogy a sajtó-helyreigazítás intézményét általánosságban sem.
Ilyen sajátosság az eljárás sommássága, a részletes bizonyítási eljárás lefolytatásának hiánya,534 továbbá
az általános eljárási bizonyítási teher megfordulása. A bizonyítási indítványok előterjesztésének
korlátozása (a bíróság csak olyan bizonyítékot vesz figyelembe, amely már az első tárgyaláson
rendelkezésre áll) szorosan összefügg a pertakarékossággal, amelynek legfőbb célja ebben az esetben,
hogy a sajtó-helyreigazítás egyik legfőbb indokát és célját, a jogvédelem gyorsaságát a rövid
határidőkhöz kötött eljárásrenddel biztosítsa. A bizonyítási teher megfordulása az eljárás sajátossága. A
Ptk. 2:51. § (1) bekezdés és 2:22. § (1)-(2) bekezdés.
Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak,
vagy amelyeket a felek legkésőbb a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig felajánlottak. A perben utólagos bizonyításnak
nincs helye [a Polgári perrendtartásról szóló 2016. CXXX. törvény 498. § (1) bek.].
533
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helyreigazítási eljárásban és annak peres eljárási szakaszában, a sajtóperben is, a médiatartalom
érintettje (felperes) állítja azt, hogy a tényállítás valótlan, mindazonáltal az első tényállítás
valóságtartalmát a médiatartalom szolgáltatója köteles bizonyítani.
A kötelezett tartalomszolgáltató objektív felelőssége ugyancsak megemlítendő. A helyreigazító
közlemény közzététele olyan objektív kötelezettség, amely a médiatartalom-szolgáltatót felróható
magatartásától függetlenül terheli, hiszen a közzétételi kötelezettség a másoktól származó valótlan
tartalmú közlések továbbítása esetén is fennáll (híresztelés).535

5.4.5. Az alkotmányos sajtó-helyreigazítás sajátosságai
A médiához való hozzáférés láthatóan a szerkesztési szabadság egyértelmű korlátja, amely attól függően
lehet alkotmányosan igazolható, hogy milyen mértékben avatkozik be a tartalomba, milyen intenzíven
vonja el a szerkesztő tartalom fölötti szabad döntési lehetőségét. Bár alkotmánybírósági határozat a
sajtó-helyreigazítási jog és a szerkesztési szabadság összefüggésében nem született, a jogtudomány
mégis kellően kidolgozott elméleti megalapozását adta alkotmányossága igazolásának. Az intézmény
mind személyiségvédelmi eszközként, mind pedig a tájékozódáshoz való jog érvényesülését elősegítő –
az állam intézményvédelmi kötelezettségéből is következő – eszközként szükséges és arányos,
különösképpen pedig a sajtónyilvánosság sajátosságaira tekintettel az elérni kívánt cél
(személyiségvédelem, demokratikus diskurzusok) beteljesítésére alkalmas, alkotmányosan indokolt
korlátja lehet a sajtószabadságnak. Udvary Sándorral egyetértve, de felsorolását kiegészítve, a médiához
való szűk körű hozzáférésnek három lényeges, alkotmányjogi szempontból jelentős sajátosságát emelem
ki:
– alapvetően demokratikus intézmény;
– hatékony személyiségvédelmi funkciója mellett az állampolgárok tájékozódáshoz való jogát, a
demokratikus diskurzusokhoz való alkotmányos érdeket szolgálja; továbbá
– (általánosságban) nem ellentétes a sajtószabadság eszméjével, és a szerkesztési szabadsággal, hanem
éppen ellenkezőleg, a médiaszolgáltatók alapvető jogának, a szerkesztés szabadságának szűk körű
korlátozása mellett (a korlátozás utólagos, és valótlan tartalomhoz kötött) a sajtószabadság kollektív
oldalának, a tájékozódáshoz való jognak az érvényesülésének a kiteljesítéséhez járul hozzá, a
sajtószabadság fogalmának árnyaltabb meghatározásához viszi közelebb a figyelmes kutatót.536
A sajtószabadság sajtó-helyreigazítás útján való korlátozhatóságának szélességéről szóló vita
középpontjában annak a ki nem mondott kérdésnek a válasz nélkül hagyása áll, hogy valójában melyik
védendő alkotmányos érdek védelmét szolgálja. Azok, akik a személyiségi jogi alapú korlátozásból
indulnak ki, sokkal szűkebb korlátozhatóságot látnak alkotmányosan igazolhatónak, mint azok, akik a
korlátozhatóság alkotmányos szempontjait alapvetően, vagy a személyiségi jogi igazolhatóságon túl a
demokratikus diskurzusok védelméből vezetik le. Úgy vélem, hogy talán egy harmadik, köztes
megoldás is érvényes válasz lehet, amely az alkotmányosan védett érdekek közül úgy tartja fenn
mindkettőt korlátozási indokként, hogy tekintettel van a szükségesség és arányosság szempontjaira, és
tartózkodik a szélsőséges megoldásoktól.

Az objektív felelősséget Koltay újabb érvként sorolja amellett, hogy az intézmény nem csupán személyiségvédelmi eszköz,
hanem a tájékozódáshoz való jog biztosítéka is, amely felróhatóságtól függetlenül elsőbbséget élvez (vö. Koltay András: Sajtóhelyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése? Iustum Aequum Salutare, 2008/4. 152.).
536 Vö. Udvary i. m. (524. lj.) 613.
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5.5. A szűken vett válaszadási jog – alkotmányossági kérdőjelek
Amint azt a sajtó-helyreigazítási jognál már megjegyeztem, a tágan vett válaszadás jogának magyar
szabályozása bizonyos szempontból szűkebb körű és sajtószabadságot kevésbé korlátozó, mint néhány
más ország jogrendszerében fellelhető hasonló intézmény,537 mivel a magyar válaszadási jog kizárólag
a valótlan tartalmú médiatartalmakkal szemben igénybe vehető jogvédelmi eszköz, és a valós, de
sérelmes tényközlésekkel, illetve a sérelmes, személyiségi jogot sértő értékítéletekkel szemben nem
nyújt védelmet.

5.5.1. A szűken vett válaszadási jog bevezetésének törvényhozási kísérletei
a) Az első kísérlet – Lex Pokol
A sérelmes véleményekkel kapcsolatban megfelelő megoldásként a szűken vett válaszadási jogot szokás
emlegetni, amelynek bevezetésére hazánkban több alkalommal is történt kísérlet. Első ízben a szűken
vett válaszadási jog hazai bevezetésére irányuló javaslatot a Pokol Béla által előterjesztett 1998/T/34.
számú törvényjavaslat fogalmazta meg, amely „[a] társadalmilag hátrányosnak tekintett vélemény és
értékítélet közlése eseté[re]” fogalmazott meg sajátos jogkövetkezményt. A képviselők egy jelentős
részében komoly ellenállást váltott ki a tervezet, ezért, bár utóbb egyéni módosító javaslatokkal még
finomítani próbálták a szöveget, végül az Országgyűlés napirendjére sem tűzte. A tervezet szövegével
szemben a legnagyobb kritikát – amellett, hogy sokan vitatták a vélemények, értékítéletek
„helyreigazíthatóságának” helyességét – a „társadalmilag hátrányosnak tekintett” fordulat váltotta ki. A
vélemények, értékítéletek társadalmilag hátrányosnak tekinthető jellege és különösen annak rendkívül
bizonytalan tartalma – álláspontom szerint – valóban komoly alkotmányossági aggályokat vetett fel,
különösen a véleménynyilvánítás- és a sajtószabadság korlátozhatóságának magas alkotmányos
értéktartalmából fakadó szigorú kritériumrendszerre tekintettel. Egy bizonytalan tartalmú korlátozási
indok bevezetése talán szükségtelen, de minden bizonnyal aránytalan korlátozásnak lenne tekinthető.
Csupán terminológiai problémaként utalok arra, hogy a vélemény és értékítélet egymás melletti
szerepeltetése redundáns, felesleges szóismétlés volt, hiszen felfogásom szerint a két fogalom szinonim
értelmű, vagy úgy is tekinthető, hogy a véleménynyilvánítás olyan szólás, amely értékítéletet tartalmaz
(a véleménynyilvánítás tartalma az értékítélet).
b) A második kísérlet – a Polgári Törvénykönyvet módosító Lex Répássy
A válaszadás jogának bevezetését második alkalommal az egyik előterjesztőjéről Lex Répássy
ragadványnévvel emlegetett, a Polgári Törvénykönyv személyiségi jogokat szabályozó fejezetének
módosítását célul tűző törvényjavaslat kísérelte meg. A törvényjavaslat szövege szerint: „Akinek
személyhez fűződő jogát napilapban, folyóiratban (időszaki lap), rádióban vagy televízióban közölt
valamely vélemény vagy értékelés sért, – a törvényben biztosított egyéb igényeken kívül – követelheti
saját véleményének vagy értékelésének közzétételét is (válaszadás).” Ezt egészítette ki a közérdekű
bírság alkalmazhatóságának a kiterjesztése: „Ha a jogsértés napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió vagy
televízió útján történt, a bíróság a jogsértőre közérdekű bírságot is kiszab.” Az eljárási szabályokra pedig
a sajtó-helyreigazítási szabályokat rendelte volna alkalmazni a két jogintézmény szoros kapcsolódására
tekintettel.

A legszélesebb körű válaszadási jogot európai összehasonlításban a francia jog (droit de rectification és droit de response)
biztosítja, ami a sértő véleményekkel szemben is biztosít reflexiós lehetőséget. A válaszjog európai jogrendszereket érintő
komparatív vizsgálatát részletesen elemzi Koltay András A válaszadási (sajtó-helyreigazítási) jog, európai összehasonlításban
című művében. In: Koltay i. m. (521. lj.) 343–354.
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c) És egy kevéssé ismert harmadik kísérlet
Egy harmadik – ám széles körben még a tudományos közösség előtt sem ismert – kísérlet egy az
Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott törvényjavaslat volt, amely a Polgári Törvénykönyv
személyhez fűződő jogokra vonatkozó szabályozásának revízióját kívánta megvalósítani, és egy
„sajtóelégtételként” megjelölt sajátos jogkövetkezményt tervezett bevezetni a személyhez fűződő jogok
megsértésének esetén.538

5.5.2. Az 57/2001. (XII. 5.) AB határozat a válaszadás jogának alkotmányellenességéről
A Lex Répássy az előző két tervezettel ellentétben megélte a parlamenti vitát, sőt az Országgyűlés
kormánypárti többsége el is fogadta, ám alkotmányosságával kapcsolatban a köztársasági elnöknek
aggályai voltak, és így aláírást megelőzően megküldte előzetes normakontroll eljárásra az
Alkotmánybírósághoz. A köztársasági elnök elsősorban arra hivatkozott, hogy a sajtó „meghatározott
vélemények, értékítéletek közlésére való kötelezése a szabad meggyőződésen alapuló szerkesztés
messzemenő korlátozása.”539 Látható, hogy a köztársasági elnök indítványa is kifejezetten a
sajtószabadságnak, azon belül a szerkesztési szabadságra vonatkozó szelvényjognak a sérelmét hívta fel
alkotmányossági vétója indokaként. A válaszadási jog gyakorolhatósága is kizárólag a sajtó, média útján
közzétett tartalmakhoz kapcsolódik, amely részben értelmezhető szólásszabadsági kérdésként is, ám
valójában éppen attól válik elsődlegesen sajtószabadsági problémává, mert igénybe vétele kizárólagosan
és el nem választható módon kapcsolódik a tartalom sajtószabadság által védett sajtó útján való
közzétételéhez, és a válasz közlési kötelezettsége a szerkesztési szabadság súlyos korlátozását okozza.
Az alkotmányossági vizsgálat a korábbiakhoz képest ebben az esetben tehát annyiban – és témám
szempontjából is éppen azért – volt speciális, mert az alkotmányvédő testületnek egy kizárólag a sajtón
keresztül megvalósuló, és nem bármilyen más formában kifejezésre juttatott véleménynek a védelméről,
és egy a személyiségi jogok védelmét ellátni hivatott jogintézmény (kizárólag) sajtószabadságot
korlátozó voltának alkotmányosságáról kellett állást foglalnia.
A törvényhozó, amint az a fentebb idézett normaszövegből egyértelműen látszik, a válaszadási jogot
tehát egy olyan, speciális személyiségvédelmi eszközként kívánta bevezetni, amely kizárólag a sajtó
útján kifejezésre jutatott bizonyos közlésekkel, éspedig kizárólag a személyiségi jogot sértő értékítéletet,
értékelést tartalmazó véleményekkel szemben lett volna igénybe vehető oly módon, hogy a sérelmezett
véleményt közzétevő sajtóterméket kötelezte volna a jogosult által megfogalmazott válaszközlemény
megjelentetésére.
Az Alkotmánybíróság határozatában, amelyben egyébként megsemmisítette a vonatkozó polgári
törvénykönyvi regulát, „noha az indítvány a sajtószabadság sérelmét jelölte meg, a kiindulásnál, az
általános szempontoknál (…) a véleménynyilvánítás szabadságát is figyelembe vette, mert (…) belőle
vezethető le többek között a sajtószabadság alapjoga is.”540
Miután az Alkotmánybíróság felidézte korábbi, a véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos
gyakorlatát, a sajtószabadság tartalmi vizsgálata és az anyajoghoz való viszonyának feltárása nélkül
megállapította, hogy „a sajtószabadság korlátozása általában nem ellentétes az Alkotmánnyal, (…) az
államnak egy másik alapvető jog védelmére vonatkozó kötelezettsége pedig alapja lehet a
sajtószabadság korlátozásának.”541

A minisztériumi javaslatról ld. Tényi Géza – Udvary Sándor: A vélemény és a válasz: új Szkülla és Kharübdisz,
Jogtudományi Közlöny, 2001/11. 470.
539
A
köztársasági
elnök
indítványát
közli
a
Fundamentum
2001/2.
száma,
99–103.
Ld.
epa.oszk.hu/02300/02334/00006/pdf/EPA02334_Fundamentum_2001_02_099-103.pdf. Letöltés dátuma: 2018. december 26.
540 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 487.
541 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 488–489.
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Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szabályozás nem valamennyi véleménnyel, csupán a
személyhez fűződő jogokat sértő értékítéletet hordozó közlésekkel szemben biztosított volna
válaszlehetőséget. A válaszjog alkalmazhatósága így lényegesen korlátozott volt és nem jelentett
általános, valamennyi véleménnyel szembeni válaszjogot. A szabályozásnak ez a jellege álláspontom
szerint azt a nézetet erősíti, és azzal a következménnyel is jár, hogy az intézmény elsősorban nem a
demokratikus tájékoztatás védelmét lett volna hivatott szolgálni, hanem a személyiségi jogvédelem
sajátos eszközeként erősítette volna a hagyományosan igénybe vehető jogvédelmi eszközöket.
A határozat újdonságként a vélemények tartalmilag és irányultságukat tekintve két jól elhatárolható
körét különítette el. Az értékítéletet kifejező véleményeknek ugyanis, amiként erre a testület rámutatott,
van egy, a demokratikus rendszer szempontjából lényeges szelete, amelyben ezen vélemények a
politikai diskurzus, a közvita keretében fogalmazódnak meg, ám vannak olyan értékítéletet
megfogalmazó közlések is, amelyek a magánviszonyokban merülnek fel. A korábbi határozatok ugyanis
a korlátozásnak „a demokratikus rendszer szempontjából lényeges kérdéseit emelték ki (…) az alapvető
jogoknak politikai viszonylatban felmerülő korlátozása állt előtérben.”542 Ezzel szemben – érvelt az
Alkotmánybíróság – „[k]ülön meg kell vizsgálni (…) korlátozás[uk] lehetőségét akkor, ha (…) nem
politikai viszonyokban, hanem alapvető jogok, mások jogai, jó hírneve, emberi méltósága védelmében
kerül sor.”543 Az első esetben, amikor a vélemény a közvita keretében artikulálódik, dominánsan jelenik
meg a nyilvánosság összetételének demokratikus folyamatban betöltött szerepe; az egyénre vonatkozó,
a közéleti vitáktól különböző diskurzusban megfogalmazott megnyilvánulásoknál azonban ez az elem
szinte teljesen hiányzik.
Az Alkotmánybíróság továbbá felidézte a kereskedelmi kommunikáció (reklámok) tekintetében
korábban kifejtett álláspontját. A vélemény, amennyiben politikai vitáról, az állam bírálatáról van szó,
csak igen szűk körben korlátozható, a más természetű véleményartikulációk esetén viszont, amikor a
kommunikációs jogoknak „[n]em vagy alig jelenik meg (…) a demokrácia védelmében játszott
szerepe,”544 például, „azokban az esetekben, amelyekben a közleményt gazdasági érdekből a gazdasági
élet egyik résztvevője teszi gazdasági verseny keretei között a gazdasági élet másik résztvevőjéről, (…)
a szabadságjogok korlátozása tágabb körben lehetséges.”545 Ezzel az Alkotmánybíróság egyértelművé
tette, hogy a vélemények egyes csoportjai között a korlátozhatóság szempontjából szükségesnek tart egy
differenciált megközelítést, és annak keretében a politikai véleménytől különböző
véleménynyilvánítások védelmi szintjét alacsonyabb mérce szerint tartja védelemre érdemesnek.
Álláspontom szerint azonban a korlátozás mércéjének differenciálása annak az ismérvnek a figyelembe
vételével, hogy az adott közlés – különös tekintettel a véleményre – a politikai diskurzusban, annak
részeként fogalmazódik meg, esetleg egyenesen az állam, vagy a közhatalom gyakorlóinak bírálatára
irányul, vagy éppen ellenkezőleg, annak nincs kapcsolódási pontja a demokratikus tanácskozás nyitott
és szabad jellegének a védelméhez, legalábbis erősen vitatható. Az a megállapítás kétségkívül
elfogadható, hogy a kereskedelmi kommunikáció védelmi szintje alacsonyabb lehet, mint a más jellegű
közléseké, tekintettel arra, hogy a gazdasági reklámtevékenység körében a sajtószabadság objektív
oldala mellett annak szubjektív tartalma, vagyis az egyén önkifejezési szabadsága sem kerül előtérbe,
ellenben a kereskedelmi jellegű tartalmak célja a fogyasztók meggyőzése valamely termék, vagy
szolgáltatás megvásárlására, igénybe vételére. A kereskedelmi kommunikáció más – különösen a
politikai közvitákban formulázott kommunikációhoz képest alacsonyabb – értéktartalmának és
alkotmányos védelmi szintjének széleskörű irodalmi és bíróság gyakorlata van, különösen az Egyesült
Államok és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. 546 A kereskedelmi
kommunikációval ellentétben azonban úgy vélem, hogy a közösségi funkcióval nem rendelkező, a
demokratikus nyilvánosság fenntartása követelményének érvényesülésében elhanyagolható vagy ilyen
57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 492.
57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 492.
544 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 494.
545 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 494.
546 A Második rész elején lefektetett módszertani elveket követve ezeknek a bemutatásától eltekintek.
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funkcióval egyáltalán nem rendelkező közlések, vélemények, amelyeknek célja tehát kizárólag az egyén
önkifejezésének, személyisége szabad kibontakoztatásának megvalósítása, nem (minden esetben)
bírnak alacsonyabb alkotmányos értéktartalommal és nem (minden esetben) érdemelnek alacsonyabb
szintű alkotmányos védelmet, mint a demokratikus közbeszédhez hozzájáruló megnyilatkozások. Úgy
vélem, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság alkotmányos védelmét igazoló (elméleti) érvek
között általánosan figyelembe vehető érték- és így rangsorhierarchia nincs, arra az Alkotmánybíróság
sem utalt. Az önkifejezés szabadsága, amely az emberi méltóságból levezethető általános személyiség
sajátos megnyilvánulása, nem minősíthető kevésbé értékesnek, mint a demokratikus közvitát éltető
diskurzusok pluralitása, amely a demokratikus társadalmi rend fenntartásának előfeltétele. Mindebből
álláspontom szerint okszerűen következik az is, hogy nem állítható, hogy a sajtószabadságra – azon
belül is különösen a szerkesztési szabadságra – vonatkozó korlátozhatósági mérce más a
magánérintkezésekben és más a közvitákban, a kereskedelmi kommunikáció korlátozhatósága körében
kialakított teszt ezért – és a fentebb már vázolt sajátosságaira tekintettel – a válaszjog alkotmányossági
vizsgálata körében nem vehető figyelembe.547
A kereskedelmi jellegű tartalmak védelménél kifejtettekkel éppen ellentétes irányú megközelítéssel a
véleménynyilvánítási és sajtószabadság korlátozhatóságának szűkebb körű megengedhetőségét
fogalmazta meg az Alkotmánybíróság a közhatalom gyakorlóinak, közszereplőknek a bírálhatóságával
kapcsolatban hozott, azóta is alaphatározatként hivatkozott 34/1994. (VI. 24.) AB határozatában. Itt a
közügyek szabad vitatása (mint a tartalom kontextusa), „a közügyekre vonatkozó véleménynyilvánítás
és sajtószabadság kiemelkedően magas értéktartalm[a]”548 érdemel olyan különleges alkotmányos
védelmet, amely a közhatalom gyakorlói személyiségi jogainak oltalma érdekében csupán az alapjog
kisebb mértékű korlátozhatóságát indokolja, és a kimondhatóság szélesebb körű szabadságát teszi
lehetővé. És bár ez a megállapítása kétségkívül helytálló, nézetem szerint mégsem jelenti – nem
jelentheti – a sajtószabadság tágabb körű korlátozásának általános elfogadhatóságát azokban az
esetekben, amikor – az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint – a demokrácia védelmében játszott
szerepe nem, vagy alig jelenik meg.549 Ezzel összefüggésben, a többségi véleményt több szempontból
is vitató Kukorelli István is megjegyzi különvéleményében, hogy „a közéleti személyiségeket,
közügyeket érintő vélemények és értékelések esetében (…) még kevésbé tekinthető a
személyiségvédelmet szolgáló szükséges eszköznek a válaszadás.”550 A közhatalom gyakorlójának vagy
egyébként a közszereplést vállaló személynek az ismertsége, közvitába, nyilvánosságba való
beágyazottsága lényegesen szélesebb körben teszi lehetővé a hozzáférést a nyilvánossághoz.
A határozat ezután elvégezte annak vizsgálatát, hogy a válaszadás joga miként hat a sajtószabadság
érvényesülésére. A jogintézmény lényege, hogy kötelezi a sajtószervet a válasz közzétételére, méghozzá
olyan tartalom publikálására, amelyre egyébként szabad döntése alapján lehetséges, hogy nem lenne
hajlandó. Az ilyen szabály nyilvánvalóan korlátozza a sajtószabadság érvényesülését, pontosabban
annak egyik meghatározó mozzanatát, a szerkesztés szabadságát. Ilyen esetben ugyanis a szerkesztő a
sajtótermék meghatározott része tekintetében elesik annak a lehetőségétől, hogy ő határozza meg annak
tartalmát. Ez – mások mellett – a sajtószerven belül (akár a szerkesztő, akár az újságíró által)
érvényesített öncenzúra nemkívánatos következményével is járhat (chilling effect). Amint azt az
Alkotmánybíróság is megfogalmazta „nem tesznek közzé olyan véleményt, amelynél fennáll a veszélye
a válaszközlési kötelezettségnek.”551 Erre tekintettel a szerkesztési szabadság korlátozása mellett
felvethető a véleménynyilvánítási szabadságnak a véleményközlésre irányuló sérelme is. Valóban, az
ilyen szervezeti, preventív védekező magatartás a kifejezés szabadságának a rovására is mehet.
Az Alkotmánybíróság – rendkívül megosztott véleményében – végül úgy ítélte meg, hogy a
személyiségvédelemnek a válaszadás jogintézményében kialakított új, speciális eszköze, „a tág
Vö. Kukorelli István különvéleménye ABH 2001. 484. 521.
34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 231.
549 Vö. 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 494.
550 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 523.
551 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 495.
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értelemben vett válaszadás joga általában a véleménynyilvánítás és sajtó szabadságának nem
alkotmányellenes korlátozása.”552 A szabályozás konkrét módját azonban, arra tekintettel, hogy nem
határozta meg a válaszadásra rendelkezésre álló terjedelmet, „a sajtószabadság (szerkesztési szabadság)
jelentős sérelmét idézi elő,”553 már a sajtószabadság aránytalan korlátozásának, s így
alkotmányellenesnek ítélte.
A válaszadás konkrét formája „amely az egyébként meglévő jogi védelmi eszközök mellé illeszti be a
válaszadás jogát, nem határozza meg e jog gyakorlásának a korlátait és egyidejűleg kötelezően
alkalmazandó bírságot is előír, olyan mértékben korlátozza a sajtó, valamint közvetetten a
véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem indokol az emberi méltóság és a jó hírnév védelme.” 554

5.5.3. Kritikai megjegyzések az 57/2001. (XII. 5.) AB határozathoz
Álláspontom szerint a 2001-es határozat több ponton is téves úton járt. Ezeket alább, röviden és
pontokba szedve mutatom be.
a) A határozat nem végezte el a véleménynyilvánítási szabadság-sajtószabadság metszetben
értelmezhető fogalmi differenciálást, tisztázást, amelyet, határozottan úgy vélem, hivatása lett volna
megtenni. A válaszadási jog nem a véleménynyilvánítási szabadságot korlátozza, hanem az anyajog
intézményes megvalósulását, a sajtószabadságot, illetve annak meghatározott szelvényjogát, a
szerkesztési szabadságot. A véleménynyilvánítás szabadságát azért nem korlátozza, mivel ez nem jelenti
a kimondható vélemény korlátozását, a sajtóterméknek ugyanis lehetősége adódna a válaszra válasszal
reagálni.555 A válaszjog intézménye kifejezetten a sajtó szerkesztési szabadságát sérti, hiszen a válasz
közzétételekor olyan tartalmat kell megjeleníteni, amelyet a sajtószerv, az autonóm szerkesztőség
szabad akaratából nem tenne meg.
b) Az Alkotmánybíróság határozatában úgy ítélte meg, hogy a válaszadás joga (a sértő vélemény
érintettjének válaszadási joga és a sajtótermék válaszközlési kötelezettsége), mint jogintézmény, elvben
nem szükségszerűen jelenti a sajtószabadság alkotmányellenes korlátozását, a személyiségi
jogvédelemnek az ilyen sajtóspecifikus eszköze az alkotmányos jog legitim korlátját képezheti. Az
Alkotmánybíróság többségi véleményével szemben azonban – a több különvéleményben is
megfogalmazottakkal egyetértve – magam is úgy vélem, hogy a jogintézmény magyarországi
bevezetése nem csak a határozat megszületésekor, hanem napjainkban is a sajtószabadság indokolatlan,
szükségtelen és aránytalan, következésképpen alkotmányellenes korlátozását jelentené. Álláspontomat
számos érv támasztja alá. A jogrendszerben létezik más hatékony, enyhébb korlátozással járó
jogvédelmi eszköz. Az alapjogkorlátozás alkotmányosságának megítélése során abból kell kiindulni,
hogy a korlátozással elérni kívánt cél megvalósítására az arra alkalmas, legkisebb alapjogsérelmet
okozó, legenyhébb korlátozással járó eszközt kell alkalmazni. Ezzel összefüggésben az
alapjogkorlátozás meghatározott, egyazon alkotmányosan értékelt érdeket védő, különböző eszközeit
egymásra tekintettel kell vizsgálni, komplexen kell kezelni. Az alapjogok többrétegű korlátozása esetén
tehát az alkotmányossági vizsgálat során a konkrét korlátozó jogintézmény alkotmányosságát nem
elszigetelten, önmagában kell vizsgálni, hanem az alapjog peremfeltételeit meghatározó többi törvényi
korlátozással együttesen – azokat egymásra vonatkoztatva – kell megítélni.556 Bár a személyiségi jogok,
mint a személy integritását oltalmazó jogok, különös súllyal jelentkeznek a sajtószabadsággal konkuráló
érdekek sorában, mégis az ilyen alapjogi kollízió esetén is irányadók az alapjogkorlátozás általános
elvei. Ennek értelmében vizsgálni kell, hogy az alapjogkorlátozás feltétlenül (kényszerítően) szükségese, vagy van olyan enyhébb (létező vagy bevezethető) jogvédelmi eszköz, amely a kívánt cél elérésére
57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484 498.
57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484 499.
554 57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 500.
555 Vö. Bihari Mihály párhuzamos indokolása, ABH 2001. 484. 506.
556 Vö. Holló András különvéleménye, ABH 2001. 484. 512.
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alkalmas. Az alkotmány biztosította személyiségi jogok – különösen az általános személyiségi jog egyik
megnyilvánulásaként az emberi méltósághoz való jog és a belőle származó, a személy integritását
oltalmazó további jogok (így a jó hírnévhez való jog is) –, valamint ezek magánjogi komplementációi,
mint a társadalmi megbecsültséget oltalmazó személyhez fűződő jogok védelmére rendelkezésre álló
jogvédelmi eszközök – ide értve a sajtó helyreigazításnak, a valótlan tényállításokkal szemben igénybe
vehető hatékony intézményét – a sajtószabadság olyan külső korlátait képezik, amelyek alkalmasak a
jogsérelem reparálására. Arra csak utalni kívánok, hogy az emberi méltóság és a belőle származó további
jogok tartalma, funkciója eltérő az egyes jogágakban, jelentésük különböző az alkotmányjogban és a
polgári jogban.
Tekintettel arra, hogy az egyént ért sérelem orvoslására rendelkezésre álló személyiségi jogvédelmi
eszközök megfelelő védelmet biztosítanak, a válaszjog kényszerítő alkotmányos indok nélkül korlátozza
a sajtószabadságot. Ebből fakadóan az alkotmányellenesség megállapítását (amennyiben arra sor került
volna) – egyetértve Kukorelli Istvánnal – elsősorban nem is az arányossági tesztre, hanem a kényszerítő
indok nélküli alapjogkorlátozásra kellett volna alapítani.557
Az emberi méltósághoz való jog – mint személyiségi jog – sem korlátozhatatlan. Az Alkotmánybíróság
halálbüntetésről szóló, számos alkalommal idézett határozatában csak az emberi státus
meghatározójaként, az élethez való joghoz kapcsolódóan mondta ki az emberi méltósághoz való jog
abszolút, korlátozhatatlan voltát,558 ám mint szubszidiárius, általános személyiségi jog (anyajog) – és
így a belőle levezethető egyes szelvényjogok is – az alapjogkorlátozás általános elvei, szabályai szerint
már korlátozható.
c) A véleménynyilvánítás szabadsága szubjektív oldalának a sajtószabadság vonatkozásában leginkább
a szerkesztési szabadság felel meg. Ez a szelvényjog biztosítja ugyanis a sajtónak mint a
véleménynyilvánítási szabadság intézményes eszközének azt a jogát, hogy sajátos értékítéletét,
nézetrendszerét, a többi orgánumtól őt megkülönböztető felfogását kifejezze, saját identitását, arculatát
artikulálja (vö. önkifejezés szabadsága). Az értékítéletet tartalmazó véleményre adott válasz tehát egy,
a sajtószervétől különböző nézetrendszer, értéktartalom publikálására való kötelezés, ami „éppen a
sajtó[szabadság] legszubjektívebb tartományát, a véleményformálást[,] a tényekből vett adatokból
levonható értékelő”559 tevékenységet korlátozza. Ez a megállapítás még akkor is érvényes, ha
hozzátesszük, hogy a sajtó szabadsága nem egyszerűen egy kiváltságos hivatásrend, kisebbség, az
újságírók (önmegvalósításának) szabadsága.
d) Álláspontom szerint a személyiségi jogok sérelmének nincs olyan köre, amelynek esetén alkotmányos
eszköz lenne a szűken vett válaszadás joga, így nincs olyan alanyi kör sem, amelyet megilletne ez a
sajátságos jogvédelmi eszköz. Emellett azonban megjegyzem, hogy a határozat nem végezte el a
szükséges differenciálást a személyiségi jogában sérelmet szenvedett jogalanyok között, miközben a
36/1994. (VI. 24.) AB határozat nyomán emlékeztetni kell arra, hogy a válaszjog, ami a közszereplőkkel
szemben megfogalmazott értékítélet, a közügyeket érintő vélemények esetén még kevésbé lehet a
személyiségvédelem alkotmányosan elfogadható, szükséges eszköze. Tehát, ha – feltéve, de meg nem
engedve – elfogadnánk a válaszjog bizonyos szabályozási keretek közötti alkotmányosságát, akkor is
szükséges lenne differenciálni a jogvédelmet élvező jogalanyok között. A közszereplők, különösen a
közhatalom gyakorlói szélesebb körű bírálhatósága – ami megengedhető a nyílt, demokratikus közvita,
a közügyek minél szabadabb megvitatásának biztosítása érdekében – még kevésbé teszi indokolttá az
esetükben igénybe vehető válaszjog intézményét.
e) Nézetem szerint a határozat súlyos tévedése volt, hogy a válaszjog személyiségi jogvédelmi
intézményét összekapcsolta a tájékozódáshoz való alkotmányos alapjoggal. „A válasz közlésének
kötelezettsége az alapvető jog védelmében segítséget nyújt azoknak, akik egyébként gyengébb
Vö. Kukorelli István különvéleménye, ABH 2001. 484. 520.
„Az élethez és az emberi méltósághoz való jog – állampolgárságra tekintet nélkül – minden embernek veleszületett,
sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga.” [23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990. 88. 92.]
559 Holló András különvéleménye, ABH 2001. 484. 513.
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pozícióban vannak, mint a tömegtájékoztatási eszközök fölött rendelkezők. Olyan esetben pedig,
amelyekben a közlemény nem sért alapvető jogot, a válasz célja a valós tényeknek, az érintett személy
saját véleményének a külvilággal történő megismertetése; a válaszadási kötelezettséget tehát a
közvélemény minél szélesebb alapon történő formálása, a több forrásból származó tájékoztatás
indokolja.”560 A válaszjog, mint személyiségi jogi eszköz nem nyerhet alkotmányos igazolást a
tájékozódáshoz való jogból, már csak azért sem, mivel az Alkotmánybíróság által a 37/1992 (VI. 10.)
AB határozatban megfogalmazott és azóta több határozatban megerősített kiegyensúlyozottsági
követelmény nem vonatkozik valamennyi sajtótermékre, azt a testület kizárólag az akkor
monopolhelyzetben lévő állami elektronikus sajtóra mondta ki. A nyilvánosság szerkezetében az elmúlt
évtizedben bekövetkező fejlemények pedig még kevésbé támogatják ezt a felfogást.
f) Bár a határozat megkísérelte a jogösszehasonlító módszer alkalmazását, az általa hivatkozott döntések
nem a vizsgált jogintézményre vonatkoztak. A kérdéses dokumentumok, bírósági döntések többnyire
nem az értékítéletet tartalmazó véleményekkel szemben igénybe vehető válaszadási jogról szóltak,
hanem a magyar terminológiában sajtó-helyreigazítási jogként ismert és fentebb általam is elemzett
jogintézmény alkotmányosságát kontúrozták.

5.6. Hozzáférés a médiához választási kampány idején
A politikai hozzáférés intézményei – amint azt már fentebb érintettem – többnyire a közvetlen
demokrácia intézményeihez kapcsolódnak, és azt a célt szolgálják, hogy választásokon induló jelöltek
és jelölőszervezetek, továbbá a népszavazáson meghatározott álláspontot képviselő szervezetek
bemutathassák programjaikat, elképzeléseiket, megoszthassák a politikai közösséggel érveiket,
nézeteiket. A médiához való hozzáférés kampányidőszakban való biztosítása, amíg a demokratikus
eljárásban versengő szereplők üzenetátadási képességeinek legalább minimális egyenlősítését célozza,
a médiatartalmak szabad szerkesztésének jogát jelentősen korlátozza. A politikai hozzáférés
intézményeinek alkotmányos célja és megalapozhatósága – nem elvonatkoztathatóan a sajtószabadság
kettős igazolhatóságától – kettős: a jelöltek, jelölőszervezetek szabad (és hatékony, részben
egyenlősítési célú) véleményartikulálásának biztosítása mellett a polgárok tájékozódáshoz való jogát és
a demokratikus eljárásokban való részvételükhöz kötődően a megalapozott döntéshozatal
előfeltételeinek a biztosítását is szolgálják. A médiaszolgáltatók demokratikus missziója a választási
kampányok során különösen felértékelődik, a versengő jelöltek és pártok programjáról való tisztességes
tájékoztatás elősegíti a választópolgárok megfelelő mennyiségű és minőségi információszerzését, és
azok alapján megteremti a befolyásmentes, megalapozott döntéshozatal lehetőségét.561
E dolgozat kereteit szétfeszítené a követlen demokrácia intézményeinek és a mögöttük meghúzódó
alkotmányos megfontolásoknak még csak vázlatos bemutatása is. Ezért én kizárólag – a
sajtószabadságot korlátozó jelentőségére tekintettel – a médiához való hozzáférés alkotmányos
összefüggéseit mutatom be.562
A politikai hozzáférési jogok legjellemzőbb formái az ingyenes műsoridő biztosítása, valamint a fizetett
hirdetésekre és a közvélemény-kutatások közzétételére vonatkozó szabályok.

57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001. 484. 498.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec (2007) 15 számú ajánlásában (a kampányok médiában való
megjelenéséről) részletesen elemzi ezeket az elvárásokat. A téma elemzését adja: Smuk i. m. (257. lj.) 123.
562 A kampányfelületekhez való hozzáférés elsősorban közép-európai fókuszú komparatív vizsgálatát végzi el Smuk Péter: A
politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete. A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai
standardok és közép-európai kihívások című könyvének kampányszabályozásról szóló részében (Hozzáférés a
kampányfelületekhez). Ld. Smuk i. m. (257. lj.) 123–130.
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5.6.1. Ingyenes műsoridő biztosítása
Az ingyenes műsoridő biztosítása kampányidőszakban különösen alkalmas a kis és/vagy újonnan
létrejött politikai közösségek, pártok médiában való megjelenésének biztosítására, ugyanis – ha csak
korlátozott mértékben is – lehetővé teszi, hogy ezzel a pénzügyi erőforrásokat kímélő eszközzel is
megismertessék magukat, programjukat, jelöltjeiket a szavazópolgárokkal, megjelenítsék álláspontjukat
a politikai diskurzusokban, különösen a kampány vezető témáiban. A kisebb és újonnan alakult pártok
jelentős hátránnyal indulnak a politikai versenyfutásban, hiszen ismertségük szükségképpen szerényebb,
pénzforrásaik többnyire elmaradnak a nagyobb háttérrel rendelkező pártokétól, akikkel – a
sajtószabadság összefüggésében talán helyesebben, akiknek a véleményével – a demokratikus
diskurzusokban saját nézeteiket ütközetni kell a választók szimpátiájának, szavazatának elnyerése
reményében. A hozzáférés ezen eszköze így jelentékenyen hozzájárulhat az egyenlő versenyfeltételek
biztosításához, és elősegítheti, hogy a vélemények piacán, a közvetlen demokrácia intézményein
keresztül, a népképviseleti szerv összetételében vagy egy népszavazásra vitt vitakérdésben végül a
valódi érvek és vélemények szabad vitája vezessen a társadalmilag igaznak vélt nézőpont diadalához,
és ne (kizárólag) a polgárok meggyőzésére rendelkezésre álló pénzügyi források mennyisége. A
demokratikus folyamatok egyébként is csorbát szenvednek – jegyzi meg Smuk Péter –, ha döntően a
kampányolásra fordítható pénztőke határozza meg a választás kimenetelét. 563
Az ingyenes műsoridő biztosítását általában a közszolgálati médiaszolgáltatók kötelezettségeként
szabályozzák a választási és/vagy a sajtó- és médiaszabályozások.

5.6.2. Fizetett politikai hirdetések
Az ingyenes műsoridő biztosítása mellett ugyancsak fontos hozzáférési eszköz a fizetett politikai
hirdetések médiatartalmak közötti elhelyezésének biztosítása, amely azonban sajátos módon és kevésbé
intenzíven, de korlátozza a szerkesztési szabadságot. A fizetett politikai hirdetés intézménye amellett,
hogy biztosítja a pártok médiában való megjelenésének lehetőségét, az ellenzéki pártoknak biztosítja a
lehetőséget, hogy műsoridőhöz jussanak. A fizetett politikai hirdetések szabályozása a közelmúltban
igen kalandos utat járt be, és az Alkotmánybíróság is foglalkozott a médiához való közvetlen
hozzáférésnek ezen sajátos formájával/eszközével.
a) Első alkotmányossági vizsgálat (2003)
Az Alkotmánybíróság először a 60/2003. (XI. 26.) AB határozatban vizsgálta az akkor hatályos
választási eljárásról szóló törvény [1997. évi C. törvény (a továbbiakban: 1997-es Ve.)] és az akkor
hatályos médiatörvény, az Rttv. azon rendelkezéseit, amelyek a kampányidőszakban a jelöltek és
jelölőszervezetek által közzétenni szándékozott politikai hirdetéseket szabályozta, különös tekintettel
arra, hogy a közzététel műsorszolgáltató általi megtagadása esetén hatékony jogorvoslat áll-e a jelöltek,
jelölőszervezetek rendelkezésére. Az 1997-es Ve. 44. §-a úgy rendelkezett, hogy „[a]
kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg jelöltek számára azonos
feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot
fűzni tilos. A műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére egyebekben a rádiózásról és
televíziózásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” Az Rttv. vonatkozó rendelkezése a
kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértése esetén igénybe vehető eljárás volt, amely a közlés
műsorszolgáltató általi elutasításától számítva, a bírósági jogorvoslatot megelőző szakaszában is
elérhette a 30 napot. Ebből következően „nyilvánvalóan fennáll[t] annak a veszélye, hogy a jogorvoslati
eljárás befejezésére a kampányidőszak lezárása után kerül[t] sor.”564 „A politikai hirdetések
műsorszolgáltatók által történő közzétételével kapcsolatos hatékony jogorvoslati eljárás speciális
563
564

Smuk i. m. (257. lj.) 124.
60/2003. (XI. 26.) AB határozat, ABH 2003. 620. 625.
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szabályainak hiánya olyan helyzetet teremt, amelyben sérül (…) a demokratikus jogállam elvnek a
demokratikus rendszerre vonatkozó követelménye.”565 Az Alkotmánybíróság ezen az alapon
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg, és állandó gyakorlatának
megfelelően566 a továbbiakban nem vizsgálta a fennmaradó alkotmányossági kérdéseket, így a
véleménynyilvánítás és sajtószabadság sérelmét sem. Mindebből magam arra következtetek, hogy bár
az indítvány kifejezetten a politikai jelölőszervezetek és jelöltek szempontjából közelítette meg a
kérdést, az Alkotmánybíróság vélhetően azért sem vizsgálta a szerkesztési szabadságnak a különböző
jelölőszervezetek és jelöltek politikai hirdetéseinek azonos feltételek szerinti közlési kötelezettség általi
korlátozásának az alkotmányosságát, mert azt adottnak vette.
A politikai hirdetésekre vonatkozó megkülönböztetésmentes közzétételi kötelezettség esetében egy
sajátos alapjogi kollízió következik be, a választási eljárásban megnyilvánuló demokratikus jogállamnak
a demokratikus rendszer működésének biztosítására vonatkozó része ütközik a sajtószabadságból
fakadó szerkesztésre vonatkozó szabadsággal. A demokratikus rendszer leglényegibb biztosítékai között
szerepelnek a közvetlen demokrácia intézményei és a sajtószabadság egyaránt. Az Alkotmánybíróság
ugyanakkor – az indítványnak megfelelően, amely az alkotmányellenességet csak a hatékony
jogorvoslat biztosításának a hiányában állította – nem vizsgálta a szabályozás sajtószabadságba
ütközését.
Ezzel együtt is az Alkotmánybíróság határozatában kiemelte a médiának a tájékoztatási szerepét,
különösen a kampányidőszakban. „A médiának a közvélemény befolyásolásában különösen nagy
szerepe van és különösen fontos az, hogy a választási kampányok időszakában a műsorszolgáltatás
keretében érvényesülhessen a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a közérdekű adatok
megismerésének joga,” és fontos követelményként utal arra, „hogy a műsorszolgáltatásban a választási
kampányok objektív, kiegyensúlyozott és elfogulatlan módon jelenjenek meg.”567
2013-ban hazánkban a politikai reklámok szabályozása megváltozott, amikor az új választási eljárásról
szóló tövény megszületése, majd az Alaptörvény egymás utáni két – negyedik és ötödik – módosítása
érdemben megváltoztatta a korábbi a fizetett politikai kommunikáció szabályait.
b) Második alkotmányossági vesszőfutás (2013)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) alkotmányossági
vizsgálata – 1/2013. (I. 7.) AB határozat – az első forduló:
A Ve. 151. §-a alapvetően rendezte át a korábbi fizetett politikai kommunikációra (politikai reklám,
hirdetés) vonatkozó szabályozást, és a kampányidőszakban kizárólag közszolgálati
médiaszolgáltatásban tette lehetővé a jelöltek, jelölőszervezetek számára azonos feltételek mellett és
ingyenesen a politikai hirdetések közzétételét, minden más médiaszolgáltatásban – így a kereskedelmi
médiaszolgáltatásokban, valamint a szolgáltatók internetes honlapján, képújságában és teletextjében –
megtiltotta politikai reklám és politikai hirdetés megjelentetését. További rendelkezésként a Ve.
bevezetett egy sajátos korlátozást, a kampánycsend intézményét, a szavazást megelőző 48 órában
ugyanis megtiltotta a médiaszolgáltatásokban megjelenő politikai reklámok közzétételét.568

60/2003. (XI. 26.) AB határozat, ABH 2003. 620 625.
Legteljesebben kifejtve 56/2001. (XI. 29.) AB határozatban, ABH 2001. 478. 482.
567 60/2003. (XI. 26.) AB határozat, ABH 2003. 620. 624.
568 Vö. Ve. 151. § (1)–(4) és (7) bekezdés (az alkotmányossági vizsgálat idején hatályos szöveg).
„151. § (1) A kampányidőszakban kizárólag a közszolgálati médiaszolgáltatásban tehető közzé politikai reklám, az
országgyűlési képviselők választásán országos listát állító jelölő szervezetek, illetve az európai parlamenti képviselők
választásán listát állító jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel. A politikai reklámhoz véleményt, értékelő
magyarázatot fűzni tilos.
(2) A politikai reklám közzétételéért a közszolgálati médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.
(3) A szavazást megelőző 48 órában közszolgálati médiaszolgáltató politikai reklámot nem tehet közzé.
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Az Alkotmánybíróság – a köztársasági elnök indítványára – megvizsgálta a Ve. vonatkozó
rendelkezéseit. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az a rendelkezés, amely a közszolgálati
médiaszolgáltatón kívül minden más (tehát nem a közszolgálatai média intézményrendszerén belüli)
médiaszolgáltatásban megtiltja „a politikai kommunikáció e fajtáját, (…) azzal jár, hogy a politikai
reklámozás lehetősége éppen a társadalomhoz legszélesebb körben eljutó médiumok esetében szűnik
meg.”569 A tiltásnak ez a módja jelentős mértékben korlátozza a politikai véleménynyilvánítást az annak
érvényesülése szempontjából különösen is fontos időszakban, amely elsősorban, de nem kizárólagosan
a politikai pártok és jelöltek véleménynyilvánítási szabadságát korlátozza, hiszen a közügyek
megvitatásában minden személy és szervezet részt vesz, így az ő szólásszabadságukat is érinti. A Ve.
ugyanakkor „a közszolgálatinak nem minősülő médiaszolgáltatások szabadságát is érinti, hiszen a
médiatartalmak szerkesztésének újabb korlátját vezeti be, méghozzá a politikai kommunikáció terén.”570
Ennyiben témám szempontjából különösen is fontos az Alkotmánybíróság ezen határozata, hiszen a
testület a sajtószabadság korlátozásának szempontját is beemeli vizsgálódásának elemei közé. Az
Alkotmánybíróság továbbá utalt a rendelkezésnek az információ szabadságával, különösen pedig a
választópolgárok tájékozódáshoz való jogával fennálló szoros kapcsolatára is, hiszen amellett. hogy a
választási kampányban közzétett politikai kommunikációnak elsődleges célja a választópolgárok
meggyőzése, másodlagosan fontos szerepet játszik abban, hogy a választópolgárok megismerjék a
jelölőszervezetek és jelöltek nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, logóját stb.571
A Ve. rendelkezése láthatóan átfogóan érintette az Alaptörvény IX. cikkét, és a jelöltek
véleménynyilvánítási szabadságával, valamint a sajtó szabadságával is sokrétű összefüggést mutatott.
Az Alkotmánybíróság elismerte, hogy a kampánytevékenység korlátozása alkotmányosan igazolható a
választói szabad akarat kinyilvánításának, és ezáltal a képviseleti szerv szabad akaraton alapuló
létrehozásának a választójogból mint alapvető jogból és a jogállamiságból levezethető védelme
érdekében.572 Az ilyen korlátozásokat pedig általánosságban a médiaszolgáltatások esetében sem találta
alkotmányellenesnek,573 „a médiaszolgáltatások kiemelkedő befolyásoló hatására tekintettel a
törvényhozónak e körben akkor is lehetősége van – a választáson induló politikai pártok
esélyegyenlőségét tiszteletben tartva – bizonyos többletkötelezettségek megállapítására, ha egyébként a
kampánytevékenységet általában nem korlátozza.” A szabályozás tényleges szabályaival kapcsolatban
azonban már közel sem volt ennyire megengedő az Alkotmánybíróság: „A választói akarat zavartalan
kialakításának és kinyilvánításának célja érdekében azonban súlyosan aránytalan korlátozás a politikai
reklám közzétételének a [Ve.-ben] foglalt széleskörű tiltása [értsd kizárólag a közszolgálati
médiaszolgáltatóban tehető közzé és más médiaszolgáltatónak nem biztosított a közzététel lehetősége –
K. T], különösen akkor, amikor egyébként a törvényhozó jelentős mértékben leépíti a
kampánytevékenységek korlátait. Tekintettel a politikai reklámoknak a véleménynyilvánítási és
sajtószabadsággal meglévő sokrétű összefüggéseire, alkotmányosan nem kerülhet sor közzétételüknek
a vizsgált szabály szerinti tiltására a közszolgálati médián kívül sem.”574
Az Alkotmánybíróság a továbbiakban még összevetette a kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelményével a Ve. vizsgált szabályát, azonban a vele való kapcsolódás szerint sem találta
alkotmányosan igazolhatónak korlátozást, hiszen az „nem szolgálja a kiegyensúlyozott tájékoztatás
(4) Az (1) bekezdés szerinti valamennyi lista nyilvántartásba vételét követően a jelölő szervezetek politikai reklámjait kötelesek
a közszolgálati médiaszolgáltatók a Nemzeti Választási Bizottság által meghatározott időtartamban és meghatározott számú
alkalommal közzétenni. Az erre felhasználható műsoridőt – amelynek tartama nem lehet több, mint 600 perc, európai
parlamenti képviselők választása esetén 300 perc – médiaszolgáltatónként és a jelölő szervezetek között egyenlő arányban kell
felosztani. (…)
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott médiaszolgáltatáson kívül más médiaszolgáltatásban, a szolgáltatók internetes
honlapján, képújságában és teletextjében politikai reklám és politikai hirdetés közzététele a kampányidőszakban tilos.”
569 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 35.
570 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 36.
571 Vö. 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 36..
572 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 36., hivatkozva a 39/2002. (IX. 25.) AB határozat, ABH 2002. 273. 279.
573 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 36.
574 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 37.
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megvalósulását, sőt azzal ellentétes eredményre vezethet. A rendelkezés ugyanis éppen a
választópolgárokhoz legszélesebb körben eljutó médiatípus esetében tiltja meg – a választói akarat
befolyásolásán túl – a tájékoztatást is megvalósító politikai reklámok közzétételét.”575
c) Az alkotmányozó közbelép – a második forduló
Miután az Alkotmánybíróság a Ve. rendelkezéseit megsemmisítette, az alkotmányozó hatalom az
Alaptörvény negyedik módosításával alkotmányos szintre emelte a korábban Ve.-ben szabályozott
korábbi rendelkezéseket, az ingyenességet, és azt, hogy a közzétételre kizárólag a közszolgálati
médiaszolgáltatások útján van lehetőség.
„A demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelő tájékoztatás, valamint az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében, politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték
nélkül közölhető. Az országgyűlési képviselők általános választásán országos listát, illetve az európai
parlamenti képviselők választásán listát állító jelölő szervezetek által és érdekében, az országgyűlési
képviselők és az európai parlamenti képviselők választását megelőzően, kampányidőszakban politikai
reklám – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – kizárólag közszolgálati médiaszolgáltatások
útján, egyenlő feltételek mellett tehető közzé.”576
Az Alkotmánybíróság korábbi határozatának megsemmisítő tartalmával az alkotmányozó nem értett
egyet, ezért – csapdahelyzetbe hozva ezzal az Alkotmánybíróságot – az Alaptörvénybe foglalással
lényegében megakadályozott egy esetleges újabb, számára kedvezőtlen kimenetelű alkotmányossági
vizsgálatot. Ugyanakkor az Alaptörvény negyedik módosítását több kritika érte, részint a politikai
hozzáférés korlátozása miatt, többek között a Velencei Bizottság és az igazságügyi miniszter által felkért
jogászprofesszorokból álló nemzetközi szakértő testület részéről is. A kritikák leglényegibb vonatkozása
a kereskedelmi (vagyis nem közszolgálati) médiaszolgáltatóknak és az általuk biztosítható
reklámidőnek a kampányeszközök közüli kiszorítása volt. Különösen aggályosnak tekintették, hogy a
szabályozás következtében a nagyobb méretű és így jelentékenyebb fizetőképességgel rendelkező, de
ellenzéki pozícióból kampányoló pártok és jelöltjeik lehetőségei nagymértékben csökkennek, különösen
egy olyan médiakörnyezetben, ahol a kormányon lévő pártok médiajelenléte természetszerűen
felülreprezentált (a kormány álláspontja alapvetően megegyezik az övékkel, ami külön versenyelőnyt
jelent számukra, miközben a kormányzati témák egyébként is tematizálják a médianyilvánosságot).
Miután sok kritika érte577 az Alaptörvény negyedik módosításának a politikai reklám
médiaszolgáltatásokban való közzétételére vonatkozó módosult alkotmányos szabályait, az
alkotmányozó úgy döntött, hogy az Alaptörvény negyedik módosítását követően, az alkotmánynak még
ugyanabban évben elfogadott ötödik módosításában átalakítja a vitatott alkotmányos rendelkezést.
Az Alaptörvény vonatkozó IX. cikk (3) bekezdése a következők szerint változott meg: „A demokratikus
közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás
érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték nélkül, az esélyegyenlőséget
biztosító, sarkalatos törvényben meghatározott feltételek mellett közölhető.”578
Az alkotmányos szabályból így elmaradt a közszolgálati médiaszolgáltatót kiemelő kizárólagossági
rendelkezés, amely többek között pozitívan hatott a nem közszolgálati médiaszolgáltatók szerkesztési
szabadságában megnyilvánuló döntési szabadságára is.

1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 37.
A IX. cikk (3) bekezdése az Alaptörvény negyedik módosítása (2013. március 25.) 5. cikk (1) bekezdésével megállapított
szöveg.
577 A Velencei Bizottság és az igazságügyi miniszter által felkért alkotmányjogász professzorokból álló szakértői testület.
578 A IX. cikk (3) bekezdése az Alaptörvény ötödik módosítása (2013. szeptember 26.) 2. cikkével megállapított szöveg.
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5.6.3. A hatályos törvényi rendelkezések és egy alkotmánybírósági határozat
a) Politikai reklám
Az Mttv. meghatározza a politikai reklám fogalmát, amely szerint politikai reklám „valamely párt,
politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok
nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon
megjelenő, illetve közzétett műsorszám.”579 A rendelkezés feltétlen előnye, hogy kormányt is a politikai
reklám megrendelői között szerepelteti, így a kormány által közzétett politikai üzenetek
(kormányprogramot vagy annak teljesítését népszerűsítő tartalmak) is a politikai reklám körébe
tartoznak.580 Ugyanakkor a kormány arra irányuló hajlandósága, hogy politikai tartalmú üzeneteinek a
választóihoz való eljuttatását – önkorlátozó módon – politikai reklámként és ne társadalmi hirdetésként
tegye közzé, részben a politikai kultúra körébe tartozik.581 A szerkesztési szabadság fontos
biztosítékaként szükséges megemlíteni, hogy a politikai reklám megrendelője, továbbá akinek a
közzétételéhez érdeke fűződik, a közzététel időpontja meghatározásának kivételével nem gyakorolhat
szerkesztői befolyást a médiaszolgáltatásra.582 A közreadás időpontjának meghatározását érintő kérés
nem jelent tényleges befolyást a médiatartalom felett, csupán a megrendelő által elérni kívánt célcsoport
és közönségarány megközelítését segíti elő. A politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató
felelősséggel nem tartozik.
Az Alaptörvény ötödik módosításával elfogadott szövegéből az Alkotmánybíróság a politikai reklám
vonatkozásában több alkotmányos jelentőségű következtetést állapított meg. Az Alaptörvény a politikai
reklám fogalmát normatívan nem határozza meg, így az Alkotmánybíróság maga kísérelte meg a
törvényi definíció kontrolljaként a politikai reklám Alaptörvényből következő alkotmányos fogalmát
meghatározni.583 Az Alkotmánybíróság az alábbi, alkotmányosan releváns fogalmi elemekre mutatott
rá: a politikai reklám intézményét az alkotmányozó „a demokratikus közvélemény kialakulásához köti
(…), a véleményszabadság alapjogába ágyazva, másrészt közvetlenül összekapcsolja a választással,
ezen belül a jelölőszervezetekkel, harmadrészt összekapcsolja (…) a választási kampánnyal.”584 Ezeket
a fogalmi elemeket – mutat rá Stumpf István – az Alkotmánybíróság „lényegében az Alaptörvény B)
cikk (3)–(4) bekezdése alapján gyárt[otta] le.”585
Az Mttv. a politikai reklám médiaszolgáltatásban való közzétételét a Ve.-vel összhangban, kizárólag a
választási kampányidőszakban és a már elrendelt népszavazással összefüggésben teszi lehetővé.586
A Ve. differenciált szabályozást vezet be, ugyanis a közszolgálati médiaszolgáltató (lineáris
médiaszolgáltatásai) vonatkozásában közzétételi kötelezettséget ír elő, amelyhez a törvény
meghatározott mennyiségű reklámidőt határoz meg.587 Ezzel szemben a nem közszolgálati, országosan
elérhető lineáris médiaszolgáltatók szabadon dönthetik el, hogy kívánják-e biztosítani a politikai reklám
közzétételét, és amennyiben a rendelkezésre álló határidőn belül nem nyilatkoznak, a közzététel
Mttv. 203. § 55. pont.
Vö. Udvary i. m. (524. lj.) 623. A kormány közérdekű közleményeinek és politikai reklámjainak az elhatárolása nem ennek
a dolgozatnak a témája, ezért csak megjegyzem, hogy azok elhatárolása, az elhatárolás szempontjainak a meghatározása a
(bíróságok) joggyakorlat(á)ra vár. Az elmúlt évek kormányzati kampányokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatai a megbízható
elhatárolás tekintettben a képet nem tisztította, csupán még zavarosabbá tette.
581 A kormány által választási, illetve népszavazási kampányidőszakban elhelyezett, célzott kormányzati médiatartalmak
alkotmányos megítélését, és különösen a médiaszolgáltatónak e tartalmak minősítése körében fennálló felelősségét vizsgálta a
19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393.
582 Mttv. 32. § (1) bekezdés.
583 Vö. Stumpf István alkotmánybíró különvéleménye a 19/2016. (X. 28.) AB határozathoz, ABH. 2016. 393. 411.
584 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 404.
585 Stumpf István alkotmánybíró különvéleménye a 19/2016. (X. 28.) AB határozathoz, ABH. 2016. 393. 411.
586 Vö. Mttv. 32. § (3) bekezdés.
587 Vö. Ve. 147/A. §
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lehetősége nem illeti meg őket.588 Ezek a médiaszolgáltatók továbbá meghatározhatják azt a maximális
időtartamot is, amennyit a politikai reklámok közzétételére szánnak, de az nem lehet kevesebb, mint a
közszolgálati médiaszolgáltatóra megállapított időtartam fele.589
Amennyiben egy kereskedelmi médiaszolgáltató vállalja a politikai reklámok közzétételét, azt kizárólag
ingyenesen teheti meg, és a mérlegelést nem engedő közzétételből fakadóan, politikai, világnézetei
alapon nem tagadhatja meg az arra jogosulttól érkező közzétételi megkeresés teljesítését. Mindez
azonban álláspontom szerint összhangban van a szerkesztési szabadsággal, azzal, hogy a fenti feltételek
melletti közzétételi kötelezettség kizárólag önkéntes vállalás alapján terheli a médiaszolgáltatót.
A közzétett politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel, éppen ezért, ha a hozzá érkező
közzétételi igény megfelel az Mttv. és a Ve. rendelkezéseinek, úgy mérlegelés nélkül köteles a reklámot
közzétenni. A politikai reklám tartalmáért való médiaszolgáltatói felelősség körében a 2016-os
népszavazási kampány idején merült fel egy alkotmányjogi elemzést igénylő probléma. A közvetlen
demokrácia intézményein való állampolgári – helyesebben választópolgári – részvétel mértéke a
választások eredményeként megalakuló népképviseleti szerv, illetőleg a népszavazás eredményeként
megszülető politikai döntés legitimitását jelentősen befolyásolja. Ezért alkotmányosan az a kívánatos,
ha ezeken a választói akarat megnyilvánulását biztosító demokratikus eseményeken minél többen
vennének részt. Patetikusan azt is szokás – helyesen – mondani, hogy ezek az események a demokrácia
működésének forrás- és csúcspontjai. Ugyanakkor elsősorban a népszavazások jelentőségére, céljára,
értelmére a politikai narratíva sok esetben másként tekint. A konkrét esetben is erről volt szó, amikor az
ellenzéki pártok szinte egységesen a népszavazástól való távolmaradásra, bojkottra szólítottak fel, azon
érvelés alapján, hogy álláspontjuk szerint a népszavazási kérdésnek nincs jó válasza, a kérdést pedig
részben álkérdésnek, részben társadalmilag súlyosan károsnak tekintették. A népszavazási kampányban
tehát lényegében két narratíva ütközött egymással: a kormányé és a kormánypártoké az egyik oldalon,
amely a népszavazáson való részvételre buzdított és a népszavazásnak a kormány és kormánypártok
által kedvezőnek tartott eredményét a nemzet szempontjából kulcskérdésnek tekintette, és az ellenzéki
formációk értelmezési kerete a másik oldalon, amely a távolmaradással való tiltakozásra buzdított a
kérdésfeltevéssel szemben a rossz választható válaszok következtében fellépő alternatíva-nélküliség
miatt. Ebben a politikai diskurzusban a kormány olyan társadalmi célú reklámot tett közzé, amely a
népszavazáson való részvételre buzdított és azt összekötötte a hazaszeretet szempontjával: a „Szeretem
Magyarországot és szavazok október 2-án” három szereplőtől három alkalommal hangzik el a
műsorszámban, amit végül egy felszólítás követ: Szavazzon október 2-án.” Az Alkotmánybírósághoz
alkotmányjogi panasszal forduló lineáris médiaszolgáltató a kormány megrendelésére a jelzett tartalmat
társadalmi célú reklámként tette közzé. Egy indítványozó a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult,
kérve, hogy állapítsa meg, hogy a médiaszolgáltató megsértette a politikai reklám kampányidőszakban
való közzétételének vonatkozó szabályait, mivel a tartalmat politikai reklámként kellett volna
közzétennie, és azt a Kormány 50 perces kvótájából kellett volna levonnia. Az NVB az indítványt
elutasította, arra hivatkozva, hogy a tartalom nem a választói akaratot kívánta befolyásolni, csupán
részvételre buzdított. A Kúria felülvizsgálati eljárásában azt állapított meg, hogy „a politikai diskurzus
részét képezte a részvételre és a népszavazástól való távolmaradásra ösztönző kampánytartalom,” 590 és
a vitatott műsorszámot politikai reklámnak minősítette. Témám szempontjából azonban a Kúria azon
megállapítása érdemel figyelmet, amely szerint a lineáris médiaszolgáltatónak érdemben kellett volna
vizsgálnia a kormány megbízásából készített és közzétenni kért tartalmat, és minősítenie kellett volna,
hogy az társadalmi célú reklámnak vagy politikai reklámnak minősül-e. Mivel a Kúria álláspontja szerint
a tartalom téves minősítés eredményeként volt társadalmi célú reklámnak tekinthető, ezért az nem a
megfelelő idősávban került adásba, és megállapította a médiaszolgáltató felelősségét. A lineáris
médiaszolgáltató ezután fordult alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz, hivatkozva többek
Vö. Ve. 147/F. § (1) bekezdés.
Vö. Ve. 147/F. § (2) bekezdés.
590 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 395.
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között az Alaptörvény IX. cikk (1)–(2) bekezdéseinek sérelmére. Az Alkotmánybíróság az
alkotmányjogi panaszt megalapozottnak tekintette az alábbiak szerint:
A testület abból az alkotmányos értelmezésből indult ki, amely szerint a politikai reklám fogalmát az
Alaptörvény szövegszerűen köti a kampányidőszakhoz, valamint a jelölő szervezetekhez és jelöltekhez.
Ezt az értelmezést a népszavazási kampányra vetítve pedig úgy alkalmazta, hogy politikai reklám az
olyan tartalom, amely „a kérdés mikénti eldöntését támogatja.”591 Másfelől általánosságban „elsőrendű
közérdeknek” tekintette a közvetlen hatalomgyakorlás tekintetében, hogy a választópolgárok részt
vegyenek a népszavazáson és hogy az érvényes legyen.592 Ennek a logikának a mentén haladva jut el az
Alkotmánybíróság arra a következtetésre, hogy a részvételre buzdító közlés nem minősül politikai
reklámnak: „[a] vizsgált műsorszám semmilyen formában nem utal a népszavazáson eldöntendő kérdés
mikénti megválaszolására és nem irányul a népszavazás során megnyilvánuló választói akarat
befolyásolására (…), a választópolgárok részvételére bíztat, amivel a döntés legitimitását mint
közérdekű célt kívánja elősegíteni.”593 Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a médiaszolgáltató
felelősséggel tartozik az Mttv. szabályainak betartásáért, ebből következően a „műsorszám közzététele
előtt vizsgálnia kell, hogy a közlésre szánt reklám politikai vagy társadalmi célú reklámnak minősül-e,
és a közzététel során az adott reklám-típusra vonatkozó egyéb rendelkezéseket (…) is be kell tartania.”594
Ez a kötelezettség azonban nyilvánvalóan kihat a szerkesztői felelősségre, illetve a szerkesztési döntést
követő felelősségre (bár ezt a megállapítást az Alkotmánybíróság már nem vonta le, szükségesnek
tartom e körben hangsúlyozni). Az Alkotmánybíróság e felelősség körében arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a médiaszolgáltatónak kizárólag a közlésre szánt tartalom általánosan közérdekű
célra irányultságát kell vizsgálnia, és azon kívül esik a – Kúria által megkívánt – részletesebb
vizsgálódás a kampány dinamikáját (aktuális tartalmának és irányának figyelembevételét) illetően.595 A
szabályozásnak olyan tartalmú értelmezése, amely a médiaszolgáltatótól az Mttv. szabályain
túl,„lényegesen szélesebb körű vizsgálatot igénylő, és objektív módon be nem határolható
kötelezettséget telepíte[ne] a médiaszolgáltatóra”, az Alkotmánybíróság szóhasználatával öncenzúrára
kényszerítésre lenne alkalmas, és visszatartó erőként korlátozná a médiaszolgáltatókat a közérdekű célú
reklámok közzétételében. Ebből fakadóan az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria
jogértelmezése megsértette a médiaszolgáltató médiatartalom-szerkesztésre vonatkozó szabadságát.596
A döntés erősen megosztotta az Alkotmánybíróságot, hiszen tizenegy bíró közül öt különvéleményt
fűzött a határozathoz, és többen a hatáskör hiányát is hivatkozták. Érvelése lényegét tekintve egyetértek
Stumpf Istvánnal abban, hogy az Alkotmánybíróság nem bizonyította és nem is tudta bizonyítani, hogy
az Alaptörvény felhívott B) cikk (3)–(4) bekezdésének – a népszuverenitás elvét és ennek kapcsán a
közvetlen és közvetett hatalomgyakorlást rögzítő – szabályából kiolvasható lenne, hogy ténylegesen
melyik közlés „nem minősül politikai reklámnak”. 597 Ezt a gondolatot továbbfűzve rendkívül nehéz
alkotmányjogi érdekkollízió állapítható meg.
Sulyok Tamás alkotmánybíró különvéleményében a többségi határozat egy rendkívül súlyosnak
minősített esetleges következményére, egy veszélyes médiaszolgáltatói gyakorlat esélyére hívja fel a
figyelmet: „[A] műsorszolgáltatók a jövőben kisebb gondossággal fognak eljárni, és hajlamosabbak
lesznek politikai reklámot társadalmi célú hirdetésként közzétenni, kikerülve ezzel az Alaptörvény IX.
cikk (3) bekezdésében foglalt esélyegyenlőségre vonatkozó követelményét.”598 Valóban, magam is
erősebb alkotmányjogi érdeknek érzem a pártok, jelöltek, népszavazás esetén vélemények
19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 404.
Vö. 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 406.
593 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 406.
594 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 405.
595 Vö. 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 406.
596 Vö. 19/2016. (X. 28.) AB határozat, ABH. 2016. 393. 407.
597 Stumpf István alkotmánybíró különvéleménye a 19/2016. (X. 28.) AB határozathoz, ABH. 2016. 393. 412.
598 Sulyok Tamás alkotmánybíró különvéleménye a 19/2016. (X. 28.) AB határozathoz, ABH. 2016. 393. 415.

591

592

153

esélyegyenlőségének védelmét, a választói akarat szabad és befolyásmentes kifejezésének biztosítását,
mint a médiaszolgáltatót a sajtószabadság részeként megillető szerkesztői szabadság érvényesülését.
Úgy vélem, hogy a médiaszolgáltató felelőssége körében annak a szempontnak is érvényesülnie kell,
hogy a sajtószabadság alapjogának egyik elméleti-eszmetörténeti igazolása a demokrácia szolgálata. A
demokrácia, és annak részeként a demokratikus eljárások – különös tekintettel a közvetlen demokrácia
– intézményeinek körében, a más indokok mellett a demokrácia érvényesülését is szolgáló
sajtószabadságnak engednie kell, és a szerkesztési szabadság korlátozása is alkotmányosan igazolható
lehet. Máskülönben a sajtószabadság saját igazolásával, az alkotmányjogi védelmét igazoló egyik
legkiemeltebb alkotmányos értékkel, végső soron önmaga igazolási alapjával hasonul meg.
A szerkesztési szabadság és a politikai hozzáférés kollíziója kapcsán azt szükséges kiemelni, hogy azt
az Alaptörvény rendezte, és a politikai hozzáférésnek elsőbbséget engedett a szerkesztési szabadsággal
szemben.
b) Politikai hirdetés
A sajtótermékekben elhelyezhető politikai hirdetések eltérő szabályozás alá esnek. A sajtótermékek is
kizárólag önkéntes vállalásuk alapján tehetnek közzé politikai reklámüzenetet, mégpedig a választás
kitűzését követő öt munkanapon belül az Állami Számvevőszéknek előzetesen eljuttatott hirdetési
szolgáltatási árjegyzék alapján. A sajtótermék utóbb csak ennek az előzetesen bejelentett árjegyzéknek
megfelelő ellenérték fejében közölhet politikai hirdetést. A Magyarországon letelepedett
sajtótermékkiadó esetében – az Mttv.-ben előírt bejelentési kötelezettséggel összefüggésben – csak
akkor van lehetőség a politikai hirdetések közlésére, ha a kiadó az Mttv. szerinti hatósági
nyilvántartásban szerepel.599
A sajtótermékek esetében is érvényesül tehát a szerkesztési szabadság védelme, hiszen csak saját szabad
döntése alapján helyezhet el politikai hirdetéseket a kiadó, annak közzétételére nem kötelezhető. A
közzététel azonban nem ingyenesen, hanem előzetesen bejelentett díjtételeket tartalmazó díjjegyzék
alapján történik.

5.6.4. A közvélemény-kutatások közzétételének korlátozhatósága és a kampánycsend
A közvélemény-kutatások megismerhetősége a választópolgárok számára a demokratikus eljárásokhoz
kapcsolódó döntéshozataluk kapcsán (részvétel, jelölt- és jelölőszervezet kiválasztása stb.) nagy
jelentőséggel bír, a médiaszolgáltatóktól pedig elvárható, hogy azokról a közvéleményt tájékozatva
beszámoljanak.
Az Alkotmánybíróság a közvélemény-kutatás demokratikus döntéshozatalhoz kapcsolódása
tekintetében kifejtette, hogy „főként a tájékoztatást szolgálja, azzal a céllal, hogy elősegítse az egyénnek
a politikai folyamatokban való megalapozott részvételét.”600
A közvélemény-kutatások eredményeinek és az azokon alapuló elemzések megismerése, bár általánosan
segítik a szavazópolgárok eligazodását a politikai folyamatokban, közzétételük, megismerhetővé tételük
bizonyos esetekben már inkább torzítja, befolyásolja a demokratikus döntéshozatal szabad és
befolyásmentes folyamatát, ezért alkotmányosan legitim célból, a választói akarat befolyásmentes
kinyilvánításának biztosítása céljából publikálásuk korlátozható. Ilyen eset például közvéleménykutatási eredményeknek a választásokat közvetlenül megelőző időszakban (kampánycsendben) való
közzétételének tilalma, vagy az exit poll (szavazatukat leadó polgárok körében készített) felmérések
eredménye nyilvánosságra hozatalának a tilalma. Az ilyen korlátozások nyilvánvalóan korlátozzák a
szerkesztési szabadságot, hiszen a médiatartalom-szolgáltató szerkesztési szabadságából következne,
599
600

Vö. 148. § (1)–(4) bekezdés.
6/2007. (II. 27.) AB határozat, ABH 2007. 135. 139.
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hogy a tudomására jutott információk közzétételéről döntsön, és éppen ezt a szabad döntésen alapuló
tartalomszerkesztői tevékenységet korlátozza a közvélemény-kutatások időszakos közzétételének
korlátozása.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a közvélemény kutatások publikálásának a szavazás napját és
a kampánycsend kezdetét megelőző „tilalma (…) korlátozza a véleménynyilvánítás- és sajtó
szabadságát. Ez által mind az írott, mind az elektronikus sajtó elesik attól a lehetőségtől, hogy a
szavazást megelőző nyolc napon belül a felmérések eredményeit nyilvánosságra hozza. Mindezen
túlmenően a közvélemény-kutatás eredményeinek nyilvánosságra hozatali korlátozása a demokratikus
közvélemény kialakulásához elengedhetetlen információszabadság alapjogával, azon belül a
választópolgárok tájékozódáshoz való jogával is szoros összefüggésben áll.”601 Az Alkotmánybíróság
tehát megállapította mind a szerkesztés szabadságának, mind a tájékozódáshoz való jognak – amely
utóbbi is szoros kapcsolatban áll a sajtószabadsággal – a korlátozását.
A közvélemény-kutatási felmérések nyilvánosságra hozatali korlátozásának legitim alkotmányos célja
a választások zavartalan lebonyolításához és a választói akarat szabad, befolyásmentes
kinyilvánításához kapcsolódik. A választások zavartalan lebonyolítása – amint arra többször hivatkozott
az Alkotmánybíróság – olyan alkotmányos indok, amely a sajtószabadság szükséges korlátozásával
járhat. A közvélemény-kutatások tekintetében azonban azt is vizsgálni kell, hogy az adott cél vajon csak
a véleménynyilvánítási és sajtószabadság alapjogának korlátozásával érhető-e el, vagy van kevéssé
korlátozó eszköz is.602
A véleménynyilvánítási és sajtószabadság korlátozhatósága tekintetében érvényesül a
véleménynyilvánítási szabadság kiemelt alkotmányos védelme, illetve a sajtószabadság esetén kiemelt
jelentőséget kap az is, hogy annak biztosítása a plurális, demokratikus társadalom alapvető értékei közé
tartozik.603 „Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem szükségtelenül, de
aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás- és sajtó szabadságát”604 az a rendelkezés, amely
közvélemény-kutatások közzétételét a választások napját megelőző nyolc napon belül megtiltotta.
Később a Ve. ismételten bevezette a közvélemény-kutatások publikálásának a tilalmát, ezúttal a
kampányidőszak utolsó hat napjában. Az 1/2013. (I. 7.) AB határozat hosszan idézte a korábbi
határozatának megállapításait és lényegében azonos következtésre jutott: a „tilalom kapcsán
megállapította, hogy nem szükségtelenül, de aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás- és sajtó
szabadságát (…).”605
A Ve. azon rendelkezését,606 amely a médiaszolgáltatásban közzétett politikai hirdetések tekintetében
vezetett be részleges és platformkötött/fórumkötött „kampánycsendet,” általánosan nem találta az
Alkotmánybíróság az Alaptörvénnyel ellentétesnek: „[Ö]nmagában nem aránytalan korlátozás, ha a
médiaszolgáltatásban a politikai reklámok közzétételére a választást megelőző 48 órán belül egyáltalán
nem kerülhet sor. Egy ilyen korlátozást a választói akarat befolyásmentes kinyilvánításának célja
indokolhat,”607 ám az alkotmányellenesnek ítélt, politikai hirdetések médiaszolgáltatásban való
közzétételére vonatkozó szabályokkal való szoros kapcsolata miatt a kampánycsend alaptörvényellenességét megállapította. Mivel a médiaszolgáltatók tekintetében – azok választási
kampányidőszakban különös jelentőséggel bíró, kiemelkedő befolyásolási erejére tekintettel –
6/2007. (II. 27.) AB határozat, ABH 2007. 135. 140.
Vö. 6/2007. (II. 27.) AB határozat, ABH 2007. 135. 140.
603 Vö. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170–171.és 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229–
230.
604 6/2007. (II. 27.) AB határozat, ABH 2007. 165. 142.
605 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 42.
606 Ve. 151. § (3) bekezdés.
607 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 38.
601

602

155

szigorúbb szabályok vonatkoznak…, a törvényalkotónak lehetősége van többletkötelezettséget is
előírni: „[A] médiaszolgáltatók választási kampányban való részvételére abban az esetben is előírható
kampánycsend-jellegű kötelezettség, ha az általános kampánycsend jogintézményét a törvényhozó
megszünteti. Ez esetben azonban különös figyelemmel kell lenni a korlátozás arányosságára.”608
Csupán a kép teljességének a kedvéért jegyzem meg, hogy az Alkotmánybíróság a Ve. azon
rendelkezését, amely a filmszínházakban is megtiltotta a politikai hirdetések közzétételét – arra
tekintettel, hogy még azok a speciális alkotmányos indokok sem állnak fenn a politikai beszéd
korlátozása esetében, mint amelyek általánosságban a médiaszolgáltatások tekintetében felmerülhetnek
– szintén alaptörvény-ellenesnek minősítette.609

5.6.5. Kiegyensúlyozott műsorszerkesztési követelmények a választási kampányidőszakban
Azokban a médiatartalom-szolgáltatásokban, amelyek esetén a kiegyensúlyozott műsorszerkesztés
követelményei egyébként is fennállnak, ezen követelmény érvényesülése különösen jelentős súllyal
jelenik meg a választási kampányok idején. A lineáris médiaszolgáltatások közönségre gyakorolt hatása
miatt a demokratikus eljárásokhoz kapcsolódó időszakban a demokratikus diskurzusok pluralitása
érvényesülésének különösen nagy jelentősége van.
„A választási kampányban más időszakhoz képest is különösen nagy jelentősége van a választópolgárok
minél teljesebb körű tájékoztatásának. (…) Szabad és demokratikus választások nem képzelhetők el
anélkül, hogy a sajtó ne a megfelelő tájékozódáshoz kapcsolódó alkotmányos felelőssége szerint járna
el.”610 Az Alkotmánybíróság ennek a feltételeit elsősorban a szerkesztési szabadságban és az állami be
nem avatkozásban látta. „Meghatározott körben azonban alkotmányosan indokolhatóvá és szükségessé
válhat a tájékoztatást érintő egyes követelmények előírása.”611 Ezért az Alkotmánybíróság elvi éllel
mutatott rá, hogy „minden jelöltnek alapvetően azonos lehetősége[knek] kell, hogy a rendelkezésére
álljanak a választási kampányban, vagyis a szavazatokért való verseny nyitott kell legyen.”612
Az Alkotmánybíróság egy alkotmányjogi panasz vizsgálatával összefüggésben613 ezt a fenti érvelést
továbbfűzve és a közszolgálati médiaszolgáltató tevékenységére konkretizálva kifejtette, hogy
„[a]lkotmányjogi szempontból nem kifogásolható tehát, ha a választás idején az alapvetően közpénzből
működtetett állami (sic! – K.T.) médiaszolgáltatón (…) számon [kérhető] (....) az esélyegyenlőség a
jelöltek és a jelölőszervezetek közötti alapelv megsértés[e].”614 A jelöltek, jelölőszervezet
megjelenésének, álláspontjuk kifejtésének lehetővé tétele az arányosság, egyenlő esélyek biztosítása
mellett szükséges. A konkrét ügyben, amelyben az egyik ellenzéki jelölőszervezet a kampányidőszak
egy meghatározott részében a közszolgálati médiaszolgáltató reggeli műsorában való megjelenésének a
hiányát panaszolta, az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy „jelen ügyben nem a megjelenések
súlya között kellett mérlegelni (…), mert megállapítható volt, hogy az indítványozó [médiaszolgáltató

1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 38.
Vö. 1/2013. (I. 7.) AB határozat, ABH 2013. 3. 38-39.
610 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat, ABH. 2014. 1664. 1674.
611 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat, ABH. 2014. 1664. 1674.
612 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat, ABH. 2014. 1664. 1674.
613 A konkrét alkotmányjogi panaszügy alapja az volt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 510/2018.
számú határozatával megállapította, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c)
pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet azzal, hogy az M1 televízió „Ma reggel”
című műsora 2018. február 28. és március 13. közötti műsorfolyamában a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő
szervezetnek nem biztosított megjelenési lehetőséget. A jogsértés megállapításán túl az NVB a jogsértőt eltiltotta a további
jogsértéstől, kötelezte, hogy az NVB határozat rendelkező részét az érintett televíziós műsorszám előtt tegye közzé, valamint
1 035 000 forint bírság megfizetésére is kötelezte. Az NVB határozatával szemben a médiaszolgáltató fordult az
Alkotmánybírósághoz, kérve, hogy állapítsa meg, az NVB határozatában megsértette a véleménynyilvánítási szabadságot és a
sajtószabadságot, és ezét azt semmisítse meg. vö. 3131/2018. (IV. 19.) AB határozat, ABK. 2018. 664. 666.
614 3131/2018. (IV. 19.) AB határozat, ABK. 2018. 664. 668-669.
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– K. T.] maga sem állította, hogy más pártok képviselői is megjelentek vagy meghívást kaptak volna a
vizsgált időszakban.”615
A szerkesztési szabadságnak a kampányidőszakban való fenti korlátozása a szükséges és arányos
alapjogkorlátozásnak minősül, hiszen a szabad, demokratikus választások előfeltételét képező szabad és
befolyásmentes választópolgári akaratképzés szükséges biztosítéka. Arányosságát pedig álláspontom
szerint az adja, hogy a választópolgárok jelentő része a közéletről, a választási kampány témáiról, és a
pártok, jelöltek, jelölőszervezetek azokról való álláspontjáról a választói döntéshozatalukat befolyásoló
ismereteiket elsősorban még napjainkban is a lineáris médiaszolgáltatások révén nyerik. Ezért ezekben
a médiaszolgáltatásokban, és különösen a közszolgálati médiaszolgáltató műsoraiban a választási
kiegyensúlyozottságot a szerkesztői szabadság korlátozása mellett is biztosítani kell.
Ez a kiegyensúlyozottsági alkotmányos követelmény a kapcsolódó diskurzusok különösen magas
alkotmányos értéktartalma miatt szigorúbb feltételeket teremt, mint a kiegyensúlyozottság általános
követelménye. Ezért nem is tartható a kiegyensúlyozottság tájékoztatás körében kialakult azon általános
felfogása, miszerint a véleményeknek – és nem azok képviselőinek – kell a műsorstruktúrában
megjelenni. A választási versenyben a jelöltek és jelölőszervezetek láthatósága kulcskérdés, így a
vélemények helyett azok képviselőit illeti meg a megjelenési lehetőség.
Természetesen az általános alkotmányos felfogás szerint a sajtótermékek ilyen többletkötelezettséggel
nem sújthatók (vö. a differenciált szabályozás). Sajátos a közhatalmi szerv által működtetett, közpénzből
fenntartott sajtótermékeknek a helyzete. Egy egyedi ügyben vizsgálta az Alkotmánybíróság egy
önkormányzati lap kampányidőszakban kifejtett tartalomszerkesztési gyakorlatát. Az ilyen sajátos
fenntartású sajtótermékek tevékenysége az Alkotmánybíróság értelmezése szerint mind a közhatalom
gyakorlása, mind pedig a felhasznált közpénzek jellege miatt már kapcsolatba hozható a sajtószabadság
kollektív oldalának érvényesülésével, a tájékozódáshoz való joggal, mint ahogy a közhatalomtól
szervezetileg és finanszírozásban függetlenek lapok esetében azt számos határozatában kifejtette. Az
ilyen sajtótermékek tekintetében, különösen tájékoztatási tevékenységük körében, alkotmányosan is
előírhatók bizonyos szerkesztői kötelezettségek.616 Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy éppen
sajátos jellegük (közhatalomi kötődésük és finanszírozásuk) miatt választási kampányidőszakban
szerkesztési szabadságuk a médiaszolgáltatókéhoz hasonlóan, alkotmányosan korlátozható.617

5.6.6. A választási kampányok és a fake news
A dolgozat Negyedik részében lesz szó azokról az új jelenségekről, amelyek kihívás elé állítják a
sajtószabadsággal kapcsolatos alkotmányos felfogást. Ennek keretében röviden érintem a fake newsjelenséget és annak következményeit. Különösen a választási kampányokban a nyilvánosságot
toxicizáló álhírek terjedése olyan probléma, amelyre a helyes válasz megtalálása még várat magára.
A tudatosan hamisított és terjesztett álhírek a nyilvánosságot általánosságban is torzító hatásúak, de
különösen igaz ez, ha a választási kampányokban betöltött szerepükre gondolunk. Komoly
alkotmányos érvek szólnak korlátozásuk és korlátozhatatlanságuk mellett is. A fake news-jelenség
talán éppen olyan kihívás, amely az egyik legnagyobb (és talán legnehezebb) feladat elé állítja a
demokratikus nyilvánosságot, annak szabályozását és az alkotmányos (szólás- és) sajtószabadság
fogalmát.

3131/2018. (IV. 19.) AB határozat, ABK. 2018. 664. 668-669.
Vö. 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat, ABH. 2014. 1664. 1673.
617 Vö. 3096/2014. (IV. 11.) AB határozat, ABH. 2014. 1664. 1674.
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III. Fejezet Előzetes (tartalom) vizsgálat (cenzúra) tilalma

1. Cenzúra, a sajtószabadság alkotmányellenes korlátozása
Az előzetes vizsgálat kétségkívül az egyházi, majd később állami sajtórendészet legradikálisabb és sok
tekintetben leghatékonyabb fegyvere volt, nem véletlen tehát, hogy a sajtószabadság követelésének
legkorábbi megnyilvánulásai a sajtó szabadságával azonosították a cenzúra eltörlését, vagy legalábbis
legfontosabb feltételeként hivatkozták az előzetes vizsgálat megtiltásának kimondását.618
A cenzúra, vagy előzetes vizsgálat (régi magyar terminológiában előző vizsgálat) a sajtótermékek
(eredetileg a nyomtatványok, értve alatta a könyveket, hírlapokat, újságokat), ma valamennyi
médiatartalom-szolgáltatás, könyvek előállításának és/vagy terjesztésének előzetes állami (hatósági)
tartalmi vizsgálatát és engedélyezését jelenti. A cenzúra fogalmát az Alkotmánybíróság így határozta
meg: „A közlésre szánt vélemény tartalmának kötelező, előzetes közhatalmi ellenőrzése és a minősítés
eredményeként a közlés megtiltásához való jog.”619 A cenzúra fogalmának ilyen megfogalmazásával
alapvetően egyetértek, hiszen magam is az előzetes közhatalmi vizsgálatot és az annak nyomán való
közlési tilalmat tartom a leglényegesebb, elengedhetetlen fogalmi elemeknek, azonban a közlésre szánt
vélemény megfogalmazást nem tudom elfogadni. Vélhetően az Alkotmánybíróság nem tudatosan
választotta ezt a helytelen megfogalmazást. Fenntartásom alapját az adja, hogy az előzetes vizsgálat nem
kizárólag a véleményekre terjed ki, hanem valamennyi tartalomra, így a tényközlések,
ténymegállapítások teljes körére is. A tartalom önmagában válhat vizsgálat és korlátozás, tilalom
tárgyává, függetlenül annak értékítéletet vagy tényállítást hordozó jellegétől.
A cenzúra sajtórendészeti intézménye azért rendkívül radikális, egyúttal (a közhatalom szempontjából)
hatékony rendészeti eszköz a sajtószabadság korlátozására, mert a gondolat materializálódását követően
a nyomtatási, terjesztési engedély megtagadásával, vagy a sugárzás megtiltásával a sajtóterméken vagy
médiaszolgáltatáson keresztül a nyilvánosságnak szánt tartalom nem válik érzékelhetővé. Olyan
korlátozás, amely nem a véleményt nyilvánító személy, hanem a közlés fizikai hordozója, az
objektiválódni akaró gondolat teste ellen irányul. A cenzúra, tekintettel arra, hogy a testet öltő gondolat
érzékelhetőségét akadályozza meg, a sajtószabadság szubjektív joga gyakorlóinak, az újságírónak,
szerkesztőnek a kifejezési és szerkesztési szabadsága mellett súlyosan sérti a nyilvánosságot alkotó
demokratikus közvélemény (és valamennyi tagja) jogát, a sajtószabadság kollektív megnyilvánulását, a
tájékozódáshoz való jogot. A cenzúra tilalma ezért a sajtószabadság három klasszikus szelvényjogának
egyike. Abban a jogrendszerben, ahol a cenzúra lehetséges – vagyis előzetes, kötelező tartalomkontrollt
követően, mérlegelésen alapuló döntéshozatal eredményeként a tartalom közlése megtiltható –, a
sajtószabadság legalapvetőbb feltétele sem biztosított, így a sajtószabadság nem érvényesülhet.
A közlés tartalmi alapú előzetes vizsgálata és korlátozása tehát valamilyen mértékben megakadályozza
vagy korlátozza annak nyilvánosságra kerülését, nyilvánossághoz közvetítését, amely jelentheti egyúttal
az alapítás szabadságának előzetes tartalomkontrollon alapuló korlátozását,620 a tartalom
terjesztésének621 (közönséghez való eljuttatása adott módjának) korlátozását.622

Ld. az Első rész I. fejezetét.
20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 97.
620 Vö. az alapítás szabadságánál írtakkal (Harmadik rész I. fejezet 4. pontja).
621
Sajátos előzetes ellenőrzési rendszert vezetett be az 1914-es sajtótörvény, amely a sajtószabadság általános deklarálásán túl
azzal is szűkítette annak tényleges érvényesülését, hogy a sajtótermék „utczai” terjesztését hatósági engedélyhez kötötte. A
korabeli politikai szándék elsősorban az volt, hogy így próbálja a közhatalom visszaszorítani a „revolver újságírásnak”
bélyegzett, elsősorban nem kormánypárti irányultságú, és mai fogalmaink szerint leginkább bulvár tematikájú lapokat. Ezeknek
a lapoknak a legnagyobb veszélye olcsóságuk, közérthetőségük, és a munkások közötti nagy népszerűségük volt. „Olyan
sajtótermék utczai terjesztését, amely a közrendet vagy a közerkölcsiséget sérti vagy veszélyezteti, különösen amely valamely
nemzetiség, osztály vagy hitfelekezet ellen gyűlölet ébresztésére alkalmas vagy a családi élet belső ügyeit tárgyalja anélkül,
hogy ezt közérdek kívánná, engedélyezni nem szabad.” (1914. évi XIV: törvénycikk 11. §)
622 Vö. Polyák i. m. (114. lj.) 82.
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A nyilvánosságnak szánt tartalom kinyomtatás, közzététel előtti kötelező bemutatása, a bemutatott
tartalom állami, hatósági ellenőrzése, és a tartalomkontroll utáni tilalom vagy egyes részeket érintő
korlátozás a cenzúra klasszikus, szűk értelmű fogalmaként írható le. Az ilyen előzetes vizsgálat „a sajtó
előzetes, a megjelenést megelőző korlátozása valamely közlemény nyilvánosságra hozatalában, az
intézményre jellemző a közlésre váró anyag valamely állami hatóság (cenzor) általi előzetes
megvizsgálása, amelyről jellemzően nem a jogszabályok alapján, hanem önkényesen dönt a cenzor, s a
közölhetőségről való döntés jogi úton nem támadható.”623 A hatáskört gyakorló cenzort tehát döntése
meghozatala során normatív szabályok nem kötik, döntését szabad belátása szerint hozza meg.
A klasszikus cenzúraeljárás egy további lényes elemeként érdemes említeni, hogy az adminisztratív,
hatósági döntés felülvizsgálatára, különösen bírói érdemi jogorvoslat igénybe vételére nincs lehetőség.
A fenti fogalom-meghatározásból következően a cenzúrának az alábbi tartalmi elemeit azonosítom:
– Tárgya: valamely sajtótermék vagy médiaszolgáltatás tartalmi vizsgálata;
– A hatáskör gyakorlója: állami (közhatalmat gyakorló) szerv vagy személy;
– Időpontja: mindig a megjelenést, nyilvánossághoz közvetítést megelőzően kerül rá sor;
– A hatáskör tartalma: a tartalom vizsgálata és annak következtében közlési engedély megadása, vagy
tilalom kimondása;
– A hatáskör jellege: szabad mérlegelésen alapuló, amely nem zárja ki az önkényes mérlegelést,
normatívan (rendszerint) nem kötött;
– Jogorvoslat: bírói érdemi jogorvoslat nem áll rendelkezésre.
Nem tekintem a cenzúra fogalmába tartozónak a nem állami hatóság által végzett előzetes ellenőrzést.
Ugyancsak nem minősül cenzúrának a tartalomkontroll utólagos elvégzése és az azon alapuló felelősség
érvényesítése. A nem állami szerv (hatóság) által gyakorolt tartalomkontroll jellegzetes példája a
szerkesztői és tulajdonosi ellenőrzés, amelynek egyes összefüggéseiről az újságírói jogokról szóló
részben szólok. Cenzúrán a magam részéről – e dolgozat keretében – kizárólag az állami (hatósági)
cenzúrát értem, így a magáncenzúra semmilyen formáját nem vonom a vizsgálódás körébe.
Az utólagos ellenőrzés, valamint a jogellenes tartalom esetén a felelősség megállapítása és érvényesítése
a sajtószabadság – egyes jogágakban szabályozott – külső korlátainak gyakorlati alkalmazását jelenti,
és mind a sérelmet szenvedett személy kérelmére lefolytatott bírósági (hatóság) eljárások, mind pedig
az elsősorban hivatalból lefolytatott hatósági-felügyeleti eljárások keretében a szerkesztési szabadság
ellenpontjaként érvényesül. A cenzúra gyakorlása mindig megelőzi a nyilvánossághoz való eljuttatást,
vagyis mindig előzetes vizsgálatot jelent, a sajtótermék, médiaszolgáltatás tartalmának utólagos
vizsgálata és a jogellenes tartalom szankcionálása (utólagos felelősség érvényesítése) bizonyos keretek
között a sajtószabadság szükséges és arányos korlátozását jelenti. Ilyenkor a jogsértő tartalom
közzétételre kerül, vagyis a nyilvánossághoz való közzététel előzetesen nem esik korlátozás (sem
vizsgálat, sem pedig közlési tilalom) alá, a szerkesztett tartalom megjelenik a nyilvánosságban (vagyis
része lesz a demokratikus közvéleménynek, amelyben annak sajátos törvényszerűségeire tekintettel
reflexiókat vált ki), és amennyiben jogsértőnek bizonyul, a felelősség utólag – megfelelő eljárásban és
eljárási szabályok mellett – érvényesíthető, megállapítható.
A cenzúra egy további – számomra – lényeges jellegzetessége, hogy az a sajtószabadság, és nem a
szólásszabadság korlátozásának eszköze. A cenzúra kifejezés ugyan használható – és használatos is – a
szólásszabadság körében, mégis hagyományosan a sajtószabadság korlátozásaként tekintünk rá. A
szólásszabadsággal összefüggésben említhető például, ha hatósági aktussal akadályozzák meg egy
beszéd elhangzását, vagy akár egy tudományos tanácskozás napirendjén szereplő előadás megatartását
a beszéd vagy előadás tartalma miatt. Ezek a példák nem vitásan előzetes jellegű ellenőrzés alapján
Udvary Sándor: A cenzúra tilalma, az előzetes korlátozás lehetőségei. In: Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és
európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 221.
623
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(vagy akár annak hiányában, csak vélelmezett tartalomra alapítva) megvalósuló szóláskorlátozások, de
a fogalom legalább egy szükségszerű elemét, az általános, előzetes bemutatáson alapuló, közhatalmi
ellenőrzést (vagyis azt a követelményt, hogy kivétel nélkül, minden egyes közzétenni kívánt tartalom
előzetes kontroll alá tartozik) nem elégítik kiA cenzurális gyakorlat „imprimatur” kifejezése is a
kinyomtatás engedélyezésére utal, amelyen természetesen nem csupán a ténylegesen nyomdagépen
nyomtatott tartalmakat, hanem minden sajtóterméket és minden, médiaszolgáltató által a
nyilvánossághoz való közvetítetést is érteni kell.
A cenzúrának számos, különböző magyarázata, indoka volt az elmúlt évszázadokban. Ilyen volt például
a vallásos meggyőződés védelme (hívők lelki üdvének védelme),624 erkölcsi alapú állami érdek
(nemzetbiztonsági), fennálló politikai hatalom (politikai status quo) fenntartásának az érdeke, vagy akár
a gazdasági érdekek is ebbe a körbe eshettek.625 Ebből fakadóan közvetlen célja nem más, mint a
tartalmak előzetes kontrollján keresztül az információáramlás akadályozása, közvetetten pedig a fent
jelzett indokok érvényesítése, érdekek védelme.626 A cenzúra, bár külön szelvényjogként szokás
megemlíteni (ennek elsősorban történeti okai vannak), alapvetően nem csupán a szerkesztési
szabadságot és – bizonyos esetekben – az alapítási szabadságot sérti (erről ld. az alapítási szabadságnál
írtakat), hanem a tájékozódáshoz való jogot is, a demokratikus diskurzusok súlyos torzulását és az azon
alapuló demokratikus eljárások csorbulását okozva.

2. Az előzetes vizsgálat alkotmányosan megengedhető formája – előzetes korlátozás

2.1. Az előzetes korlátozás kérdéséről általában
Bár az előzetes korlátozás a legtöbb esetben egyet jelent a sajtószabadságot alkotmányellenesen
korlátozó cenzúra intézményével, a médiatartalom közzétételére irányuló előzetes korlátozásnak van
egy rendkívül szűk köre, amely alkotmányosan legitim alapjogkorlátozásnak minősül. Egy
demokratikus társadalomban ilyen, különösen nyomós, alkotmányosan igazolható indok lehet például a
nemzetbiztonsági és a honvédelemi érdek. Az előzetes korlátozásnak azonban ilyenkor is meg kell
felelni a szükségesség és arányosság mércéjének, előre jól lehatárolt estekben és kizárólag szigorú
eljárási szabályok mellett – így különösen bírósági eljárás keretében – valósulhat meg. Mivel az előzetes
korlátozás az alapjogkorlátozás legsúlyosabb módja, és hatásában is a legjelentősebb, az
érdekmérlegelés során különösen körültekintően kell eljárni.
Az ellenőrzés és szankcióalkalmazás ex ante jellege még akkor is jelentős veszélyeket hordoz, ha az
nem kötelező előzetes közhatalmi ellenőrzés keretében, hanem konkrét és meghatározott, kellően súlyos
jogsértés (megalapozott gyanúja, különösen pedig bizonyítottsága) esetén alkalmazható. Ahogy azt az
Alkotmánybíróság a szólás és sajtószabadságról szóló két alaphatározatában [30/1992. (V. 26.) AB
határozat és 37/1992 (VI. 10.) AB határozat] kifejtette, a szólás- és sajtószabadságot korlátozó
törvényeket megszorítóan kell értelmezni.627 Különösen így van ez abban az esetben, ha a korlátozásra
a nyilvánossághoz való eljuttatás (tulajdonképpen a sajtószabadság célja) előtt kerül sor. Ilyen esetben

Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a katolikus egyház a mai napig valamennyi hivatalos egyházi kiadvány
tekintetében alkalmazza a cenzúrát. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy az egyház bármilyen sajtótermék tekintetében
előzetes vizsgálatot alkalmazna, csupán azt, hogy a saját, egyházi tanítást tartalmazó kiadványok (katekézis, hittankönyv,
misekönyv stb.) tekintetében alkalmazza, és amennyiben azok tartalma az egyházi tanítással nem ellenkezik, a cenzor többnyire
„nihil obstat” bejegyzéssel engedélyezi használatukat. Természetesen – amint korábban már említettem – az előzetes vizsgálat
ezen formáját nem tekintem (a saját vizsgálati szempontom szerint) cenzúrának.
625 Vö. Udvary i. m. (623. lj.) 221.
626 Vö. Udvary i. m. (623. lj.) 221.
627 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 170–171 és 178.
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a megszorító értelmezést még nagyobb körültekintéssel, rendkívül gondos alkotmányossági ellenőrzés
keretében kell alkalmazni.628
Amint arra már korábban utaltam, az előzetes korlátozás mindig a közlés fizikai hordozójának, a
tartalom közönséghez (demokratikus diskurzusokkal kapcsolatos tartalom esetén a vitatkozó politikai
közösséghez) való eljuttatásának a korlátozását jelenti. Ebből fakadóan a sajtószabadság érvényesülése
szempontjából sokkal súlyosabb szankciónak minősül, mint a szakjogágak sajátos szankciói (polgári
jogi kártérítés, büntetőjogi pénzbüntetés stb.). A szakjogági szankciók kiszabása körében a bírói
szankciókiszabás sokszempontú mérlegelés alapján történik, míg a közlés előzetes megtiltása nem
arányosítható szankció, hanem mindig a sajtószabadság konkrét esetben való gyakorolhatóságának, a
sajtószabadság adott módon megvalósuló megnyilvánulásának totális ellehetetlenítését eredményezi.
Az előzetes korlátozás a médiatartalmak tekintetében azért is különösen súlyos alapjogkorlátozás, mivel
a sajtószabadság alkotmányos célját és a médiatartalom-szolgáltató alkotmányos feladatát, az
információ, a tartalom nyilvános közlését lehetetleníti el.629 „A sajtó szabadságát arra figyelemmel kell
garantálnia az államnak, hogy a »sajtó« a véleményalkotáshoz szükséges információszerzésnek, a
véleménynyilvánításnak és véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze.” 630 Az alapjogkorlátozásnak azokban az esetekben, amelyekben az alapjog megnyilvánulásának lehetősége szűnik
meg, különösen komoly alkotmányos indokának kell lenni. Az erre vonatkozó alapjog-korlátozási
tesztet az Alkotmánybíróság a két alaphatározatban rögzítette. A „[s]zabad véleménynyilvánításhoz
való jognak valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot
korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni. A vélemény szabadságával szemben mérlegelendő
korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és
védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely »intézmény« közvetítésével
véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a tárgya (pl. a köznyugalom).” 631 A
sajtószabadságra konkretizálva pedig „[a] sajtószabadságot (…) elsősorban az állam tartalmi be nem
avatkozása biztosítja; ennek felel meg például a cenzúra tilalma és a szabad lapalapítás lehetősége”.632
Az előzetes korlátozás sajtótermékek, médiaszolgáltatások tekintetében való alkalmazása azért is
igényel rendkívül körültekintő mérlegelést, alapos alkotmányossági vizsgálódást, mivel az ott
megjelenő tartalmak rendkívül múlandó javak, „s nyilvánosságra hozásuk akár csak rövid késedelme is
megfoszthatja őket minden értéküktől és érdekességüktől.”633

2.2. Az előzetes terjesztési tilalom alkotmányosságának vizsgálata - 20/1997. (III. 19.) AB
határozat
A magyar sajtószabályozás történetében igen rövid, kegyelmi időszakoktól eltekintve mindig volt olyan
hatóság, amely – ha nem is jogszerűen, de – ténylegesen gyakorolta a cenzúra valamilyen formáját.
Legutóbb az 1986. évi sajtótörvény (Stv.) tartalmazott előzetes korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket,
amelyek 1997. október 31-ig voltak hatályban. Az Stv. 15. § (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az
ügyész indítványára a bíróság megtilthatta annak a sajtóterméknek vagy sajtóterméknek nem minősülő
iratnak a nyilvános közlését, amely a sajtószabadság gyakorlása során bűncselekményt, bűncselekmény
elkövetésére felhívást valósított meg, közerkölcsöt sértett, vagy mások személyhez fűzű jogainak a
sérelmével járt, továbbá, amennyiben a bejelentési kötelezettséggel terhelt időszaki lap kiadója
Vö. Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997.
85. 97.
629 Vö. Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997.
85. 96.
630 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
631 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
632 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
633 Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997. 85.
97.
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bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, és a terjesztést a nyilvántartásba vételt megelőzően
megkezdte.634
Az Alkotmánybíróság a 20/1997. (III. 19.) AB határozatában az Stv. vonatkozó rendelkezéseinek
utólagos normakontroll-vizsgálata során áttekintette a cenzúra alkotmányos jelentését és az előzetes
korlátozások megengedhetőségének alkotmányos kereteit, ugyanakkor – álláspontom szerint vitatható
módon – nem határozott meg általános mércét az előzetes korlátozás megengedhetősége alkotmányos
feltételeinek meghatározására, ítéletében csupán néhány részkérdés konkrét vizsgálatát végezte el.
Az Stv. előzetes korlátozásról szóló rendelkezéseinek leglényegesebb jellemzői az alábbiak voltak:
– Eljárásra hatáskörrel az ügyész (indítványozás és ideiglenes intézkedés) és a bíróság (nyilvános közlés
előzetes megtiltása) rendelkezett;
– Korlátozásra (ideiglenes hatállyal) bírói döntés nélkül is volt lehetőség;
– A korlátozás előzetes (a nyilvánosságra hozatalt megelőző) volt;
– Nem jelentett (valamennyi sajtószabályozás hatálya alá tartozó médiatartalom tekintetében) általános
ellenőrzési kötelezettséget;
– Nem jelentett általános bemutatási kötelezettséget sem.
Álláspontom szerint önmagában az a körülmény, hogy egy előzetes korlátozást intézményesítő szabály
per definitionem nem felel meg a cenzúra valamennyi fogalmi elemének, még nem jelenti azt, hogy
alkotmányos előzetes korlátozásnak minősül. A cenzúra fogalma ugyanis egy rendszerszerűen
működtetett cenzúragyakorlatot vesz alapul, ugyanakkor az egyes, az előzetes korlátozás bármilyen
formáját biztosító rendelkezések is képezhetik a sajtószabadság alkotmányellenes korlátozását.
a) A sajtójogi felelősség sajátos érvényesítése
Lényeges elhatárolni egymástól a jogági felelősségi alakzatokat és a sajátos sajtóigazgatási döntés
keretében érvényesített sajtójogi felelősséget. „A sajtójogi felelősség (…) sem tárgyában, sem a felelős
személyek körét és a lehetséges szankciókat illetően nem azonos a külön jogszabályokban
meghatározott büntetőjogi, szabálysértési, polgári jogi, fegyelmi és anyagi felelősséggel (…). A
nemperes eljárásban a bíróság nem határoz az egyén alanyi jogairól és büntetőjogi felelősségéről.”635 A
sajtórendészeti döntésben megállapított felelősség (ilyen az előzetes korlátozásra vonatkozó döntés is)
nem azonos a személyiségi jogi igény polgári perben való érvényesítésével, vagy a büntetőjogi anyagi
normába ütköző tartalom esetében a büntetőeljárásban hozott büntetőjogi felelősségre vonással. A
sajtójogi döntés során a sajtójogi szabályozásban foglalt valamely rendelkezés megsértése vonja maga
után a sajátos sajtójogi felelősség megállapítását és az annak esetére előírt jogkövetkezmény
alkalmazását (pl. a nyilvános közlés megtiltását). Így a sajtójogi jogkövetkezmény alkalmazása a
sajtójogi (és nem polgári jogi, büntetőjogi) felelősség érvényesítésének sajátos sajtóigazgatási eszköze.
b) Hatáskörök
A nyilvános közlés előzetes korlátozására, illetőleg megtiltására irányuló eljárásban az ügyészségnek és
a bíróságnak volt hatásköre. Az ügyész az előzetes korlátozásra okot adó körülmény fennállásának
észlelése esetén kezdeményezhette a bíróságnál az adott tartalom nyilvános közlésének előzetes
megtiltását, illetve amennyiben szükségesnek ítélte, ideiglenes intézkedéssel a bíróság érdemi
határozatának jogerőre emelkedéséig azonnal felfüggeszthette a nyilvános közlést. Az ügyésznek tehát
az eljárás kezdeményezésére és ideiglenes intézkedés megtételére (átmeneti terjesztési tilalom
elrendelése) jogosító hatásköre volt. A bíróság hatáskörébe tartozott az ügy érdemi elbírálása: a sajtójogi
felelősség megállapíthatóságának elbírálása és annak nyomán a terjesztési tilalom kimondása, vagy
(joghatását tekintve) a terjesztés engedélyezése. A bíróság az ügyész indítványára polgári nemperes
634
635

Vö. Stv. 15. § (3) bekezdése, Stv. 3. § (1) bekezdése, Stv. 12. §(2) bekezdése.
20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 90.
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eljárás keretében, soron kívül határozott.636 A terjesztés engedélyezésére vonatkozó ügydöntő bírósági
hatáskör az alapítás szabadságának is sajátos korlátja, de erősebben kötődik az előzetes tartalomkontroll
kérdéséhez, ezért a cenzúratilalommal összefüggésben tárgyalom.
c) A hatásköri szabályok alkotmányossági értékelése
A hatáskört gyakorló ügyész és bíróság eljárásában a felfüggesztés, illetve a tiltás kimondása még az
Stv.-ben foglalt rendelkezések megsértése esetén sem volt kötelező, a közlés felfüggesztéséről vagy
tiltásáról szóló döntés az eset körülményeinek mérlegelése alapján születhetett meg. Mivel ezek a
szabályok nem kötelezőek, hanem jogosítóak, megengedőek voltak, a hatáskörrel rendelkező ügyész,
vagy bíróság szabadon dönthetett a felfüggesztés, illetve a tilalom elrendeléséről, vagy azok
mellőzéséről. Az ügyész ideiglenes intézkedés keretében gyakorolható felfüggesztésre jogosító
hatáskörét kizárólag a bírósági eljárás megindításához kapcsolódóan gyakorolhatta, a bírósági nemperes
eljárásra az Stv. soronkívüliséget állapított meg. A bíróság eljárásának soronkívüliségét kimondó
szabályt az Alkotmánybíróság úgy értelmezte, hogy az kellő garanciát nyújtott a közlés időszerűségének
biztosítására. Az Alkotmánybíróság az Stv. hatásköri szabályait összességében garanciális jellegűnek
tekintette, és önmagában nem minősítette alkotmányellenesnek.637 Álláspontom szerint a többségi
vélemény nem végzett kellően alapos vizsgálatot, különösen az egyes hatáskörök gyakorlásának
következményei tekintetében. Osztom Lábady Tamás és Sólyom László különvéleményének azt a
megállapítását, miszerint „[a]z ügyész súlyos következményekkel járó joga a közlés felfüggesztésére
nincs semmi más feltételhez kötve, mint hogy feltételezése szerint a közlemény a sajtószabadság
legáltalánosabb korlátaiba ütközik (…). Részletes vizsgálatra csak a bíróság képes és köteles, s csak egy
ilyen vizsgálat eredményeképpen lehet alkotmányosan elrendelni a közlés megtiltását”.638 A
különvélemény jegyzői ezért az ügyész közlés azonnali felfüggesztésére jogosító hatáskörét
alkotmányellenesnek tekintették.
Azon kétségkívül érdemes elgondolkodni, hogy mi okoz nagyobb sérelmet: a sajtószabadság valamely
legelemibb korlátjaként igazolható jog, vagy alkotmányos érdek-érték megsértésével bekövetkező
sajtójogi jogsértés – a nyilvános közlés felfüggesztés hiányban való – megvalósulása (és ezáltal a
jogsérelem perfektuálódása), vagy a részletes vizsgálat nélküli átmeneti hatályú közlési tilalom ügyész
általi kimondása. Természetesen erős érvek hozhatók fel az ügyész ideiglenes felfüggesztés elrendelését
biztosító hatásköre mellett, hiszen annak hiányában az esetek egy igen jelentős részében vélhetően nem
lett volna megakadályozható a jogsérelem bekövetkezése, hiszen a bíróság eljárásában, bármennyire is
soron kívüli, feltehetően lassabban jutott érdemi (esetleg közlési tilalmat elrendelő) döntésre, mint
ahogy a nyilvános közlés megtörtént. Lábady és Sólyom hivatkoztak az EJEB gyakorlatára639, amelynek
nyomán vitatták az ideiglenes felfüggesztés alkotmányosságát, különös tekintettel a sajtótartalmak
(főként a hírek) gyors avulási együtthatójára: „[A] hírek múlandó javak, s a nyilvánosságra hozásuk akár
csak rövid késedelme is megfoszthatja őket minden értéküktől és érdekességüktől.”640 Az információ
időmúlással való devalválódásának, értékvesztésének különösen érzékeny esete lehet, ha például a
választásokat (ha van kampánycsend, annak kezdetét) megelőzően egy olyan tartalom esetében döntött
az ügyész a nyilvános közlés felfüggesztéséről, amely érdemben befolyásolná a választói akarat
kinyilvánítását. A jogsértés megelőzésére vonatkozó alkotmányos érdek bizonyos esetekben
alkotmányosan igazolható korlátozása lehet a sajtószabadságnak, de az a jogsértéssel okozott
érdeksérelem és a sajtószabadság korlátozása közötti érdekmérlegelési, alapjogkorlátozási teszt
eredményén túl is csak akkor lehet igazolható, ha megfelelő biztosítékok garantálnák – Lábady és
Sólyom ötletes fordulatát kölcsönözve –, hogy a bíróságnak (az előzetes letartóztatás analógiájára) igen
Stv. végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet
Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 94.
638 Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997. 85.
97.
639 Konkrétan az Observer and Guardian v. United Kingdom ügyre
640 Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997. 85.
97.
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rövid időn belül érdemi és végleges döntést kell hozni a sajtótermék „szabad lábra helyezéséről”641,
vagyis arról, hogy az ügyészi felfüggesztéssel korlátozott közlés szabad utat kap, vagy véglegesen
tilalom alá kerül.
Az Alkotmánybíróság továbbá kitért arra a kérdésre, hogy miért nem tartja az Stv.-ben az előzetes
korlátozás más okból részben (két elem vonatkozásában) alkotmányellenesnek ítélt rendelkezését
cenzúrának minősülő szabálynak, és miért nem azon az alapon mondta ki a rendelkezés egészének
alkotmányellenességét: „[A]z ügyész és a bíróság támadott döntési jogosultságai nem foglalják
magukban a sajtótermék útján közölni szánt gondolatok tartalmának kötelező előzetes közhatalmi
ellenőrzését, értékelését és minősítését abból a szempontból, hogy azok sajtótermékként előállíthatóke. Ezért a támadott döntési lehetőségek nem tekinthetők cenzúrának, tehát azok nem sértik a
sajtószabadsághoz való jogot.”642
Lényeges kiemelni, hogy az Alkotmánybíróság – helyesen – mutatott rá, hogy az előzetes ellenőrzésnek
(cenzúra) az előzetes korlátozással szemben szükségszerű fogalmi eleme a kötelező előzetes közhatalmi
ellenőrzés. Az előzetes korlátozást jelentő nyilvános közlés ideiglenes, de különösen végleges tilalma
kizárólag törvényben pontosan rögzített feltételek bekövetkezése esetén, egyedi esetben, tehát nem
általános előzetes kontrollt követően rendelhető el.
Az Alkotmánybíróság határozata ugyanakkor – bár nem a cenzúra tilalmára hivatkozva – a szabályozás
több pontján is azonosította a sajtószabadság sérelmét. Sajnálatos ugyanakkor, hogy amint Sólyom
László is rámutat, „a sajtószabadságra vonatkozó utalások formálisak maradtak.” 643 A testület a
szabályozás egészét, az egyes korlátozási indokokat és általában a nyilvános közlés előzetes
korlátozhatóságát önmagában nem találta alkotmányellenesnek. Az Alkotmánybíróság az Stv.
vonatkozó rendelkezése részleges alkotmányellenességének kimondása után, az alkotmányellenesnek
ítélt normaszöveg részleges megsemmisítésének – az Alkotmánybíróság kizárólag „negatív jogalkotási
hatásköre” miatt fennálló – jogtechnikai akadálya miatt (utaló szabály tartalmazta egységesen a
korlátozási indokokat, amelyek közül némelyet megsemmisíteni, némelyet hatályában tartani nem
lehetett) a szabályozás egészét semmisítette meg. Az Alkotmánybíróság tehát a megsemmisítés
kimondása mellett is azt állapította meg, hogy a nyilvános közlés előzetes korlátozása általánosságban
és alkotmányosan legitim indokok alapján konkrét esetben alkotmányosan legitim korlátja lehet a
sajtószabadságnak. Ugyanezt mondta ki – a már fentebb jelzettek szerint – a hatáskörök konkrét
telepítési szabályai és tartalma vonatkozásában.
Az Alkotmánybíróság döntését elsősorban nem a sajtószabadság alapjogára alapította, hanem inkább
felek (perbeli) önrendelkezési jogára,644 és arra a már korábban az egész polgári eljárás vonatkozásában
megfogalmazott alkotmányossági követelményre, hogy az ügyész a büntetőeljáráson kívül pert,
különösen a magánjogi jogvitákat érintő polgári pert legfeljebb a felek beleegyezésével
kezdeményezhessen.645 Koltay András ezt a megoldást egyenesen úgy minősíti, hogy az
Alkotmánybíróság „ezzel implicite elismer[te], hogy az előzetes korlátozás nem összeférhetetlen az
alapjoggal.” Álláspontom szerint azonban az Alkotmánybíróság döntése nem volt dogmatikailag
ennyire végiggondolt, sokkal inkább az ügy megoldásának a legegyszerűbb, de bizonyosan nem a
legmegfelelőbb módja volt.
A határozat a korábbi gyakorlathoz képest érzékelhetően törést jelentett. A vélemények értéksemleges
védelmének részleges feladásával járt – Halmai Gábor szerint –, hogy „a gondolatok, vélemények

Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997. 85.
97.
642 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 95.
643 Vö. Sólyom i. m. (219. lj.) 483.
644 Vö. Halmai i. m. (114. lj.) 441–442. és Udvary i. m. (114. lj.) 95., továbbá Koltay i. m. (9. lj.) 298.
645 Vö. Halmai i. m. (114. lj.) 442.
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társadalmi hasznossága, elfogadottsága határozza meg alkotmányos védelmük mértékét.”646 Az egyes,
különösen is vizsgált szabályozási elemek kapcsán erre még visszatérek.

2.2.1. Az előzetes korlátozásra okot adó jogsértések köre és indokoltságuk vizsgálata
Az Alkotmánybíróság külön-külön megvizsgálta azokat a korlátozási indokokat, amelyek az eljáró
ügyész, vagy bíróság az előzetes korlátozás alkalmazhatóságának mérlegelése során figyelembe
vehetett.
a) A személyiségi jogok megsértése és a magánvádas bűncselekmények köre
Miután áttekintettem az előzetes korlátozás általános alkotmányos vonatkozásait, a korlátozás egyes
külön nevesített indokainak alkotmányossági vizsgálatát végzem, amelynek során az Alkotmánybíróság
döntési érveinek leíró jellegű bemutatását kritikai szemléletű elemzéssel egészítem ki.
Az Stv. vonatkozó rendelkezése lehetővé tette a nyilvános közlés előzetes korlátozását, amennyiben
megállapítható volt, hogy a közzétenni kívánt tartalom bűncselekményt valósít meg, vagy
bűncselekmény elkövetésére hív fel, illetve sérti mások személyhez fűződő jogát.
A személyiségi jogok megsértése és a magánvádas bűncselekmény megvalósítása esetén alkalmazható
előzetes korlátozhatóságot az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette ugyan, ám döntését
a határozat indokolása szerint elsősorban nem a sajtószabadság jogára, hanem a perbeli önrendelkezési
jogra alapozta.647 Az Alkotmánybíróság egy korábbi, a polgári peres eljárásban az általános ügyészi
keresetindítási jogot alkotmányellenesnek minősítő határozatának648 alapvetéséből indult ki, miszerint
az önrendelkezési jog fontos eleme, hogy az egyén az igény állapotába került alanyi jogát az állami
szervek, így a bíróságok előtt érvényesítse, és ez magában foglalja a jogérvényesítéstől való tartózkodás
(a nem cselekvés) jogát is.649
Azt a polgári jogi szabályt, amely szerint a személyhez fűződő jogok csak személyesen érvényesíthetők,
az Alkotmánybíróság ellentétesnek találta az Stv. azon rendelkezésével, amely lehetővé tette az ügyész
számára, hogy mások személyhez fűződő jogainak a sérelme esetén indítványozza a sajtótermék
nyilvános közlésének bírósági megtiltását (sőt az ügyész előzetes intézkedésére is lehetőséget
biztosított). Így a két törvényi rendelkezés között első látásra normakollízió állt fenn. Megjegyzem
ugyanakkor, hogy az ügyészi hatáskör nem a személyiségi jog érvényesítésére vonatkozott, tehát az
ügyész nem személyiségi jogi per indítására és a perben való részvételre volt jogosult, hanem az Stv.ben foglalt tilalom megsértésének (vagyis a sajtójogi felelősség érvényesítésének sajátos, a
sajtószabadságot kétségkívül jelentősen korlátozó jogkövetkezménye kezdeményezésére és ideiglenes
intézkedés megtételére rendelkezett sajátos (az ügyészi jogállástól alapvetően idegen) sajtóigazgatási
hatáskörrel. Az ügyészi hatáskör így valójában nem az önrendelkezési jog korlátozását jelentette, hanem
a jogsérelem megtörténte sajtóigazgatási jogkövetkezményének a levonására, a sajtójogi felelősség
érvényesítésére adott lehetőséget. Az ügyészi hatáskör ilyen esetben nem az egyéni jogérvényesítés
pótlására volt hivatott, hanem a jogsértés következményét, mint a sajtójogi rendelkezés megsértésének
közjogi következményét volt jogosult kezdeményezni. Az egy további, jogosan felteendő kérdés, hogy
a polgári jog által oltalmazott és a polgári jogi felelősségre vonást megalapozó személyiségi jogok
megsértése lehet-e olyan súlyú sajtójogi jogsérelem, amely a sajtószabadság gyakorlásának konkrét
esetben való teljes megszűnését eredményezheti. Az utólagos sajtójogi felelősség megállapíthatósága és
szankció alkalmazása bizonyos esetekben a személyiségi jogok megsértése esetén is a sajtószabadság
legitim alkotmányos korlátozása. Ilyen súlyú, alkotmányosan igazolható korlát például az emberi
646

Halmai i. m. (114. lj.) 442.
Vö. Sólyom i. m. (219. lj.) 483–484.
648 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994. 29.
649 Vö. 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994. 29. 40.
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méltóság megsértése, amelynek sajtójogi következményei a konkrétan megsértett személy
önrendelkezési jogától függetlenül érvényesíthetők.
„Az Alkotmánybíróság [tehát] úgy ítélte meg, hogy az ügyésznek, a személyhez fűződő jogokkal
kapcsolatos kifogásolt indítványozási jogosultsága és ezekben az ügyekben biztosított felfüggesztési
joga, továbbá annak lehetősége, hogy a bíróság az ügyész indítványára megtilthatja annak a
sajtóterméknek vagy sajtóterméknek nem minősülő iratnak a nyilvános közlését, amely mások
személyhez fűződő jogainak sérelmével jár, szükségtelen és aránytalan mértékben korlátozhatja az
emberi méltóság összetevőjét képező önrendelkezés szabadságát.”650 Ugyancsak az önrendelkezési
jognak a szükségtelen és aránytalan korlátozását állapította meg a határozat abban az esetkörben is,
amikor a magánvádas bűncselekmények sértettje helyett, annak akaratától függetlenül biztosított az
ügyész indítványozási és felfüggesztési, illetőleg a bíróság közlést megtiltó hatásköre.651
Bár a határozat indokolása szerint az alkotmányellenesség megállapítására elsősorban az önrendelkezési
jog sérelme vezetett, az Alkotmánybíróság mintegy mellékesen, de érdemi alátámasztás nélkül, a
sajtószabadság sérelmére is hivatkozott: „[A]z ügyésznek és a bíróságnak a mások személyhez fűződő
jogai sérelme esetén gyakorolható (…) [hatásköreinek] biztosítása a magyar demokratikus
társadalomban szükségtelen és aránytalan korlátozását jelenti (…) [a] sajtószabadságnak.” 652 A
határozat indokolásának bevezető részében az Alkotmánybíróság röviden hivatkozta korábbi
határozatainak [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 227. és 37/1992. (VI. 10.) AB határozat,
ABH 1992. 167.] releváns megállapításait,653 ám a nyilvános közlés szabályaira való alkalmazásuk
kifejtésének hiányában az indokolásból nem derül ki, hogy pontosan mire alapozta az
alkotmányellenesség megállapíthatóságát.
A személyiségi jogok megsértése (és a magánvádas büntetőeljárás) kapcsán szükségesnek látok még
egy – az általános kérdéseknél általános jelleggel már érintett – szempontot megemlíteni. Az Stv. által
meghatározott sajtójogi jogsértések esetére alkalmazható, nyilvános közlésre vonatkozó bírósági tilalom
sajtórendészeti nem peres eljárásban mondható ki, és nem tévesztendő össze a személyiségi jogi per
tárgyával (polgári jogi felelősség), vagy a magánvádas büntetőeljárásban megállapítható bűnösség
kimondásával (büntetőjogi felelősség). A sajtójogi felelősség megállapítása és annak keretében
valamely szankció alkalmazása, így az előzetes korlátozás sem azonos a polgári perben, vagy
büntetőeljárásban vizsgált felelősséggel és az ott alkalmazható joghátránnyal. A sajtórendészeti
nemperes eljárásban nem a polgári jogi, vagy büntetőjogi felelősség megállapításáról van szó, hanem
arról, hogy a sajtótörvényben foglalt valamely rendelkezést (amely mögött akár olyan értékek is állnak,
amelyeket más ágazati jogszabályok, így a Ptk, vagy a Btk. is szabályoz) megszegték, és ezért a sajátos
sajtójogi felelősség megállapítása esetén sajátos jogkövetkezmény alkalmazható.654
b) A nem magánvádas bűncselekmények esetén alkalmazható közlési tilalom
A nem magánvádas bűncselekmények vagy az azok elkövetésére irányuló felhívás tekintetében az
Alkotmánybíróság nem állapította meg a sajtószabadság szükségtelen és aránytalan korlátozását (az
önrendelkezési jog sérelme pedig, tekintve, hogy a nem magánvádas bűncselekmények üldözése nem a
sértett döntésén alapul, fel sem merült). Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta a büntetőjogi felelősség
ultima ratio jellegét, és hogy a bűncselekmény megvalósulásának valamint az arra való felhívásnak a
megelőzése állami, társadalmi és egyéni érdekből egyaránt jelentőséggel bír. Az Alkotmánybíróság
továbbá utalt az Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (19. cikk 3. pont) és az
Emberi Jogok Európai Egyezményére (10. cikk 2. pont), amelyek a sajtószabadság korlátozását az
20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 91.
Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 92.
652 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 92.
653 Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 87–88.
654 Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 89–90.
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állambiztonság és a közrend veszélyeztetése esetén, illetve nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági okból,
zavargás vagy bűncselekmény megelőzése érdekében lehetővé teszik.
A bűncselekmény bekövetkezésének és az elkövetésre való felhívásnak a megelőzése érdekében
alkalmazható előzetes korlátozás alkalmazhatósága az Alkotmánybíróság szerint kellően nyomós indok,
szükséges és arányos korlátozása a sajtószabadságnak. Az előzetes korlátozás továbbá különösen
alkalmas eszköz a cél elérésére, hiszen ténylegesen akadályozza meg a bűncselekmény következtében
bekövetkező társadalmi károsodást. Ugyanakkor álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak
részletesebben meg kellett volna vizsgálni a sajtószabadság büntetőjogi korlátozhatóságának
alkotmányossági kritériumait, különös tekintettel arra, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítását
korábbi gyakorlatában nem minden esetben találta szükséges és arányos szólás- és sajtószabadsági
korlátozásnak.655 Az általános, valamennyi (közvádas) bűncselekmény vonatkozásában alkalmazható
előzetes korlátozás – álláspontom szerint – túl széles körben, a szükséges és arányos korlátozás
követelményét figyelmen kívül hagyva nyitott volna teret a sajtószabadság korlátozására. A kérdés
azonban hipotetikus, mivel az Alkotmánybíróság – a korábban kifejtettek szerint, a testület hatáskörének
terjedelmére tekintettel – az előzetes korlátozás intézményének egészét semmisítette meg, és az
Országgyűlés utóbb nem vezette azt vissza az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos
tartalommal. Ezzel együtt is egy érezhetően alacsonyabb korlátozási mércét alkalmazott az
Alkotmánybíróság a kimondhatóság tekintetében, ugyanis nem hivatkozott a felfüggesztés körében a
nyilvánvaló és közvetlen veszély tesztjére, hanem – egyetértve Udvary Sándorral – „tekintet nélkül a
felhívás alkalmassága, veszélyessége terén jelentkező különbségekre, általánosságban kijelentette, hogy
az állam büntetőhatalma elsőbbséget élvez a sajtó szabadságával szemben.”656
c) A közerkölcs, mint a korlátozás alkotmányos indoka
Az Stv. a személyhez fűződő jogok védelme és a bűncselekmények megelőzése mellett a közerkölcs
sérelme esetén is lehetővé tette a sajtószabadság előzetes korlátozását. Az Emberi Jogok Európai
Bírósága ugyan lehetővé teszi a sajtószabadság korlátozását a közerkölcs védelmére tekintettel, de annak
tartalmi összetevőinek meghatározását – egy egységes európai közerkölcsi mérce hiányára tekintettel –
a tagállamokra bízza. A közerkölcs tartalmának meghatározását az Alkotmánybíróság sem végezte el,
álláspontja szerint az olyan általános társadalmi érdekek alapján védelmet élvező elvont fogalmak
tartalmi meghatározása, mint a közrend és a közérdek, a demokratikus törvényhozás feladata,657 míg a
közerkölcs konkrét meghatározása a jogalkalmazás körébe tartozik.658 Ennek kapcsán a Legfelsőbb
Bíróság Polgári Kollégiuma eseti döntésében meghatározta azokat az irányadó szempontokat, amelyeket
a bíróságoknak a sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása során, a közerkölcs megsértése esetén
figyelembe kellett venni.659 A közerkölcsöt mint az általános közérdek sajátos megnyilvánulását és
előzetes korlátozásra okot adó alkotmányos indokot, az Alkotmánybíróság nem találta szükségtelen és
aránytalan korlátozásnak a sajtószabadság tekintetében. A részletesebb érdekmérlegelés és
alapjogkorlátozási teszt elvégzésével adós maradt, a szükségesség-arányosság mércéjének hivatkozása
pedig minden alátámasztást nélkülöző, formális deklarációként zárja az indokolás közerkölcsre
vonatkozó pontját.
A közerkölcs kérdésével – a szöveget sokszor elolvasó elemző számára nyilvánvalóan – az
Alkotmánybíróság nem tudott érdemben mit kezdeni. Feltehetően ennek köze van ahhoz az általam
(fentebb már jelzett) tévesnek és kifejezetten károsnak gondolt percepcióhoz, amely a határozat egészét
Vö. a gyűlöletre uszító és gyalázkodó szólások differenciált alkotmányossági megközelítésével a 30/1992. (V. 26.) AB
határozatban.
656 Udvary i. m. (114. lj.) 95.
657 Vö. 21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH. 1996. 74. 83.
658 Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1999. 85. 92.
659 BH1992. 454. számú eseti döntés. A Legfelsőbb Bíróság közerkölcs fogalmába tartozónak azokat a magatartásszabályokat
sorolta, amelyeket a társadalom általánosan elfogad, a közerkölcsbe ütközést pedig akkor találta megállapíthatónak, ha az
inkriminált tartalom jellege a közfelfogás szerint egyértelműen és vitathatatlanul közerkölcsbe ütközik.
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a személyiségi jogok védelmével kapcsolatos perbeli önrendelkezés kérdésére hegyezte ki, miközben
az csupán az egyik eleme volt a vizsgálandó szabálynak. Ebbe a vizsgálati kontextusba nehezen fért bele
a közerkölcsön alapuló korlátozás sajátos elemzése, amely talán éppen ezért elnagyolt maradt.
A közerkölcs védelmére alapozó alapjogkorlátozás mint rendkívül általános és elvont értékre hivatkozás
– különösen a sajtószabadság esetén – sokkal kisebb mértékben indokolható, mint egy más alapjoggal
való kollízió feloldása során.
Az Alkotmánybíróság két alaphatározatában [30/1992. (V. 26.) AB határozat, 37/1992. (VI. 10.) AB
határozat] kifejtette, hogy a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni,
ezért felállított egy rangsort, hogy érdekkollízió esetén az egyes jogokat és érdekeket milyen súllyal
lehet figyelembe venni a véleménynyilvánítás szabadságával szembeni mérlegelés során. „A vélemény
szabadságával szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik
alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen,
valamely »intézmény« közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a
tárgya (pl. a köznyugalom).”660
Lábady Tamás és Sólyom László különvéleményükben a közerkölcsön alapuló előzetes nyilvános
közlési korlátozást – a többségi véleménnyel szemben – alkotmányellenesnek találta, éppen az általam
is imént felhozott, a szólás- és sajtószabadságra vonatkozó alapjogkorlátozási teszt alapján. Az
érdekkolízió feloldására irányuló mérlegelés során, „a sajtótörvényben szereplő korlátok közül
legnagyobb súllyal a személyhez fűződő jogokat lehet figyelembe venni, míg a közerkölcs – mint olyan
elvont érték, amely mögött a legkevésbé állapítható meg egyes egyéni alapjogok sérelme – a
véleménynyilvánítás korlátozására alkotmányos mércével mérve a legkevésbé alkalmas javak
csoportjába tartozik. Ahol pedig az alapjogokat csupán feltételezett és közvetett veszély fenyegeti, az
alkotmányossági mérlegelés során különös gondot kell fordítani annak a vizsgálatára, hogy ez az elvont
veszélyeztetés – például intenzitásánál fogva – valóban szükségessé teszi-e a véleményszabadság,
sajtószabadság korlátozását.”661
„Az Alkotmánybíróság eredeti véleményszabadság-tesztjén mérve (…) a közerkölcs, mint olyan elvont
érték, amely mögött a legkevésbé állapítható meg az egyéni alapjogok sérelme, a véleményszabadság
korlátozására legkevésbé alkalmas védett értékek csoportjába tartozik.”662 Ebből fakadón – állapítja
meg Sólyom László – „[a]z alapítélet kritériumainak alkalmazása logikusan vezet a közerkölcsre
hivatkozás alkotmányellenességére.”663
A különvélemény egyik szerzője, Sólyom László, a határozat későbbi elemzésében kritikával illette,
hogy „a határozat nem veti fel azt a kérdést vajon indokolt-e, hogy a sajtótörvény a közerkölcsre
hivatkozik.”664 Sólyom utólag azt vélelmezi, hogy „[f]eltehetően hallgatólagos egyetértés volt abban,
hogy (megfelelő eljárásban) a közerkölcs korlátozhatja a sajtószabadságot.”665
A szólás, de par excellence a sajtószabadság tekintetében a korlátozás, különösen a joghátrány,
irányulhat a véleményt formulázó személyre (illetve a tartalomért jogi felelősséggel tartozó személyre)
és a közölt tartalom objektiválódott, fizikai hordozójára (kinyomtatott lap, elkészített és rögzített
médiatartalom). A sajtószabadságnak, mint a tartalom közönséghez való eljuttatását biztosító
alapjognak a tekintetében a tartalom „testére” irányuló szankciónak kiemelkedő jelentősége van. A
pénzbeli szankciók – mutat rá Lábady és Sólyom különvéleménye is – és különösen azok mértéke
(összegszerűsége) mindig bírói mérlegelésen alapulnak, ezzel szemben a közlési tilalom „mindig a
véleménynyilvánítás adott módjának lehetetlenné tétele, s ezért mindig súlyos szankció, de különösen a
30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997. 85.
96.
662 Sólyom i. m. (219. lj.) 484.
663 Sólyom i. m. (219. lj.) 484.
664 Sólyom i. m. (219. lj.) 484.
665 Sólyom i. m. (219. lj.) 484.
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sajtótermék esetében, amelynek célja és értelme, s egyben alkotmányosan védett feladata éppen a
nyilvános közlés.”666
d) Nyilvános közlés megtiltása a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén
Az Stv. alkotmánybírósági vizsgálat idején hatályos szabálya még egy további esetkörben is lehetővé
tette az előzetes korlátozás alkalmazhatóságát, akkor, amikor a bejelentési kötelezettség
elmulasztásával, a nyilvántartásba vételt megelőzően került sor az időszaki lap előállítására illetve
terjesztésére.
A sajtótermék engedély (helyesebben nyilvántartásba vétel) nélküli előállítása és terjesztése
sajtórendészeti vétségként büntetőjogi felelősség megállapítására is alkalmas magatartás volt. A
sajtótermék engedély nélküli előállítását és terjesztését szankcionáló büntetőjogi rendelkezést az
Alkotmánybíróság megvizsgálta, és megállapította, hogy „a Btk. minden olyan esetben, amikor az
engedélyhez kötés alkotmányos, alkotmányosan szankcionál. Az engedélyhez kötés alkotmányosságát
nem a Btk. kerettényállásának, hanem az engedélyezést elrendelő jogszabály alkotmányosságának
vizsgálata során kell eldönteni.”667
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy „[a]z időszaki lap előállításának és nyilvános közlésének
kötelező bejelentése, valamint a nyilvántartásba vétele a sajtóigazgatásnak hagyományos és szükséges
megnyilvánulása,”668 és úgy ítélte meg, hogy a bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírás
megszegésére biztosított bírósági tilalom nem minősül a sajtószabadság alkotmányellenes
korlátozásának.669
Az Alkotmánybíróság tehát kizárólag a személyiségi jogok megsértése és a magánvádas
bűncselekmények esetében találta alkotmányellenesnek az előzetes korlátozás Stv.-beli intézményét, és
döntését ebben a részében is elsősorban a perbeli önrendelkezési jogra alapította. Álláspontom szerint a
határozatban a szabályt elsősorban a sajtószabadság szempontjából kellett volna vizsgálni, és a
közerkölcs mint a legkevésbé alkalmas korlátozó érdek esetében is ki kellett volna mondani a
sajtószabadság szükségtelen korlátozását. Az előzetes korlátozás szabályozásának az önrendelkezési
jogra alapozott és az Alkotmánybíróság hatáskörére hivatkozva történő teljes megsemmisítése után a
magyar sajtójogban nem maradt ugyan előzetes korlátozásra jogosító hatáskör, de az előzetes korlátozás
alkotmányos szempontjai sem kerültek meghatározásra. Úgy vélem, hogy ennek elmaradása okkal
róható fel az Alkotmánybíróságnak.

3. Az alapítási szabályok és a cenzúra tilalmának találkozása – 34/2009. (III. 27.) AB határozat
Az alapítás szabadságánál már részletesen elemzett határozatában az Alkotmánybíróság a
nyilvántartásba való bejegyzés, illetőleg az abból való törlés szabályait a cenzúra tilalmának a
szempontjából is megvizsgálta.
Az Stv. alkotmányossági vizsgálat időpontjában hatályos szabálya a nyilvántartási eljárásban az
időszaki lap címének és céljának bejelentését írta elő, a nyilvántartást vezető hatóságnak pedig
kötelezettségévé tette a bejelentett cél vizsgálatát abból a szempontból, hogy a bejelentő által
meghatározott cél és cím alapján valószínűsíthető-e, hogy a sajtótermék tartalma bűncselekményt vagy
bűncselekmény elkövetésére felhívást valósít meg a jövőben, vagy sértheti a közerkölcsöt, illetve mások

Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybírák különvéleménye a 20/1997. (III. 19.) AB határozathoz, ABH 1997. 85.
96.
667 2269/B/1991. AB határozat, ABK 1996. 248. 249.
668 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 93.
669 Vö. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997. 85. 93.
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személyhez fűződő jogát.670 Az ilyen szempontrendszer alapján lefolytatott hatósági vizsgálat olyan
előzetes tartalmi ellenőrzés, amely a jövőben közzétenni szándékozott információk
hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyeletét, végső soron pedig korlátozhatóságát
eredményezi.671 „A nyilvántartásba vételt végző hatóság döntési jogosultsága így magában foglalja a
sajtótermék útján közölni szánt gondolatok tartalmának előzetes közhatalmi ellenőrzését, értékelését és
minősítését abból a szempontból, hogy azok sajtótermékként forgalomba hozhatók-e,” vagyis a szóban
forgó hatáskör lényegében a sajtószabadságnak a szabad alapításra vonatkozó szelvényjogát úgy
korlátozza, hogy egyúttal előzetes tartalmi kontrollra is lehetőséget biztosít. Az ilyen hatáskörgyakorlás
pedig cenzúra – mutatott rá az Alkotmánybíróság.
A magam részéről ehhez még szükségesnek látom hozzáfűzni, hogy a jövőbeni feltételezhető tartalmon,
vagyis nem ténylegesen bizonyítható, igazolható jogellenességen alapuló médiaterméken előzetes
kiadási tilalom azért is különösen aggályos, mivel ebben az esetben arról van szó, hogy egy jósláson
alapul a sajtószabadság tekintetében legszigorúbb szankció alkalmazása, az előzetes ellenőrzésen
alapuló közzététel megtiltása.

4. A fogvatartottak nyilatkozattételi jogának előzetes korlátozhatósága
A korábban már érintett 13/2001. (V. 14.) AB határozat a fogvatartottak (sajtó)nyilatkozattételi és az
annak alapján elkészült sajtóanyagok előzetes korlátozhatósága672 kapcsán a nemzetbiztonság védelmét
és az államtitok közlésének megakadályozását kellően nyomós érdeknek tekintette. Ugyanakkor az
Alkotmánybíróság „a közbiztonság, mások jó hírneve vagy személyhez fűződő jogainak védelme, a
bűnözés megelőzése, szolgálati titok és egyéb bizalmas adat közlésének megakadályozása érdekében”
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának biztosított előzetes korlátozási jogkört már szükségtelen
korlátozásként alkotmányellenes szabálynak minősítette. A sajtószabadság oldaláról vizsgálva nem a
fogvatartott szólásszabadsága kerül előtérbe (arról korábban volt szó),673 hanem elsősorban a
sajtószabadság objektív, intézményes oldala, amely a közhatalom ellenőrzése révén, a demokratikus
nyilvánosság alakításában nyilvánul meg: „[A] személyes szabadságtól megfosztásra feljogosított
állami szervezetnek a nyilvánosság részéről történő ellenőrizhetősége és bírálhatósága, működésének
megismertetése és elfogadtatása alapvetően fontos érdek mind a társadalom, mind pedig a fogvatartottak
számára.”674 A médiatartalom bármely előzetes adminisztratív korlátozása a cenzúra
alkalmazhatóságának veszélyével fenyeget. A konkrét szabályozást Szikinger István érzékletesen
nevezte „börtöncenzúra-törvénynek”.675
A határozat elsősorban a fogvatartott szólásszabadsága szempontjából végezte el az alkotmányossági
vizsgálatot. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolásában ugyanakkor arra mutatott rá,
hogy a valódi alkotmányossági kérdés a nyilatkozatok előzetes engedélyezési rendszerének bevezetése

Vö. Stv. 3. § (3) és 14. (1) bek. Ezek a szempontok egyébként megegyeznek az Stv. nyilvános közlés előzetes tilalmának
indokaival, hiszen a két külön rendelkezés ugyanarra a szabályra tartalmazott utaló szabályt.
671 Vö. 34/2009. (III. 27.) AB határozat, ABH 2009. 282. 290.
672 A köztársasági elnök által kifogásolt és előzetes normakontrollra megküldött rendelkezés szerint a fogvatartott
nyilatkozattételét tartalmazó írás, kép-, és hangfelvétel (közlésre szánt anyag) közzétételéhez az országos parancsnok vagy az
általa kijelölt személy engedélye volt szükséges. Az engedélyt a parancsnok akkor tagadhatta meg, ha a közlésre szánt anyag
a nemzetbiztonságot, a közbiztonságot, mások jó hírnevét vagy személyhez fűződő jogait sértette, vagy az a bűnözés
megelőzése, államtitok, szolgálati titok vagy egyéb bizalmas adat közlésének megakadályozása érdekében szükséges volt. [Vö.
az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítására irányuló T/2523. számú törvényjavaslat szövegével].
A köztársasági elnök indítványát ld.: Az elítéltek nyilatkozati jogáról: A Magyar Köztársaság Elnökének indítványa az
Alkotmánybírósághoz. Fundamentum, 2001/1. 117–120.; A témához döntés előtt szólt hozzá a Fundamentum az indítványt
közlő számában, ld. Weller Mónika: A fogva tartottak szólásszabadsága és a strasbourgi esetjog. Fundamentum, 2001/1. 121–
124. és Szikinger István: Börtöncenzúra. Fundamentum, 2001/1. 127–130.
673 Ld. A véleménynyilvánítás alanyai, a jogosultak köre.
674 13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001. 177. 195.
675 Szikinger István: Börtöncenzúra, Fundamentum, 2001/1. 127–130.
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és annak alkotmánnyal való összhangja volt.676 Kukorelli István álláspontját teljes mértékben osztom,
azzal a kiegészítéssel (amely ugyan implicite kiolvasható a párhuzamos indokolásból), hogy ez a kérdés
tehát nem szólás-, hanem sajtószabadság szempontú vizsgálatot követelt volna meg. A párhuzamos
indokolás az előzetes korlátozást az anyajog korlátozásaként fogja fel677 (ennek lehetőségéről magam is
szóltam ennek az alfejezetnek az elején): „A véleménynyilvánítási szabadság érvényesülésének
lényeges garanciája a kifejezésre juttatandó gondolatok előzetes, tartalmi szempontú vizsgálatának
tilalma. Olyan eleme ez a szólás szabadságának, amely kifejezett alkotmányos rendelkezés nélkül is e
szabadság elengedhetetlen biztosítéka.”678
Az ilyen korlátozás – amint már korábban a véleménynyilvánítás szabadság kapcsán is jeleztem – csak
rendkívül szűk körben lehet összhangban a sajtószabadsággal, különös tekintettel arra, hogy az előzetes
korlátozás bármely formája az alapjog legsúlyosabb korlátozását jelenti. Az ilyen korlátozást bevezető
törvénynek szigorú intézményi garanciákat kell tartalmaznia, amelyek képesek biztosítani, hogy a
jogalkalmazás során az előzetes korlátozás nem gyakorolható önkényesen. Ilyen korlátozási rendszer
lehet, amelyben a bírónak van lehetősége döntést hozni az adott ügy valamennyi körülményének és a
szemben álló érdekeknek a messzemenő mérlegelését követően. „Általános érvénnyel azonban
jogszabály nem teheti kötelezővé valamennyi fogvatartott közlésre szánt anyagnak előzetes tartalmi
ellenőrzését.”679 Egy ilyen széleskörű előzetes vizsgálatra jogosító jogkör ugyanis „nem minősül
szükséges intézkedésnek egy alkotmányos demokráciában.”680
IV. Fejezet A sajtószabadság individuális oldala – az újságírói szabadság
A sajtószabadság klasszikus szelvényjogait tárgyaló rész nem lenne teljes, ha nem foglalkozna külön
fejezet az újságírói szabadság kérdésével. Az újságíró szabadsága a sajtószabadság sajátos szubjektív
oldalaként jelenik meg. Ez a szabadság részben fedi a szerkesztői szabadságot, de tartalma (részben)
különbözik is attól. Az újságírói privilégiumok olyan sajátos, az újságírói tevékenységhez kapcsolódó
jogosultságok, amelyek a szólásszabadság kimondhatóságot biztosító (Hyde Park Corner) szabadságát
gyakorló megszólalót, szónokot nem, az újságírót pedig éppen azért illetik meg, mert tevékenységét a
sajtótermék, vagy médiaszolgáltató szerkesztett tartalmában, médiatartalom-szolgáltatás keretében fejti
ki. Az újságírói jogok nem a kimondhatóság határait rajzolják át, az általános véleménynyilvánítási
korlátok az újságírókra is azonos feltételekkel vonatkoznak. Az újságírói jogok szorosan kötődnek a
médiatartalom-szolgáltatás sajátos funkcióihoz, a sajtószabadság szólásszabadságtól különböző, sajátos
érvényesülési mezőjéhez és tartalmához. Az újságírókat megillető többletjogok éppen erre a
sajátosságra adott alkotmányos válaszok. Az alább bemutatott jogok az újságírói tevékenységhez
elsősorban a sajtószabadság objektív, intézményi oldalára tekintettel kapcsolódnak.

1. Az újságírói jogállás: Ki az újságíró? Az újságíró fogalmának kérdőjelei
Az újságíró klasszikus fogalma szerint olyan intellektuális tevékenységet folytató személy, aki egy
(újság)kiadóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és
élethivatásszerűen (rendszeresen, visszatérő jelleggel) végez tájékoztatási, elemző, szórakoztató stb.
tevékenységet. Természetesen az újságírói jogállás nem kizárólag a főtevékenységként újságírói munkát
végző személyeket illeti meg, az élethivatásszerű jelleg elsősorban a rendszerességre és a
médiatartalom-szolgáltatóval való jogviszonyra utal. Kétségtelenül nem főtevékenységként volt
újságíró Ady Endre, vagy éppen Móra Ferenc, mégis ebben a minőségükben, elsősorban publicistaként
is tiszteljük irodalmunk nagyjait. A kamarai, érdekképviseleti tagság ugyancsak nem lehet szigorúan
Vö. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 204.
Vö. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 205.
678 Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 205.
679 Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 206.
680 Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása a 13/2001. (V. 14.) AB határozathoz, ABH 2001. 177. 206.
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vett fogalmi eleme a jogállásnak, bár – tapasztalat szerint – az újságírók jelentős része tagja valamilyen
újságírói érdekképviseleti szervezetnek. A jogállás jogi szabályozása során azonban az kényszertagságot
kötelezővé tenni több szempontból is aggályos lenne.681 Érdemes felidézni, hogy amikor az újságírói
jogállás elismerését szervezeti tagsághoz kötötték, az sokszor fájó módon éppen a sajtószabadság
gyakorlásának gúzsba kötését, az emberek egyenlő méltóságának el nem ismerését, kirekesztését
szolgálta.682
A hatályos sajtójogi szabályozás nem tartalmazza a sajtószabadság alapjoga szubjektív alanyának, az
újságírónak a fogalmát. Az Stv. viszont, amelyet a kortársak némi iróniával újságírótörvénynek683 is
neveztek, tartalmazott fogalom-meghatározást: újságíró, aki a sajtónál élethivatásszerűen tájékoztatási
tevékenységet végez. A tájékoztatási tevékenység – értelmezésemben – az újságírói fogalom részeként
minden olyan tevékenység, amely a médiatartalom-szolgáltató alapvető tevékenysége (tájékoztatás,
szórakoztatás, elemzés stb.) és feladatellátása körében érdemi közreműködést jelent.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2000-ben megfogalmazott ajánlása szerint az újságíró „olyan
természetes vagy jogi személy, aki rendszeresen és hivatásszerűen gyűjt és terjeszt információt a
nyilvánosság számára bármely tömegkommunikációs eszközön keresztül.”684
Lényeges megjegyeznem, hogy amikor az újságíró fogalmát használom, azon minden médiatartalomszolgáltatónál tevékenységet végző személyt és nem csupán a szűken vett nyomtatott újságban működő
újságírókat értem.
A jog számára lényeges, hogy az újságírói jogállás azokat a személyeket illesse meg, akik
tevékenységük gyakorlása során a sajtószabadság, nem pedig a szólásszabadság alapjogát gyakorolják,
vagyis tevékenységük a sajtószabadság érvényesüléséhez kötődik. Tőlük megkülönböztetni szükséges
azokat a nyilvánosság számára információkat közlő személyeket, akik az általuk közzétett gondolatokat
a szólásszabadság alapjoga szerint gyakorolják. Ennek a distinkciónak a megtétele az alább részletesen
elemzett, sajátos újságírói jogok és kötelezettségek szempontjából bír jelentőséggel, hiszen azok a
többletjogosultságok (privilégiumok) és többletkötelezettségek, amelyek az újságírókat megilletik és
terhelik, éppen a véleménynyilvánítás szabadságának a sajtószabadság tekintetében sajátos
érvényesülésére, a sajtószabadságnak a szólásszabadságtól eltérő tartalmára vezethetők vissza. A nem
életvitelszerűen és nem valamely médiatartalom-szolgáltatáson keresztül megnyilvánuló
véleményformálók, példának okáért bloggerek, vloggerek, influenszerek tevékenységére – mivel nem
minősülnek újságírónak – nem terjednek ki az újságírói jogálláshoz kapcsolódó sajátos jogok és
kötelezettségek.685

2. Az újságíró feladata – sajátos jogok és kötelezettségek között
Az újságíró feladatának klasszikus meghatározása mögött ott húzódik az az újságírói ethosz, a sajtónak
az a „demokratikus missziója”, amely közügyekhez, a közügyek szabad megvitatásához, a közhatalom
gyakorlásához, a sajtó „public watchdog” funkciójához kötődik. Az újságíró tevékenysége, újságírói
minőségében kifejtett működése nem választható el a sajtónak mint intézménynek a feladatától,
funkciójától, hiszen az intézmény nem képes gondolkodni, intellektuális tevékenységet kifejteni:
mindazt, amit a médiatartalom-szolgálattónak tulajdonítunk, valójában az újságírónak (és részben a
tulajdonosnak, valamint a szerkesztőnek) a tevékenységére vezethető vissza. Az intézmény
demokratikus feladatának, küldetésének a megvalósítása, végrehajtása a médiatartalom-szolgáltatónál
Utalhatok itt arra, hogy a kamarai kényszertagsággal az állam adminisztratív módon korlátozni képes a sajtószabadságot.
Vö. az Első rész I. fejezetével.
683 A ragadványnév nem minden igazságot nélkülözve onnan származik, hogy a törvényt sokan az újságíró lobbinak
tulajdonították, és azt állították, hogy kevésbe a polgári értelemben vett sajtószabadság eszményének, mintsem az újságíróknak
az érdekét szolgálta.
684 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2000. évi ajánlása [R. (2000) 7].
685 Erről részletesen ld. a IV. Részt.
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munkát (tájékoztatási tevékenységet) végző újságírók és szerkesztők tevékenységén keresztül valósul
meg. A sajtó kiemelkedően fontos feladata a demokratikus diskurzusok fenntartása, hiszen ez a szabad,
befolyásmentes társadalmi vita megtermékenyítő közege.
A médiatartalom-szolgáltatások mindazonáltal rendkívül változatos tartalmakkal jelentkezhetnek,
részüket képezi a könnyed és szórakoztató (akár bulvár), valamint az ismeretterjesztő, tudományos
tartalom előállítás is. A politikai, közéleti újságíráshoz kapcsolódnak elsősorban az alább bemutatott
sajátos szabadságok, míg például a bulvár újságírásra csak fenntartásokkal lehet alkalmazni a sajtó
klasszikus, demokratikus funkcióit. Ennek a megkülönböztetésnek a sajtószabadság érvényesülése
tekintetében nincs jelentősége, hiszen az azonos tartalommal illeti meg az egyes médiatartalomszolgáltatókat. Az újságírói munka publikált tartalom, téma szerinti megkülönböztetése sem
helyeselhető, hiszen amellett, hogy értéktartalomra tekintettel differenciálna, sok esetben egy bulvárnak
tekinthető tartalom is kiváltója, mozgatója lehet a közéleti vitáknak. 686
Érdemes visszaidézni a 37/1992. (VI. 10.) AB határozat vonatkozó, korábban már idézett
megállapítását: „A véleménynyilvánítás szabadsága a sajtószabadság vonatkozásában sajátosan
érvényesül, A sajtó szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy a »sajtó« a
véleményalkotáshoz
szükséges
információszerzésnek,
a
véleménynyilvánításnak
és
véleményformálásának kitüntetett fontosságú eszköze. (…) a véleménynyilvánításhoz való jog
kitűntetett volta is annyiban vonatkozik a sajtó szabadságára, amennyiben az a véleménynyilvánítás
alkotmányos alapjogát szolgálja”687
A médiatartalom-szolgáltatók és az újságírók feladatai tehát okszerűen és el nem választható módon,
szervesen következnek a sajtószabadság sajátos eszközjellegéből. Mind az újságíró individuális, sajátos
szólásszabadsága, mind a sajtószabadság objektív oldala erre az eszközjellegű védelemre vezethető
vissza. A sajtó feladatával kapcsolatban az Alkotmánybíróság megjegyezte: „A sajtó nemcsak a szabad
véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe van a véleményalkotás
feltételét képező tájékozódásban.”688 Ennek a demokratikus missziónak a beteljesítése érvényesül a
sajátos újságírói jogállás alkotmányos tartalmában is, az újságírói privilégiumok és kötelezettségek
dichotóm rendszerében.
Az Smtv. 10. §-a a tájékozódáshoz való joggal szoros összefüggésben rögzíti, hogy a „médiarendszer
egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.” A törvényi
alapelv azonban önmagában jogi úton nem kikényszeríthető,689 inkább tekinthető egy általános, a
médiaszabályozásra irányuló alapelvnek.

3. Az újságírói privilégiumok
Amint arra már korábban utaltam, a médiát és az intézmény közvetítésével az újságírókat megillető
többletjogosultságok (privilégiumok) biztosítását éppen az alapjog objektív oldala, a demokratikus
diskurzusban betöltött nélkülözhetetlen eszközszerepe indokolja.
A médiumokat és az újságírókat megillető előjogok a forrásvédelem, a hozzáférési jogok (mozgási és
információhoz való hozzáférés joga), a belépési jogok (akkreditációs jogok), a büntetőjogi felelősségre
vonás tekintetében a rágalmazással és becsületsértéssel való visszaéléssel szembeni védelem, a belső

A 19. század végének–20. század első felének szigorúbb sajtószabályozási törekvéseiben kedvelt politikai (és a
jogirodalomban is megjelenő) érve volt az ún. „revolver újságírás” elleni harc, amely bár esetenként csupán bulvár témájú volt,
néha azonban akár politikai értelemben is érzékeny ügyeket boncolgatott. Az ilyen, könnyed stílusú, politikai tartalmú lapok,
írások sokszor nagyobb társadalmi hatást váltottak ki, mint a közéleti, politikai lapok.
687 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992.
688 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992.
689 Vö. Koltay András – Mayer Annamária: Az újságírói tevékenységre vonatkozó speciális szabályozás. In: Koltay András –
Nyakas Levente: Magyar és európai médiajog. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 433.
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sajtószabadság és pluralizmus biztosítása, valamint bizonyos anyagi előnnyel járó kedvezmények, így
például adókedvezmények nyújtása.690

3.1. A belső sajtószabadság (szerkesztői, újságírói szabadság)
A sajtószabadság klasszikus, történetileg először kikristályosodó, liberális értelmezési keretében
többnyire annak „külső” oldalára, különösen az állami befolyástól való szabadságra gondolunk. Az
újságírókat és szerkesztőket azonban az állami beavatkozástól való védelem mellett megilleti a
szervezeten belüli, a sajtótermék vagy médiaszolgáltató (médiatartalom-szolgáltató) tulajdonosával
szembeni, törvény által garantált szabadság is. Az újságíró és a szerkesztő munkája során a tulajdonos
által sem kényszeríthető olyan tartalom előállítására vagy beszerkesztésére, amely ellenkezik szakmaierkölcsi-újságírói meggyőződésével. A tulajdonosnak ugyanis lehetnek olyan gazdasági, politikai
érdekei, amelyeket az általa tulajdonolt médiatartalom-szolgáltató tartalmaiban közvetlenül
érvényesíteni kíván. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tulajdonos nem képes a prioritásait
érvényesíteni, hiszen a menedzsment és a szerkesztőség kiválasztásában szerephez jut, így befolyásolni
képes a médiatartalom-szolgáltató általános értékpreferenciáit. A tulajdonos a médiatartalomszolgáltatás általános irányvonalát, akár politikai irányultságát is legitim módon határozhatja meg, ám
közvetlen, az újságíró, szerkesztő függetlenségét sértő utasítást nem adhat. Meghatározhatja példának
okáért, hogy a sajtótermék ideológiai irányultsága keresztény, konzervatív legyen, ám arra nem adhat
utasítást, hogy – szélsőséges példát említve – a katolikus egyházon belüli megrázó pedofil eseteket a
tartalomszerkesztés során el kelljen titkolni, vagy fordítva, nem adhat utasítást egyes személyek
lejáratását célzó tartalmak előállítására az újságírónak és közzétételére a szerkesztőnek, kiadónak.
Hasonlóan a tulajdonos gazdasági érdekek által vezérelve, az üzleti céljai előmozdítása érdekében sem
hathat közvetlen módon a médiatartalmak szerkesztésére.
A sajtószabadság intézményes, kollektív oldalának, a polgárok tájékozódáshoz való jogának biztosítását
tehát nem csupán az állammal szemben kell biztosítani, hiszen a magánérdekek is súlyos torzító hatással
lehetnek a demokratikus diskurzusokra. A magánérdek mentén meghatározott befolyásolási tényezők
között kiemelkedő a tulajdonos szerepe, de hasonlóan meg kell említeni a hirdetői érdekeknek való
kitettséget is.691
Az Smtv. a sajtószabadság tartalmának részeként tekint a belső sajtószabadságra: „A sajtószabadság
kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való függetlenségre is.”692 A
sajtószabadságról szóló törvényi szabály kiemelten kezeli a belső sajtószabadság érvényesítését, azt
szerkesztői és újságírói szabadságként nevesítve, és a széleskörű szabadságot a foglalkoztatási
jogviszonyban alkalmazható joghátrány alkalmazásának tilalmával biztosítja. „A médiatartalomszolgáltató munkavállalója, vagy a médiatartalom-szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy jogosult a médiatartalom-szolgáltató tulajdonosától, valamint a
médiatartalom-szolgáltatót támogató, illetve a médiatartalomban kereskedelmi közleményt elhelyező
természetes vagy jogi személytől való szakmai függetlenségre és a médiatartalmak befolyásolására
irányuló tulajdonosi vagy támogatói nyomásgyakorlással szembeni védelemre (szerkesztői és újságírói
szabadság). Nem alkalmazható a munkajogi jogszabályokban meghatározott, illetve a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból eredő joghátrány a médiatartalom-szolgáltató munkavállalójával, illetve
vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel szemben amiatt, mert megtagadta a
szerkesztői és újságírói szabadságát csorbító utasítás végrehajtását.”693

Vö. Koltay–Mayer i. m. (689. lj.) 433–434. és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2011-ben kibocsátott ajánlása a
média új fogalmáról, [R (2011) 7].
691 Vö. Bagdikian i. m. (143. lj.) és Robert W. McChesney: Mi a baj a médiával? CompLex, Budapest, 2013.
692 Smtv. 4. § (2) bekezdése.
693 Smtv. 7. § (1)–(2) bekezdése.
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3.2. A forrásvédelem joga
Sajátos, a sajtószabadságból fakadó jogosultság, hogy az újságíró, illetőleg a médiatartalom-szolgáltató
nem kényszeríthető arra, hogy információforrásait, azon informátorok személyét, akiktől újságírói
tevékenység során, munkájához szükséges információt kapta, feltárja. Az újságírók, szerkesztőségek az
általuk közzétett információk egy jelentős részét ugyanis bizalmas forrásból szerzik be. Ezeknek az
információknak egy további része pedig igen nagy jelentőséggel bír a demokratikus diskurzusok
tekintetében, a társadalom tájékoztatása révén. A tájékozódáshoz való jog, és így a sajtószabadságnak
is elemi biztosítéka a forrásvédelem, a források titokban tartásának a joga, hiszen annak hiányában, a
megtorlástól, hátrányos következményektől való félelem miatt számos bizalmas jellegű, a demokratikus
diskurzusok pluralitása szempontjából jelentős információtól esne el a vitatkozó közvélemény, amely
végső soron a tájékozódáshoz való jog sérelmét okozná.694
Az újságírói források bizalmas jellegének megőrzése a sajtószabadság része, a sajtószabadság tartalmi
eleme, „a sajtószabadság alapköve”. Újságírói források nélkül a sajtó nem képes eleget tenni annak a
feladatának, hogy a közérdekű kérdésekről teljes körűen tájékoztassa a nyilvánosságot.695 Az újságírói
források védelme tehát a sajtószabadság érvényesülésének intézményi garanciájaként élvez
alkotmányos védelmet.
Az újságírói források titokban tartásához való jog esetében a védelem tárgya nem a megszerzett
információ titkossága, de még nem is csak önmagában az információt átadó személy kilétének titokban
tartásához való érdek, hanem az információt átadó személy és az újságíró közötti bizalmi viszony,696
amely azon az alanyi jogon keresztül biztosítható, hogy az újságíró vagy médiatartalom-szolgáltató
megtagadhatja az információt átadó személy kilétének felfedését bármely hatósági vagy bírósági
eljárásban. Ugyanakkor az újságíró, mivel az alanyi joghoz nem társul titoktartási kötelezettség, dönthet
úgy, hogy megszünteti a bizalmi viszonyt, és feltárja a bíróság vagy hatóság előtt az információforrás
kilétét.697 Amennyiben azonban így határoz, természetesen azt kockáztatja, hogy információforrása az
adott személy vonatkozásában – a köztük fennállt bizalmi jellegű kapcsolat megszűnésére tekintettel –
megszűnik.
A forrásvédelemnek ugyanakkor ki kell terjednie az újságíró, vagy médiatartalom-szolgáltató által
kezelt iratok, dokumentumok, adathordozók átvizsgálásának a korlátozására is, hiszen – amiként arra az
Alkotmánybíróság is utalt a későbbiekben elemzett határozatban – a hatóság általi korlátlan
iratbetekintési jog megszűntetné a forrásvédelemmel biztosítani kívánt bizalmi viszonyt, hiszen az
információforrás személye az alanyi jog jogosultjának döntésétől függetlenül válhatna megismerhetővé.
A forrásvédelem ugyanakkor bizonyos egyedi ügyekben ütközhet olyan alkotmányosan igazolható
érdekkel, amely legitim, alkotmányos korlátját képezheti a forrás titokban tartásának jogával. Amint a
sajtószabadságnak is vannak korlátai, úgy a részét képező, érvényesülését biztosítani hivatott
forrásvédelemnek is vannak külső korlátai. Amennyiben a forrásvédelemhez fűződő jog egy ilyen
alkotmányosan igazolható külső korlátba ütközik, úgy megszűnik a forrás feltárásának megtagadásához
fűződő jogosultság, és az újságíró jogilag kötelezhetővé válik a forrás feltárására.

3.2.1. Az Alkotmánybíróság forrásvédelemmel kapcsolatos döntése
Az Alkotmánybíróság a 2010-es új médiaszabályozást áttekintő 165/2011. (XII. 20.) AB határozatában
foglalkozott először és átfogó jelleggel a forrásvédelem kérdésével, mivel az Smtv, vonatkozó

Vö. Koltay–Mayer i. m. (689. lj.) 434.
Vö. Sanoma Uitgevers B. V. v. The Netherlands, Application no. 38224/03. (2010. 09. 14.),
nellyo.files.wordpress.com/2013/04/case-of-sanoma-uitgevers-b-v-v-the-netherlands.pdf. Letöltés dátuma: 2018. december 14.
696 Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 527
697 Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 527.
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rendelkezéseit több indítványozó is alkotmányellenesnek vélte, továbbá egy konkrét ügyben
alkotmányjogi panaszban is vitatták a szabályozás alkotmányosságát.
Az Alkotmánybíróság az Smtv. 6. § szabályozásával szemben konkrétan és a jogrend egésze
tekintetében megállapította a forrásvédelem alulszabályozottságát – és ezzel a 6. § (2) bekezdés utolsó
fordulatának alkotmányellenességét –, továbbá, mivel az eljárási szabályok közül hiányoztak a
forrásvédelem eljárási garanciái, mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést is megállapított. Az
Alkotmánybíróság nem vitatta az Smtv. szabályozási irányának helyességét, de a hiányzó garanciális
szabályok miatt azt nem tartotta elégségesnek.
Az Alkotmánybíróság a 165/2011. (XII. 20.) AB határozatban először a forrásvédelemnek a
sajtószabadsághoz főződő szoros kapcsolatát írta le: „[A]z újságírói források azon információk alapját
jelentik, amelyek a közügyekhez kapcsolódó nyilvános diskurzus számára elengedhetetlenek.
Forrásvédelem címén nem az információ, nem az információt átadó személy, avagy dokumentum tarthat
számot védelemre, hanem az információt átadó személy és az újságíró között fennálló bizalmi viszony,
amelynek révén a közügyekkel kapcsolatos tények és vélemények a nyilvánosság elé kerülhetnek.”698
Az Alkotmánybíróság tehát a tájékozódáshoz való jogot, a demokratikus diskurzusok pluralitását, a
közügyek szabad vitatásának a jogát nevezi meg a forrásvédelem alkotmányos forrásaként, azzal, hogy
azt a gyakorlatban az információt nyújtó személy és e személy, valamint az újságíró között fennálló
bizalmi viszony védelmén keresztül lehet biztosítani, ami lehetővé teszi az információnak a
nyilvánosságban való közzétételét.
A forrásvédelem intézményének sajtószabadság-biztosítékként való elismerését az Alkotmánybíróság
tehát a demokratikus diskurzusok szempontjából vizsgálta. Korábbi gyakorlatát megerősítve az
Alkotmánybíróság megismételte a sajtószabadság más alapjogokkal szembeni elsődlegességét, és a
sajtószabadságot (de általánosan természetesen a véleménynyilvánítási szabadságot is) igazoló mind a
három elméleti igazolást megjelenítette határozatának az Smtv. forrásvédelemre vonatkozó szabályait
vizsgáló részének a bevezetőjében: „Az Alkotmánybíróság gyakorlata azon a meggyőződésen alapul,
hogy az egyén szabadsága és a társadalom demokratikus berendezkedése egymást feltételező, egymást
erősítő princípiumok: a személyiségük kibontakoztatásában a jog által korlátozott egyének közössége a
közügyek vitelében alternatívák nélküli, determinált világot épít.”699
Az Alkotmánybíróság a forrásvédelem korlátozhatóságának mércéit tehát a sajtószabadság
korlátozhatóságának szabályaiból, különösen a sajtószabadság kollektív oldalának érvényesülésének
intézményi feltételrendszeréből vezette le:
„A sajtószabadság korlátozhatóságának aprólékos vizsgálata ezért nem öncél: a társadalom mint
közösség elemi érdeke, hogy a közügyekhez kapcsolódó vélemények – és a vizsgálat tárgyát képező
szabályozás esetében: a tényfeltáró újságírás – a nyilvános diskurzus részét képezzék, hiszen ez ad
lehetőséget arra, hogy a társadalmi szempontból leghelyesebb, az azonosulásra alkalmas álláspont az
álláspontok »piacán«, választás eredményeként születhessen meg. Ezért – más politikai alapjogokhoz,
például a gyülekezéshez való joghoz, az egyesüléshez való joghoz hasonlóan – a sajtószabadság
korlátozásának szükségessége és arányossága elsődlegesen nem tartalmi, sokkal inkább következményszempontú vizsgálatot igényel, a szavak tartalma helyett a szándékoltan kiváltott hatás vizsgálatát
jelenti. A sajtó közhatalomtól független működéséhez tehát kiemelkedően fontos érdek fűződik, a sajtó
működésének a közösség érdekében és nem a közhatalom feladatainak ellátását segítve kell munkáját
végezni.”700
A sajtószabadság korlátozásának az Alkotmánybíróság szóhasználatával „következmény-szempontú”
vizsgálata álláspontom szerint egyet jelent a korábbi gyakorlatában kialakított tartalomsemlegesség
elvével, vagyis, hogy a véleményt érték- és igazságtartalmára tekintettel illeti meg az alapjogi védelem,
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 524.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 523-524.
700 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 523-524.
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ebből fakadóan pedig a véleménynyilvánítási szabadságnak (és a sajtószabadságnak is) csak külső
korlátai vannak, és mindaddig, amíg egy ilyen külső korlátba nem ütközik, addig alkotmányosan nem
is korlátozható. Ez az alapjogi védelem mutatis mutandis alkalmazható a forrásvédelemre is, hiszen az
újságíró az információforrás személyének titokban tartására az általa közölt információ tartalmától
független jogosult, és annak felfedésére csak különösen indokolt esetben és akkor van lehetőség, ha arra
egy másik alkotmányos alapjog vagy érdek védelme érdekében van szükség, az alapjogkorlátozás pedig
szükséges (nincs más mód az információforrás személyének azonosítására) és arányos az elérni kívánt
céllal.
Az alapjogkorlátozás szükségessége elsősorban azt jelenti, hogy van-e az újságíró általi azonosításon
kívül más mód az információforrás azonosítására, és egyáltalán van-e olyan külső korlát, amelyre
tekintettel az azonosítás szükséges. Ebből is következik az Alkotmánybíróság azon megállapítása, hogy
a sajtónak nem a közhatalmi szervek feladatellátásnak a segítését, hanem a közérdeket kell szolgálnia.
Az információforrás titokban tartásának a joga tehát ugyanúgy nem korlátozhatatlan, amiként a
sajtószabadság sem az. Vannak olyan külső korlátok, amelyek legitim alkotmányos korlátot jelentenek,
ilyenkor a forrásvédelem joga nem lehet alkotmányosan igazolt, az újságírónak fel kell tárnia
információjának forrását. A sajtószabadság magas értéktartalmából azonban következik, hogy a
korlátozásnak a lehető legszűkebbnek kell lennie, és kifejezetten csak a rendkívül nyomós közérdek
esetén igazolható. A forrás titokban maradásához való, a sajtószabadság érvényesülését biztosító jog és
a sajtószabadság korlátozását lehetővé tévő nyomós közérdek kollíziója esetén körültekintő
mérlegeléssel kell eljárni. az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata gazdag esetjogot dolgozott
ki, amire az Alkotmánybíróság is hivatkozott vonatkozó döntésében.
Mindazonáltal a bűncselekményt elkövető újságíró vagy forrása önmagában a forrásvédelem jogára nem
hivatkozhat a felelősség alóli mentesülés érdekében, hiszen nyomós közérdek esetén áttörhető e bizalmi
viszonyon alapuló jogvédelem. A közérdekre hivatkozás azonban önmagában nem elégséges korlátozási
indok.
Az Smtv. alkotmányos vizsgálat időpontjában hatályos rendelkezései701 ugyan az Stv. rendelkezéseihez
képest – a forrásvédelem törvényi védelmének kimondásával – kétségkívül előrelépést jelentettek,
helyes és alkotmányos úton járt, amikor a hatóságokkal szembeni jogként határozta meg az újságírói
források védelmét, és alkotmányos irányba terelte a korábbi hiányos szabályozást,702 mégis több olyan
korlátozó rendelkezést tartalmazott, amelyek alkotmányos vizsgálat tárgyát képezték.
Az Smtv. ugyan elismerte a forrásvédelem jogát – „a médiatartalom-szolgáltató és az újságíró jogosult
a számára információt átadó személye (a továbbiakban: információforrás) kilétét titokban tartani” 703 –
azonban három olyan korlátozó rendelkezést is tartalmazott, amelyek külön-külön, de együtt különösen
is jelentékeny mértékben erodálták a sajtószabadság forrásvédelemmel kapcsolatos érvényesülését. Az
újságíró a forrása titokban tartásához fűződő alanyi jogra nem hivatkozhatott,
– ha az generálisan a minősített adatot illetéktelenül átadó személy védelmét szolgálná;

Az Smtv. 6. §-ának az elbírálás idején hatályos szövegezése:
„6. § (1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személy jogosult a számára információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét titokban tartani. A
titoktartás joga nem terjed ki a minősített adatot illetéktelenül átadó információforrás védelmére.
(2) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy jogosult információforrásai titokban tartására a bírósági és hatósági eljárások során is, feltéve, hogy a számára átadott
információ közzétételéhez közérdek fűződött.
(3) Bíróság vagy nyomozó hatóság – a nemzetbiztonság és a közrend védelme vagy bűncselekmények elkövetésének felderítése
vagy megelőzése érdekében – kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére kötelezheti a médiatartalomszolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt.”
702 Vö. 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 524.
703 Smtv. 6. § (1) bekezdés.
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– bírósági hatósági eljárásokban pedig csak akkor hivatkozhatott rá, ha a számára átadott információ
közzétételéhez közérdek fűződött.
Az Smtv. továbbá külön is nevesített négy olyan közérdeket (a nemzetbiztonság és a közrend védelme,
illetve bűncselekmények elkövetésének felderítése vagy megelőzése), amelyek esetén ugyancsak
kivételesen indokolt esetben a bíróság vagy a nyomozó hatóság az információforrás felfedésére
kötelezhette a médiatartalom-szolgáltatót és az újságírót.
Az Alkotmánybíróság elvi éllel állapította meg, hogy „a védelem csupán deklaratív mindaddig, amíg a
nyomozó hatóság által állított közérdek – fennállásának és súlyának előzetes felülvizsgálata nélkül –
elegendő ahhoz, hogy az újságíró forrásának kilétét, a forrás kilétének azonosítására alkalmas,
birtokában lévő dokumentumokat kiadja a hatóság számára.”704
Az alábbiakban egyesével vizsgálom meg azokat az eseteket, amelyeket az Smtv. a forrásvédelem alóli
kivételként nevesített.
a) Minősített adatot (illetéktelenül) átadó személy kilétének feltárása
A minősített adat védelme az Smtv. alkotmányossági vizsgálat idején hatályos szabálya szerint olyan
közérdeknek volt tekinthető, amely kivételt képezett az általános forrásvédelemre irányuló titoktartási
jog alól: „A titoktartás joga nem terjed ki a minősített adatot illetéktelenül átadó információforrás
védelmére.”705 Az Alkotmánybírság önmagban nem vitatta annak alkotmányos megengedhetőségét,
hogy a minősített adat védelme, illetőleg az azt illetéktelenül átadó személy azonosítása érdekében a
sajtószabadságot – a forrásvédelemhez való jogon keresztül – korlátozni lehet. A minősített adat
védelmének a sajtószabadsággal és a forrásvédelemmel szembeni generális elsődlegességét kimondó
szabályt azonban már aránytalan korlátozásnak, és így alkotmányellenesnek tekintette.
A minősített adat védelme azonban lehet korlátja a forrásvédelemnek, amennyiben ahhoz a jogalkotó
egy bírósági előzetes felülvizsgálati eljárást illeszt.
Az Smtv. azon rendelkezése alapján, amely általánosan, további feltétel nélkül, a minősített adatot átadó
személy vonatkozásában kizárja a forrásvédelemre való alanyi jogosultság gyakorlását, megállapítható,
hogy „a törvényalkotó értelmezésében generálisan nagyobb érdek fűződik az arra feljogosított állami
szerv vezetője által minősített irat ezen jellegének megőrzéséhez, mint például a minősített iratokban
fellelhető esetleges korrupció nyilvánosság előtti leleplezéséhez. Nem vitatható, hogy a minősített irat
ezen jellegének figyelmen kívül hagyása, illetéktelen általi nyilvánosságra hozatala adott esetben
bűncselekménynek minősülhet, amelynek gyanúja esetén a nyomozó hatóságnak el kell járnia.
Ugyanakkor a sajtó szabad működéséhez és ezen belül a források védelméhez kapcsolódó azon érdek,
amely a közélet dolgaiban való tisztánlátáshoz fűződik, azt a kötelezettséget támasztja a jogalkotóval
szemben, hogy tegye mérlegelés tárgyává, kösse az egyedi ügy körülményeihez, és a nyomozó hatóság
véleményétől független bírói felülvizsgálathoz annak eldöntését, hogy a minősített iratokhoz köthető
mely esetekben köteles az újságíró forrásai kiadására. A minősített adat védelme tehát a sajtószabadság
szükséges korlátozása, de a minősített adat védelmének generálisan – azaz nem csak a kivételesen
indokolt esetekre vonatkozóan – kimondott elsődlegessége a sajtószabadsággal szemben, az adott ügy
körülményeit mérlegelő előzetes bírói felülvizsgálat hiányában a sajtószabadság aránytalan
korlátozása.”
Az Alkotmánybíróság tehát nem a minősített adatra hivatkozás mint közérdekkorlátozás
alkotmányellenességét, hanem éppen ellenkezőleg, annak legitim korlátozási lehetőségét mondta ki, de
azt az Smtv. rendelkezésével szemben további meghatározott feltételekhez kötötte, az általános
korlátozást nem találta alkotmányosan elfogadhatónak. A jogalkotó kötelezettsége tehát – az
704
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Alkotmánybíróság értelmezésében – olyan szabályozást alkotni, amelyben az alkotmányos
érdekkolíziót (a forrásvédelemhez való jog és a minősített adatok titokban tartásához fűződő
alkotmányos érdek ütközését) a bíróság oldja fel az egyedi ügy körülményeire figyelemmel, alapos
mérlegelés alapján.
b) A közérdek, mint általános korlátozási ok
A forrásvédelemhez fűződő alanyi jogra való hivatkozást az Smtv. a bírósági és hatósági eljárásokban
ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az átadott információ közzétételéhez közérdek fűződött.706 Az Smtv
rendelkezése – ahogy arra az Alkotmánybíróság is rámutatott – azzal a következménnyel járt, hogy az
alanyi jogra nem lehetett hivatkozni a bírósági és hatósági eljárásokban, ha az alanyi jog jogosultja
(újságíró, vagy médiatartalom-szolgálattó) nem tudta bizonyítani, hogy a forrásvédelemmel érintett
személytől származó információ közzétételéhez közérdek fűződött.707 A bizonyítási tehernek az alanyi
jog jogosultjára terhelése, vagyis az a szabály, hogy nem az eljáró hatóságnak kell bizonyítani, miért
nem érvényesíthető az alanyi jog, miért élvez elsőbbséget valamely közérdek a sajtószabadság
intézményi garanciáját jelentő forrásvédelemmel szemben, a jogosult tekintetében azzal a rendkívüli
teherrel jár, hogy amennyiben nem képes kielégítően bizonyítani az információ közzétételének
közérdekűségét, nem hivatkozhat a forrásvédelemhez fűződő jogára, és fel kell tárni az információt
szolgáltató személyét. A bizonyítási tehernek a jogosultra hárítása amellett, hogy „meglehetősen tágra
nyitja a sajtószabadság korlátozásának lehetőségét, aközben nem jelöli meg azt az alkotmányosan
elfogadható legitim érdeket, célt, amely arra alapot adna.”708 A közérdek, mint generális jellegű korlát,
különös tekintettel a bizonyítási teher jogosultra telepítése, alapvetően képes aláásni a sajtószabadság
intézményes érvényesülését, hiszen amellett, hogy bizonytalanná tenné a forrásvédelem
érvényesíthetőségét, áttörné az újságíró és a forrás között fennálló bizalmi viszonyt, amely végső soron
a források számának, ezáltal pedig a közvélemény érdeklődésére számot tartó információknak a
potenciális elapadását, és végső soron a közhatalom kontrolljának az elnehezüléséhez, a sajtó őrkutya
funkciójának a korlátozásához vezetne, vagyis a demokratikus diskurzusok sérelmét okozná.
Ehhez álláspontom szerint hozzátartozik egy további – az Alkotmánybíróság által külön nem hivatkozott
– alkotmányos követelmény érvényesítése, nevezetesen az, hogy a sajtószabadság magas alkotmányos
értéktartalma miatt alapvetően minden hír, információ, vélemény közzététele – hivatkozva az elméleti
igazolásokra – közérdekű, és minden esetben az a sajtószabadságnak megfelelő szabály, ha kifejezetten
azt kell bizonyítani, miért nem volt jogszerű annak közzététele.
Az alanyi jog jogosultja tehát eredményesen nem hivatkozhatott a forrásvédelemre bírósági vagy
hatósági eljárásokban, amennyiben nem tudta bizonyítani, hogy a számára rendelkezésre bocsátott
információ közzétételéhez közérdek fűződött, vagyis nem tudta maga egyértelműen feloldani az
érdekkolíziót azáltal, hogy igazolta, hogy a sajtószabadságból fakadó tájékozódási jog a konkrét
információ magas alkotmányos értéktartalma (közérdekűsége) magasabb, mint a bírósági, hatósági
eljárásban az információ forrásának megismeréséhez fűződő közérdek.
Az Smtv. rendelkezése alapján tehát nem az államnak kellett bizonyítania a forrás feltárásának
szükségességét illetve az azt megalapozó közérdeket, a törvény megelégedett azzal, hogy az alanyi jog
jogosultja nem tudta kellően bizonyítani az információ közzétételének közérdekűségét. Miközben a
rendelkezés a bizonyítási teherben megnyilvánuló kötelezettséggel meglehetősen tágra nyitotta a
sajtószabadság korlátozásának lehetőségét, aközben nem jelölte meg azt az alkotmányosan elfogadható
legitim érdeket, célt, amely arra alapot adna. Az Alkotmánybíróság nem tudott megállapítani olyan
alapjogot vagy alkotmányos elvet, amelynek érvényre juttatása indokolta volna a forrásvédelem
bizonyítási teherhez kötését. Az Alkotmánybíróság továbbá megállapította, hogy a közérdekre
Smtv. 6. § (2) bekezdése.
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hivatkozás mint a forrásvédelem főszabálya alóli kivétel a sajtószabadság szükségtelen korlátozása, és
megsemmisítette azt.
c) Büntetőeljárásban érvényesíthető egyes Smtv.-ben nevesített kivételek a forrásvédelem alól
Az Smtv. 6. § (3) bekezdése nemzetbiztonsági és közrendi érdekre hivatkozás mellett, valamint
bűnmegelőzési és bűnüldözési érdekből kivételesen indokolt esetben a bíróság és a nyomozó hatóság
kérelmére is az információforrás felfedésére kötelezhette a médiatartalom-szolgáltatót, illetve az
újságírót.709
Bár a vonatkozó rendelkezés – a minősített adatok védelme érdekében megfogalmazott kivétellel
ellentétben – helyesen írta elő, hogy a forrásvédelmet korlátozó alkotmányosan legitim célok érdekében
is csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor a forrás felfedésére, „ugyanakkor nem korlátozza a
nyomozó hatóság tényfeltárás körében végzett tevékenységét abban az értelemben, hogy másodlagossá
tenné az újságírói forrásfeltárására kötelezés lehetőségét. A szabályozás nem teremti meg a
médiatartalom-szolgáltatók bevonásával végzett nyomozó hatósági eljárások esetében a szubszidiaritás
kötelezettségét.”710
Az Alkotmánybíróság tehát kifejezetten megköveteli a forrásvédelemre vonatkozó törvényi
szabályozástól a szubszidiaritási kötelezettség előírását, vagyis annak a követelményét, hogy a hatóság
vagy bíróság csak akkor nyúlhasson a sajtószabadság alapjoga forrásvédelmen keresztüli korlátozásának
eszközéhez, ha nincs más olyan mód, amellyel az egyébként legitim, alkotmányos cél, nevezetesen az
információforrás kiléte megismerhető. Mindaddig, amíg ilyen más eszköz nincs, addig nem lehetséges
az újságírói alanyi jogot korlátozni Ez a követelmény nyilvánvalóan visszavezethető az alkotmányos
védelem tárgyára, vagyis, hogy a forrásvédelem esetén a sajtószabadság intézményi érvényesülésének
„a tárgya az információt átadó személy és az újságíró közötti bizalmi viszony, és nem az információ
zártan kezelése. Ezért nem önmagában az információ zárt kezeléséhez fűződik közérdek, hanem annak
sajátos indokához, a felek közötti bizalmi viszonyhoz.”711
Az Alkotmánybíróság általánosságban rögzítette, hogy „[a]kkor válik a forrásvédelem intézménye
valódi védelemmé, ha az újságíró úgy a nyomozó hatóság által, mint bármely más hatóság által folytatott
eljárásban a nyilatkozattételt vagy adatszolgáltatást – legalábbis a forrásai védelmére tekintettel –
megtagadhatja, és az eljárási törvények egyértelműen rendezik azokat a kivételes eseteket, amikor bírói
felülvizsgálat mellett mégis köteles a hatóságokkal együttműködni.”
Mivel ezek a szabályok sem az Smtv-ben, sem pedig az ágazati eljárási törvényekben nem voltak
megfelelően szabályozva, az Alkotmánybíróság „generálisan, a jogrend egészére nézve állapította meg
a forrásvédelemmel kapcsolatos eljárási garanciák szabályozási hiányosságát” és a mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet.
d) Az információforrás azonosítására alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadásának
megtagadása
A forrásvédelem célja, amint az a fentiekből megállapítható, az információt szolgáltató személy titokban
maradása, amelyet explicite az Smtv. szabályozott. Ugyanakkor sem az Smtv., sem pedig az Mttv. nem
tartalmazott olyan rendelkezést, amely korlátozta volna a médiahatóság betekintési, megismerési jogát
a médiatartalom-szolgáltató által kezelt valamennyi iratba, dokumentumba, ez pedig áttételesen azzal
709 Smtv. 6. § (3) bekezdése (az alkotmányossági vizsgálatkor hatályos szöveg): „Bíróság vagy nyomozó hatóság – a
nemzetbiztonság és a közrend védelme vagy bűncselekmények elkövetésének felderítése vagy megelőzése érdekében –
kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele
munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt.”
710165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 526.
711 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 527.
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az implicit következménnyel járt, hogy az információt adó személy kilétének amédiatartalomszolgáltató vagy újságíró általi felfedése nélkül is, a hatóságnak a dokumentumokba való korlátozás és
jogorvoslat nélküli betekintési jog következményeként a forrás azonosíthatóvá válhat, még abban az
esetben is, amikor a forrásvédelemnek, mint a sajtószabadság intézményes garanciájának a feltételei
egyébként fennálltak.
Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel helyesen mutatott rá, hogy „[d]eklaratív marad a
forrásvédelem szabályozása akkor, ha az újságíró nem kötelezhető ugyan a forrás kilétének
megnevezésére, ám a hatóság vagy a nyomozó hatóság az ügyre vonatkozó – és a forrás azonosítására
alkalmas – valamennyi irata, dokumentuma, adathordozója átadására kötelezheti, amely kötelezéssel
kapcsolatosan semmilyen megelőző jellegű jogorvoslattal nem élhet.”712
A forrásvédelem a megfelelő eljárási szabályok hiánya mellett azért sem volt alkotmányosan
megfelelően szabályozott, mivel a forrásvédelemmel érintett ügyben a médiahatóság és a
nyomozóhatóság kötelezhette az újságírót valamennyi olyan fellelhető irat, dokumentum, adathordozó
átadására, amelyek alapján a forrás személye végső soron azonosíthatóvá válhatott: „[A] védelem
csupán deklaratív mindaddig, amíg a nyomozó hatóság által állított közérdek – fennállásának és
súlyának előzetes felülvizsgálata nélkül – elegendő ahhoz, hogy az újságíró forrásának kilétét, a forrás
kilétének azonosítására alkalmas, birtokában lévő dokumentumokat kiadja a hatóság számára.” 713 Az
Alkotmánybíróság ezért is találta alkotmányellenesnek az Smtv. korábbi és a határozat megalkotásakor
hatályos rendelkezését.
Az Alkotmánybíróság döntéséből az alábbi alkotmányos követelmények rajzolódnak ki a forrásvédelem
szabályozása kapcsán:
– Főszabályként a forrásvédelem a sajtószabadság védelme alatt áll;
– Minden egyes esetben, amikor felvetődik a korlátozhatóság, az ügy konkrét körülményeit szükséges
megvizsgálni;
– Az eljárásnak biztosítani kell a bírói felülvizsgálat lehetőségét;
– Korlátozhatóságra okot adó körülmény (pl. közérdekűség) fennállóságának bizonyítása az állam
(hatóság, bíróság) terhére esik;
– Csak kivételesen indokolt esetben lehetséges;
– Aszubszidiaritás követelményének érvényesülése (csak abban az esetben kötelezhető az újságíró a
forrása feltárására, ha más módon az információ beszerzése nem lehetséges és egyébként az közérdeken
alapul).

3.3. Az újságírói belépési jogok
Az újságírókat megillető további előjog a nem nyilvános eseményekre, helyszínekre való belépési
jogosultság. Különösen is felvetődik a szabad belépés joga a bírósági eljárások, a parlament ülések,
valamint a büntetés-végrehajtási intézmények tekintetében. A bírósági eljárások és a népképviseleti
szerv(ek) bár főszabályként bárki által szabadon látogathatók, mégis, a fölöttük érvényesülő társadalmi
kontrollnak fontos eszköze a sajtó, hiszen még a közvélemény érdeklődésére számot tartó bírósági
eljárásokról, valamint a parlamenti plénum és bizottságok munkájáról a polgárok többnyire csupán a
médiatartalom-szolgáltatók tájékoztatási tevékenysége által informálódhatnak. A büntetés-végrehajtási
intézetek tekintetében egyáltalán nincs kialakult gyakorlat.714

165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 525.
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH. 2011. 478. 525.
714 A fogvatartottak nyilatkozattételi jogáról külön részben foglalkoztam.

712

713

181

A sajtó feladatainak ellátása és azzal szoros összefüggésben a közönség jogainak, a demokratikus
diskurzusok plurális biztosításának érdekében a sajtó munkatársainak a lehető legszélesebb körben
biztosítani kell, hogy a közérdeklődésre számot tartó eseményekre, rendezvényekre belépjenek, az ott
történt eseményekről a közvéleményt tájékoztassák.
Érdemes felvetni, hogy vajon a belépési jogoknak milyen határai lehetnek. Álláspontom szerint
valamennyi olyan eseményre vonatkozik az újságíró belépési lehetősége, amely közérdeklődésre számot
tart, és nem kifejezetten zártkörű. Nyilvánvalóan nem tartoznak a belépési jogosultság körébe a
magánszféra területébe tartozó események, még akkor sem, ha a résztvevők személyi körére nézve akár
a nyilvánosság egy részének érdeklődésére is tartana számot. Mégsem azonos az ilyen jellegű esemény
azzal a rendezvénnyel, aminek témája kifejezetten, vagy legalábbis közvetetten szoros kapcsolatot mutat
a közélet eseményeivel, a közvéleményt érintő demokratikus diskurzusokkal.
A médiatartalom-szolgáltatókat és az újságírókat megillető belépési jogok többnyire nem normatív
elismertségűek, ugyanakkor a sajtószabadság tényleges érvényesüléséből fakadó alkotmányos gyökerük
miatt szokásjog alapján általában biztosítottak. Mind a bíróságoknak, mind a parlamentnek a sajtó
ellenőrzése alatt kell állniuk, így az újságírók belépésének és szabad munkavégzésüknek a biztosítása
alkotmányosan indokolt. A normatív elismerésüktől való óvakodás, bár részben alapos (pl. limitált
befogadóképesség–karzatnyilvánosság, vagy az intézmények működésének zavarása), álláspontom
szerint a minél szélesebb, a médiatartalom-szolgáltatókon keresztül érvényesülő nyilvánossági kontroll
biztosítása alkotmányosan szükséges.
A belépési jogok kapcsán sok esetben képtelenség valamennyi újságírói igényt kielégíteni, egyfelől a
helyszűke objektív akadálya miatt (karzat, tárgyalóterem véges befogadóképessége), másfelől a fokozott
újságírói érdeklődés akár jelentékeny módon elnehezítheti egyes intézmények működését. Ugyanakkor
a belépést igénylők közötti szelekció szükség szerint önkényes válogatáshoz vezetne.715
Az Országgyűlés épületében való belépés és különösen az onnan való közvetítés jogszabályi alapokon
nyugszik, annak alkotmányos összefüggéseivel az Alkotmánybíróság is foglalkozott.

3.4. A parlamenti közvetítés alkotmányos korlátai
A parlamenti munkáról, különösen a plénum és a bizottságok üléseiről való tájékoztatás, valamint a képés hangfelvétel készítés, valamint a közvetítés joga szorosan összefügg a sajtó demokratikus feladatával,
és általános kötelezettségének (hiteles, pontos, gyors tájékoztatás) teljesítésével. A képviseleti
demokrácia intézményrendszerének működésével kapcsolatban kiemelt szerephez jut a sajtószabadság
objektív, intézményes oldala. Ahhoz, hogy a polgárok megalapozottan vehessenek részt demokratikus
eljárásokban, a népszuverenitás letéteményeseiként kellő információ birtokában lehessenek részesei a
közvetlen demokrácia eljárásainak és így hatást tudjanak gyakorolni az állam demokratikus
működésére, különösen a népképviseleti szerv megválasztása során, kiemelt jelentőséggel bír az
Országgyűlés működéséről való tájékozódáshoz való jog lehető legszélesebb körű biztosítása.
Egy parlamentáris demokráciában, ahol a legfontosabb döntések és a politikai dialógus legmagasabb
szintű megvalósulása az Országgyűlés különböző fórumaihoz kötődnek, a parlamenti ülésekről való
beszámolás az újságírói munkának és az állampolgárok tájékozódásának is az egyik leglényegibb részét
képezi. Az Országgyűlés – mutatott rá az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásánál fogva „az
országos közügyek megvitatásának elsődleges fóruma. A parlamenti vita megismerése hozzájárul
ahhoz, hogy az állampolgárok olyan információkat kapjanak, amelyek birtokában kellő tájékozottsággal
tudnak részt venni a politikai vitákban és a döntéshozatalban.”716

715
716

Vö. Koltay i. m. (9. lj.) 2009. 203.
50/2003. (XI. 5.) AB határozat, ABH 2003. 566. 576.
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A parlamenti tudósítási és közvetítési jogok szoros kapcsolatban állnak a szerkesztési szabadsággal, a
polgárok tájékozódáshoz való jogával, a demokratikus politikai diskurzusok kialakulásával és
folyamatos biztosításával (mind a kiemelt jelentőségű parlamenti politikai diskurzusokról való tudósítás,
mind pedig az azokról zajló társadalmi közvita „fűtőanyagának” biztosítása révén).
Történetileg is – amint arra a jogtörténeti fejezetben is utaltam – az Országgyűlés üléseiről való tudósítás
szabadsága (ugyan nem a kép- és hangfelvétel készítése és közvetítése) kardinális jelentőségű volt és a
szabad sajtóért vívott reformkori harc meghatározó hadszínterévé vált. Kossuth Lajos Országgyűlési
Tudósításai egyaránt volt ok és okozat ebben a küzdelemben. A rendi gyűléseken a sajtószabadság joga
kezdetben nem általános kívánság, csupán az ülésekről való „hív” (hű) tudósítás mindenféle korlátozás
nélküli szabadságának követelése volt.

3.4.1. Az országgyűlési közvetítések korlátozása az Rttv.-ben
Az Rttv. és egy 2003-as házelnöki rendelkezés korlátozta a média munkatársainak jelenlétét és
tevékenységét a törvényhozás épületében. A szabályozásnak két érdemi, alkotmányossági szempontból
vitatott rendelkezése volt. Az egyik korlátozta az újságírók munkavégzését, és azt csak a számukra
meghatározott helyen engedte meg, továbbá a médiaszolgáltatók (akkori terminológiával
műsorszolgáltatók) nem közvetíthették saját technikájukkal, nézőpontjukból a plénum és a bizottságok
üléseit. Közvetítéseik, tájékoztatási tevékenységük (kötelezettségük) során kizárólag a Ház által
üzemeltetett zártláncú kamerarendszer felvételeit használhatták fel. Az újságírói munka Országgyűlés
épületén belüli térbeli korlátozását, és elsősorban a zártláncú videórendszer kizárólagosságát elrendelő
szabályokat számos kritika érte, különösen arra hivatkozva, hogy ezek a szabályok a népképviseleti
szerv ellenőrzésének elnehezülését, és a sajtószabadság alkotmányosan nem igazolható korlátozását
okozzák.
Az Alkotmánybíróság 20/2007. (III. 29.) AB határozatában717 (a sajtószabadsági határozatoknál ritka
alkalmak egyikeként) egyhangú döntéssel alkotmányosnak találta a szabályozást. Az Alkotmánybíróság
érvelése ugyanakkor több ponton is kritika alá vonható. Álláspontom szerint a határozat amellett, hogy
módszertanilag következetlen, az alapjogkorlátozás vizsgálata során nem megfelelő módon végezte el a
kollízió vizsgálatát, és túl alacsonyan állapította meg a sajtószabadság konkrét esetben való
korlátozhatóságának mércéjét.
A vonatkozó rendelkezések két irányú korlátozását jelentették a parlamenti tudósítók újságírói
munkájának:
a) A zártláncú televíziós rendszer működtetése
Önmagában az nem vet fel alkotmányossági kérdést, vagyis a sajtószabadság korlátozását, ha az
Országgyűlés Hivatala saját belső videórendszeren rögzíti az üléseket. A kérdés alkotmányos tétjét az
adta, hogy a műsorszolgáltatók saját felvételeket nem készíthettek, csupán a Ház által rögzített
felvételeket, pontosabban a zártláncú rendszerből kimenő jelet használhatták, amelyet azonban
valamennyi műsorszolgáltatónak (ingyenesen) a rendelkezésére kellett bocsátani. A rendszerhez való
csatlakozás technikai feltételeinek (technológiai kompatibilitás) megteremtése, illetve annak költsége
azonban a műsorszolgáltatót terhelte.718
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20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295–303.
Vö. Rttv. 138. § (1)–(2) bekezdése (az alkotmányossági vizsgálatkor hatályos szöveg).
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b) Az újságírói munkavégzés kijelölt pozíciója719
A másik vitatott rendelkezés az volt, hogy az ülések közvetítésének fenti korlátozásán túl az Rttv. csupán
az Országgyűlés épületének kijelölt helyéről tette lehetővé saját felvételek készítését, a műsorszolgáltató
csak előre meghatározott helyről tehette meg, hogy „vonalon műsort közvetítsen vagy rögzítsen”.720

3.4.2. A 20/2007. (III. 29.) AB határozat rövid összefoglalása
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy kurrens rendelkezések korlátozzák a sajtószabadságot.721 A
kérdés tehát az volt, hogy a korlátozás megfelel-e a sajtószabadság korlátozási mércéinek.
Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és
valósághű kifejezésre juttatását biztosító műsorszolgáltatás garantálását szolgálta az Rttv. szabályai
alapján kialakított zártláncú televíziós rendszer, hiszen a rendszerből elérhető jel valamennyi
műsorszolgáltató részére elérhető és tájékoztatási tevékenységük során felhasználható, továbbítható. Így
a „zártláncú közvetítés, valamint a kijelölt helyeken történő felvételkészítés (…) az Országgyűlés
munkájáról szóló kiegyensúlyozott, pártatlan, elfogulatlan és teljes körű tájékoztatást szolgálja.” A
korlátozás mértékét, amely ennek a rendszernek a használatával jár, és amely érinti elsősorban a
szerkesztési szabadságot, olyan korlátozás, amely szükségesnek minősül az Országgyűlés mint legfőbb
népképviseleti szerv munkája zavartalanságának biztosítása érdekében, miközben a demokratikus
közvélemény kialakulásának és érvényesülésének biztosítása a tényszerű és tárgyilagos tájékoztatás
feltételeinek intézményes garanciáin keresztül megvalósul.722 Az a tény pedig, hogy az Rttv. nem
biztosítja az Országgyűlés bármely pontjáról a televíziós felvételkészítést, végső soron a
műsorszolgáltatást, nem eredményezi a sajtószabadság alkotmányellenes korlátozását.723 Ugyanakkor
ez a szabály nem jelent aránytalan korlátozást sem az érintett alapjogok és alkotmányos értékek
védelméhez viszonyítva.724 Az alkotmánybírósági határozat szó szerinti idézése ezen a ponton –
álláspontom szerint – nem megkerülhető: „A zártláncú közvetítés, valamint a kijelölt helyeken történő
felvételkészítés (…) az Országgyűlés munkájáról szóló kiegyensúlyozott, pártatlan, elfogulatlan és
teljes körű tájékoztatást szolgálja. Az a korlátozás, amely ezzel a rendszerrel jár, szükségesnek
tekinthető az Országgyűlés, mint legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerv munkája
zavartalanságának, a demokratikus közvélemény kialakulása és érvényesülését biztosító tárgyilagos és
tényszerű tájékoztatásnak az érdekében. Ez a szabály, amely nem teszi lehetővé, hogy az Országgyűlés
épületének bármely pontjáról történjék műsorszolgáltatás, nem jelent aránytalan korlátozást az érintett
alapvető jogok és alkotmányos értékek védelméhez viszonyítva.”725

3.4.3. A határozat kritikája
Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság a határozat több pontján is alapvetően hibás érveléssel
mondta ki a vizsgált szabályok alkotmányosságát. Egyetértve Udvary Sándorral726 a tévedés mind a
sajtószabadság korlátozhatósági mércéjének az alkalmazása (szükségesség – arányosság megállapítása)
során, mind pedig a sajtószabadság objektív (intézményvédelmi) oldalának önnönmagával való
szembeállítása során (módszertani hiba) fennállt. Általános tévedésként szükséges említeni továbbá azt
– a korábbi határozatokban is megjelenő, de teljes mértékben itt kifejtett – alapjog-korlátozási érvet,
A kifejezés Udvary Sándortól származik. Ld. Udvary Sándor: Parlamenti közvetítés – kijelölt pozíciók? Jogtudományi
Közlöny, 2007/10. 448–456.
720 Rttv. 138. § (3) bekezdése (az alkotmányossági vizsgálatkor hatályos szöveg).
721 20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295. 300.
722 Vö. 20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295. 301.
723 Vö. 20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295. 302–303.
724 Vö. 20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295. 301.
725 20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295. 301.
726 Udvary i. m. (719. lj.) 455.
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amely a sajtószabadság korlátozhatóságát a közérdekű adatok hozzáféréséhez való joggal kívánta
alkotmányosan igazolni, holott utóbbi éppen az előbbi korlátozásának alkotmányellenessége melletti
érvként lett volna felhozható.727
Az Alkotmánybíróság tévesen hivatkozott egy korábbi döntésére, miszerint: „A választott
népképviseleti testületek működéséről való tájékozódás lehetősége a közérdekű adatok megismerésének
alapjogából következik. Az állampolgároknak ez a tájékozódási lehetősége egyúttal a testületek
demokratikus működésének is egyik biztosítéka.”728 A közérdekű adatok megismeréséhez való jogra729
mint a korlátozás legitim indokára való hivatkozás azonban az országgyűlési tudósítások esetében nem
helytálló, hiszen a parlamenti tudósítás szabadsága a sajtószabadság objektív oldalával, a
tájékozódáshoz való joggal van szoros összefüggésben, és nem az információszabadsággal,730 hiszen a
parlamenti közvetítések alkotmányos szabályozásának megállapíthatósága körében a demokratikus
közvélemény kialakulása feltételeit megalapozó tájékozódáshoz való jog bír jelentőséggel.731
Amennyiben a közérdekű adatok megismeréséhez való jogból indulunk ki, akkor – osztva Udvary
álláspontját – ez az értelmezés „a sajtót egyszerű adatgyűjtőnek és disztribútornak állítja be – függetlenül
önálló alkotmányos pozíciójától –, a szerkesztői szabadságot pedig egyszerűen mechanikus
adattovábbítási feladattá degradálja.”732
A határozat továbbá elmulasztotta megvizsgálni, hogy a szabályozás a sajtószabadság melyik tartalmi
mozzanatát (szelvényjogát) érinti, korlátozza. Felfogásom szerint a vizsgált szabályok elsősorban a
szerkesztői szabadságot korlátozzák, bár kétségkívül felhozhatóak olyan érvek, amelyek a cenzúra
tilalmával függnek össze. Ezzel szemben Udvary elsősorban a tág értelemben vett cenzúratilalmat emeli
ki, és a szerkesztési szabadsággal való érintkezést legfeljebb távoli összefüggésként ismeri el.733 Udvary
utóbbi megállapítását vitatom, mivel a szerzőnek az a felfogása, miszerint a kifogásolt rendelkezések
kapcsán csupán az információgyűjtés módjának korlátozásáról van szó,734 nem veszi figyelembe (bár
máshol utal rá), hogy a műsoros tartalom esetében kiemelt jelentősége van annak az audiovizuális
alapanyagnak is, amely a tájékoztatás alapjául szolgáló információk illusztrálására szolgál.
Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában együttesen kezelte a vizsgált szabályozás két elemét,
a zártláncú kamerarendszert és a felvétel készítésre kijelölt helyszínek korlátozó voltát. E két
szabályozási elem ugyanakkor más-más módon és mértékben korlátozza a sajtószabadságot.
Az Alkotmánybíróság a zártláncú közvetítési rendszer felállítását kifejezetten a demokratikus
közvélemény kialakulásának elősegítéseként értékelte: „A zártláncú közvetítés, valamint a kijelölt
helyeken történő felvételkészítés (…) az Országgyűlés munkájáról szóló kiegyensúlyozott, pártatlan,
elfogulatlan és teljes körű tájékoztatást szolgálja.”735 A határozat ezen megállapítása több szempontból
is vitatható. Egyfelől – amint az előző bekezdésben kiemeltem – valódi indok nélkül vizsgálja együtt a
két külön rendelkezést, a zártláncú közvetítési rendszert és a kijelölt helyeken történő forgatás szabályát.
Az indokolás korábbi részében csak a forgatási helyszínek korlátozását kimondó szabály tekintetében
állapította meg a sajtószabadság korlátozását. A zártláncú közvetítési rendszer tekintetében még el is
lehet fogadni azt az érvet, hogy egy ilyen rendszer működtetése elősegítheti a sajtószabadság objektív
Vö. Udvary i. m. (114. lj.) 168.
32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992. 182. 183.
729 Az információszabadságra való hivatkozás először a közszolgálati csonka kuratóriumok alkotmányosságát a kisebbik rossz
elvén megállapító 22/1999. (VI. 30.) AB határozatban jelent meg. Az alkotmányértelmezésnek ez az iránya azonban –
álláspontom szerint, egyetértve Halmai Gáborral [Halmai i. m. (175. lj.) 67.] és Udvary Sándorral [Udvary i. m. (114. lj.) 160.]
– nem volt megalapozott, hiszen az (akár közszolgálati, akár nem közszolgálati) médiaszolgáltatók működése nem áll
összefüggésben a közérdekű adatok megismeréséhez való joggal.
730 A teljesség kedvéért ugyanakkor nem hallgathatom el, hogy a sajtószabadság objektív oldalának alkotmányos védelme
kétségkívül elősegíti a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését is.
731 Udvary i. m. (719. lj.) 451.
732 Udvary i. m. (114. lj.) 161. és Udvary i. m. (719. lj.) 451.
733 Udvary i. m. (114. lj.) 163. és Udvary i. m. (719. lj.) 452.
734 Udvary i. m. (719. lj.) 452. 41. lábjegyzet.
735 20/2007. (III. 29.) AB határozat, ABH 2007. 295. 301.
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intézményi oldalának, a demokratikus politikai diskurzusoknak a kialakulását és fenntartását, hiszen
annak működtetése és valamennyi műsorszolgáltató részére ingyenes rendelkezésre bocsátása
hatékonyan segíti elő a tájékozódáshoz való jog érvényesülését. Különösen segíti az ingyenesen
hozzáférhető műsoros tartalom azon műsorszolgáltatók tájékoztatási tevékenységét, akik pénzügyi
források szűkében csak nagy erőfeszítéssel tudnak teljes stábokat a Házban állomásoztatni. A zártláncú
kamerarendszer működtetése ezzel együtt is csak addig erősíti a sajtószabadság intézményes oldalát,
amíg többletlehetőséget biztosít a tájékoztatásra. Az olyan megoldás azonban, amelyben a zártláncú
rendszeren rögzített műsoros tartalom kizárólagos forrásként érhető el, és alternatív felvételek nem
készíthetők és nem tehetők közzé, nem biztosítja, hanem éppenséggel korlátozza ugyanazt a jogot.
Ezzel szemben a meghatározott helyszínekre korlátozott közvetítési jogosultság azonban alkotmányos
támasztékkal – az Alkotmánybíróság indokolásával ellentétben – valójában nem rendelkezik. Az ilyen
korlátozás nem segíti, hanem kifejezetten korlátozza a sajtó tájékoztatási feladatának (és
kötelezettségének) az ellátását, és ezáltal a demokratikus nyilvánosságban elérhető információk forrásait
és választékát.
Ugyanakkor amellett, hogy a zártáncú kamerarendszer – a fenti megállapításom alapján – bizonyos
szempontból támogatja az alapjog objektív oldalának érvényesülését azáltal, hogy elzárja a
műsorszolgáltatókat a sajátos nézőpont bemutatástól, olyan előzetes korlátozást képez, amely a
szerkesztési szabadság korlátozását okozza. A zártláncú kamerarendszer által rögzített és közvetített
felvételek az Országgyűlés Hivatala által szerkesztett, vágott tartalmak, amik csupán egy nézőpontot, a
műsor szerkesztőjének sajátos, szubjektív nézőpontját mutatják be. A zártláncú videórendszeren
rögzített és felhasználásra elkészített felvételek olyan audiovizuális tartalmak, amelyek szerkesztett
jellegük miatt már egy szerkesztői szubjektivitást hordoznak magukban. 736 A szerkesztő eldönti, hogy
az ülésterem mely része, a képviselők mely csoportja és milyen magatartásuk kerül bemutatásra. Ez az
újságírói akarattól független, az Országgyűlés Hivatala által meghozott szerkesztői döntés szükség
szerint jelenti más (eltérő szerkesztői elvek mentén akár lényegesnek is tekinthető) olyan részletek
elhagyását a nyilvánosságból, amelyek a demokratikus diskurzusokban lényeges információt
képviselnének. Egy ilyen korlátozás alapvetően korlátozza a műsorszolgáltató azon jogát, hogy
szabadon eldöntse, hogy mely eseményeket tekint hírértékűnek, és azokat milyen módon kívánja
bemutatni. A szerkesztési szabadság korlátozása ebben az esetben – álláspontom szerint – nem vitatható.
Udvary Sándor rámutat: „Az információ forrásai diverzifikáltságának állami csökkentése hűtő hatással
van a kommunikáció intenzitására. Ez pedig sérti a (…) cenzúra tilalmát, mivel a sajtótól független –
hivatali – döntésre bízza a hírérték meghatározását. Lehet, hogy a sajtónak az lenne a hírértékű, hogy a
képviselő nonverbális gesztust tesz társa felé, amit a hivatalos adás az Országgyűlés működése
zavartalansága érdekében, a méltóság megőrzése érdekében persze nem mutat be.”737 Ugyanakkor –
egyetértve a fenti megállapítással – ismételten hangsúlyozom, hogy álláspontom szerint a korlátozás
elsősorban a szerkesztési szabadságot korlátozza. Annyiban azonban osztom Udvary álláspontját, hogy
a vizsgált megoldás tekinthető egyfajta széles értelemben vett előzetes korlátozásnak, hiszen a jogalkotó
a műsorszerkesztés folyamatát megelőzően valóban egy olyan technikai korlátozást vezetett be, amely
előzetesen korlátozza a hozzáférés teljességét. Ugyanakkor ez az én értelmezésemben nem azonosítható
valódi cenzúraproblémaként.738
A határozat alapjog-korlátozási mérlegelése szintén kritikával illethető. A sajtószabadsággal,
pontosabban annak objektív oldalával ugyanis a demokratikus közvélemény kialakulását és
érvényesülését biztosító tájékoztatást, valamint az országgyűlési munka zavartalanságát állítja szembe.
Előbbi komoly értelmezési zavart okoz, hiszen az alapjogkorlátozás megengedhetőségét önmagával
igazolja (a sajtószabadság objektív oldalát korlátozza a sajtószabadság objektív oldala). Egyfelől
módszertani hibának tekinthető az objektív oldal saját magával szembeni felhívása, másfelől azonban
Vö. Smuk i. m. (257. lj.) 146.
Udvary i. m. (719. lj.) 454.
738 Ld. az előzetes korlátozásra vonatkozó fejezetet.
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alapvető félreértelmezése is a demokratikus diskurzusok feltételének biztosítékaként hivatkozott
kiegyensúlyozott, pártatlan, tárgyilagos tájékoztatásnak. Kicsit leegyszerűsítve ugyan, de talán
érzékletesen megállapítható, hogy nyilvánvalóan kevesebb szabadságot biztosít, ha egy kamera
tájékoztat, mintha több. Az Országgyűlés munkájának megzavarására vonatkozó korlátozási érv talán
még kevésbé igazolható. Az Országgyűlés alkotmányos szerepe és tevékenysége (a törvényhozás és a
végrehajtó hatalom ellenőrzése) olyan magas, a demokratikus rendszer szempontjából jelentős
alkotmányos értéktartalommal bír, amely a tevékenységéről való tudósítás bárminő korlátozhatóságát
csak rendkívül szűk körben teszi lehetővé. Az Országgyűlés működése zavartalanságának biztosítása
mint korlátozási indok pedig olyan alkotmányos érdeken alapul, amelynek csupán egy elvont érték
önmagában a tárgya. Az ilyen alapjog-korlátozásnak van – az alkotmánybíróság gyakorlat szerint – a
legkisebb alkotmányos súlya.739 Udvary egyenesen logikai képtelenségnek tartja, hogy a nyilvánosság
zavarni képes a népképviseleti szerv munkáját (kivéve nyilván néhány olyan legitim célt, mint például
a nemzetbiztonsági érdek).740

3.4.4. Az országgyűlési törvény szabályai az ülések közvetítéséről
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) újraszabályozta az
Országgyűlés működéséről szóló közvetítések rendjét mind a belső kamerarendszer, mind pedig a kötött
forgatási helyszínek tekintetében.
a) Zártláncú audiovizuális rendszer
A plenáris üléseknek, a törvényalkotási bizottság ülésének, a kinevezésekkel és jelölésekkel kapcsolatos
nyilvános országgyűlési bizottsági meghallgatásoknak, valamint a házelnök által – a Házbizottság
véleményének kikérését követően – kijelölt egyéb országgyűlési bizottsági üléseknek a közvetítése
céljából az Országgyűlés zártláncú audiovizuális rendszert működtet.741 Az Ogytv. az ülések
közvetítésének és a Ház által működtetett audiovizuális rendszer igénybevételének feltételeit az Rttv.vel lényegében megegyező tartalommal szabályozta. A zárt rendszerrel rögzített kimenő jelet
valamennyi médiaszolgáltató számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni, azzal, hogy a rendszerhez
való csatlakozás költségei a médiaszolgáltatót terhelik.742
A korábbi szabályozáshoz képest a hozzáférés jelentős kiszélesítését eredményezi, hogy a kimenő jelből
valósidejű, internetes közvetítésre alkalmas jelfolyamot kell képezni, és azt az Országgyűlés honlapján
elérhetővé kell tenni.743
Hasonlóan üdvözlendő a nagyobb nyilvánosságelérés és a demokratikus diskurzusok pluralitása
tekintetében, hogy a zártláncú belső rendszer által nem közvetített nyilvános országgyűlési bizottsági
üléseket a médiaszolgáltató közvetítheti vagy rögzítheti, azonban a közvetítés technikai előkészületei és
lebonyolítása a bizottsági ülést nem zavarhatják.744

739 Itt csak utalok a sajtószabadság korlátozásának mércéire. „A vélemények szabadságával szemben mérlegelendő korlátozó
törvényeknek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen
jogokat csakis mögöttesen, valamely „intézmény” közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagban
a tárgya (pl. köznyugalom)”. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 178.
740 Vö. Udvary i. m. (719. lj.) 454. Udvary talán kicsit távoli, de kétségkívül szándékoltan abszurdba hajló következtetésként
hozzáteszi: „Ha ennek lehetőségét elfogadnánk, akkor az alkotmányozó hatalomnak ki kellene iktatnia az ülések
nyilvánosságára vonatkozó rendelkezést, hiszen a sajtó a szuverén nép képviselőit zavarja felelősségteljes munkájukban azzal,
hogy közvetítés útján beavatkozik a vitába, netán még mások tudomására is hozza azt.”
741 Vö. Ogytv. 59. § (1) bekezdése.
742 Vö. Ogytv. 59. § (2) bekezdése.
743 Vö. Ogytv. 59. § (2) bekezdése.
744 Vö. Ogytv. 59. § (4) bekezdése.
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b) A kijelölt közvetítési pozíció
A médiaszolgáltatók az Országház épületének a házelnök által kijelölt helyéről jogosultak műsort
közvetíteni vagy rögzíteni. A házelnök csak olyan helyet jelölhet ki a műsor közvetítésére vagy
rögzítésére, amely nem korlátozza a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad
tájékoztatás feltételeit.745
c) Sajtótájékoztató témája szerinti korlátozás
Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére
szolgáló épületekben a képviselőcsoport, a képviselőcsoporton kívül létrehozott más csoport és a
képviselő csak az Országgyűlés tevékenységével kapcsolatban tarthat tájékoztatást a médiatartalomszolgáltatók részére.746
A zártláncú audiovizuális rendszer által hozzáférhetővé tett tartalom szerkesztésének alapelveit is rögzíti
a törvény: „Az Országgyűlés ülése és az országgyűlési bizottsági ülések képi közvetítésének célja a
nézők pártatlan, kiegyensúlyozott, pontos és tényszerű tájékoztatása az Országgyűlés tevékenységéről.
A televíziós közvetítés az Országgyűlés tevékenységével összhangban a tényleges történésekre és az
országgyűlési munkára – így különösen az ülést vezető elnökre, a mindenkori felszólalóra, a szavazási
eredmények bemutatására, az ülésterem egészére, illetve az ülésteremben zajló egyéb eseményekre –
irányul. A képszerkesztés objektívan és tárgyilagosan igazodik az ülés menetéhez.” Mindez azonban a
legnagyobb jóhiszeműség mellett is kizárólag egy szerkesztői nézőpont érvényesítését, bemutatását
biztosítja. Így a 20/2007. (III. 29.) AB határozat kritikai elemzésénél kifejtetteket itt is fenntartom,
különös tekintettel arra, hogy a rendszer által biztosított szabadon hozzáférhető jel támogatja a
sajtószabadság intézményi oldalát, de annak kizárólagossá tétele már éppen annak gyengítését,
érvényesülésének korlátozását okozza.

3.4.5. Következtetések az országgyűlési közvetítések szabályozása kapcsán
Összefoglalva úgy vélem, hogy az Országgyűlés működéséről való tájékoztatás bármilyen típusú
korlátozása, értve ezalatt az ülések rögzítésének a korlátozását és az épületben való felvételkészítési
korlátozás eseteit is, csak igen szűk körben megengedettek, elsősorban a politikai diskurzusok alapjául
szolgáló tájékozódáshoz való minél szélesebb körű érvényesülése miatt, amit csak erősít az
Országgyűlésnek a demokratikus diskurzusokban betöltött kiemelkedő szerepe. A vizsgált korlátozások
így álláspontom szerint a sajtószabadságnak olyan korlátozásai, amelyek nem szükségesek, különösen
nem az Alkotmánybíróság által felhozott érdekek mentén. Az Alkotmánybíróságnak ki kellett volna
mondania a vonatkozó Rttv. szabályok alkotmányellenességét a sajtószabadság alkotmányosan nem
igazolható korlátozása miatt.
A parlamenti közvetítések és az újságírók Országgyűlésen belüli mozgási és kérdezési szabadsága az
elemzett alkotmánybírósági határozat óta, az Országgyűlési törvény házelnök általi megszorító
értelmezése következtében tovább zsugorodott. A zártláncú közvetítési rendszer kizárólagossága mellett
a politikusok újságírók általi kérdezhetősége, szembesíthetősége egyes politikai ügyekkel szinte teljesen
megszűnt. A plenáris ülésen történtek alternatív „közvetítésére” került sor 2018. december 12-én,
amikor ellenzéki képviselők streamelték az ülésteremben történteket.747 Az alternatív nézőpont ugyan
izgalmas kérdéseket vet fel, ám mivel nem kapcsolódik szorosan a sajtószabadság tartalmi kérdéseihez,
ezzel a kérdéssel részletesebben nem foglalkozom.
Vö. Ogytv. 59. § (3) bekezdése.
Vö. Ogytv. 59. § (7) bekezdése.
747 A kérdéses ülés számos alkotmányossági kérdést vet fel, amelyekről a tudományos irodalom bizonysággal részletesen fog
értekezni a közeljövőben.
745
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A fenti példa jól mutatja, hogy a technológiai fejlődéssel rohamosan változik a nyilvánosság szerkezete
mind a tartalommegosztási felületek, mind pedig az átviteli infrastruktúrák tekintetében. A technológiai
változásnak bizonyos értelemben hatása van a sajtószabadságra, fogalmi-tartalmi bizonytalansághoz
vezet. A következő részben röviden összefoglalom az elmúlt években a tömegkommunikációs
nyilvánosságban lezajlott technológiai változásokat és azok hatását a sajtószabadság klasszikus fogalmi
kereteire.

4. A sajtószabadság gyakorlása csak felelősséggel gyakorolható
Amint arról már korábban szóltam, a véleménynyilvánítás alapjogába beletartoznak a tényállítások, sőt
a valótlan tartalmú tényállítások egy része is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi valótlan
tartalmú tényállítás az alapjog védelmi zónájába tartozik. Az alkotmányos védelem körében ugyan
valamely tény közlése – akár valótlan tartalmú tényállítás is – minősülhet véleménynyilvánításnak,
hiszen a közlésnek a körülményei is tükrözhetnek egyfajta értékítéletet kifejező véleményt, azonban az
alapjogi védelem nem terjed ki a tudatosan hamis közlésekre, különösen akkor, ha a nyilatkozó személy
kifejezetten tudatában van közlése valótlanságának, vagy „foglalkozása, hivatása gyakorlásának
szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a
véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta.” Ez különösen is
áll azokra a személyekre, újságírókra, szerkesztőkre, akik az anyajogot és a sajtószabadság szubjektív
oldalát hivatásuk sajátos etikai szabályai szerint gyakorolják. A felelős alapjoggyakorlás e tekintetben
azt jelenti, hogy a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében a közvélemény alakításában
hivatásszerűen részt vevő személyeket bizonyos további kötelezettségek terhelik.748

748

Vö. 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219. 231.
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NYILVÁNOSSÁG

SZERKEZETÉNEK ÁTALAKULÁSA ÉS A SAJTÓSZABADSÁG
Az évszázadokkal ezelőtt, de legkésőbb a rádió és televízió megjelenésével létrejött
(tömeg)kommunikációs nyilvánosság struktúrája az internet technológiájának a megjelenésével
alapvető átalakuláson ment keresztül. Ugyanakkor az online nyilvánosság szerkezete sem monolit,
számos különböző technológia együttese alkotja az internet plurális ökoszisztémáját. A megváltozott
nyilvánosság-szerkezetben megváltoztak az információáramlás mennyiségi és minőségi jellemzői, a
diskurzusok szereplői (a korábbi kapuőrök helyett új, ún. forgalomirányító kapuőrök jelentek meg). A
technológia sajátosságából fakadó szolgáltatások első látásra soha nem látott szólásszabadságot és
információbőséget ígérnek, ám be kell látnunk, hogy a felszín alatt az elérhető tartalmak összetételét
rendkívüli mértékben befolyásoló mechanizmusok működnek. Ezek az új jelenségek hatással vannak az
egyéni véleménynyilvánítás érvényesülése mellett a demokratikus közvélemény összetételére is.
A nyilvános diskurzusok alkotmányosan igazolható szabályozásának kérdésköre, az elmúlt évtizedek
értelmezési kánonjához képest, napjainkban egészen új perspektívából vizsgálható. Az internetes
nyilvánosság szabályozási kérdései mélyen gyökereznek sajátosságaiban, ezért röviden szükséges
kitérni a technológia kérdésére és az azzal szorosan összefüggő sajátosságokra.
Az előző fejezetben a sajtószabadság egyes összetevőinek elemzése során figyelemmel voltam azokra
az internetes tartalmakra, amelyek a médiatartalmak fogalmi körébe tartoznak. Kitértem az internetes
sajtótermékek és a lekérhető médiaszolgáltatások sajátos alkotmányjogi kérdéseire. Ebben a részben
röviden bemutatom a nyilvánosság azon szerkezetváltozását, amely a korábbi tartalomszolgáltatási
struktúrákat (és egyúttal a fogyasztói szokásokat is) radikálisan megváltoztatták, továbbá kitérek az
egyes közvetítőszolgáltatók tevékenységére. A fejezetet egy dilemma felvetésével zárom, éspedig a fake
news-jelenség szólás- és sajtószabadságra gyakorolt hatásának kérdésével: vajon vegye fel a jogalkotó
a harcot az álhírekkel, akár a szólás- és sajtószabadság korábban elért eredményei egy részének a
feladása árán is, vagy tartson ki a magas alkotmányos értéktartalommal rendelkező alapjog kiemelt
védelme mellett, és a polgárokat tudatosan megtéveszteni igyekvő álhírek felismerését bízza az edukált,
tudatos polgárokra. Az utóbbi válaszlehetőség azon az elvi előfeltevésen alapul, hogy a vitatkozó
közvélemény életerős, és tudatos, széles látókörű polgárok tömegei vesznek részt a közviták
alakításában, akik képesek felismerni az álhíreket. Ugyanakkor egy szép új világ küszöbén, a
tömegdemokráciák korában, a legnagyobb kérdés talán már éppen az, hogy az okoskodó közvéleményt
alkotó, gondolkodó polgár nem egy patinás kor kihalóban lévő embertípusa-e?
Az alábbi fejezetben a korábbi fejezetekben meghatározott módszertannal ellentétben elsősorban
nemzetközi és európai uniós jogforrásokat, továbbá uniós bírósági döntéseket használok fel. Ennek oka,
hogy:
– A fejezetben tárgyalt problémák az online technológia sajátosságára tekintettel nemzetközi jellegűek;
– a szabályozás jövendő iránya is elsősorban a globális együttműködésben vagy legalábbis az Európai
Unió keretei között képzelhető el, így a formálódó szabályozási irányok is e körben tárhatók fel;
– A magyar alkotmánybírósági gyakorlat kevéssé kiérlelt.
Ebben a fejezetben több olyan kérdésről is szót ejtek, amelyek talán jobban kötődnek a
szólásszabadsághoz, mint a sajtószabadság alapjogához, de mindegyik vizsgált téma a demokratikus
diskurzusok működőképességének, a saját törvényei szerint alakuló közvélemény életképességének
feltételeit érintik. A közvetítőszolgáltatók tevékenysége a szólás- és a sajtószabadság határterületen
mozog, így azoknak a rövid bemutatását is indokoltnak tartom.
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1. Az internetes kommunikáció jogi előkérdése – a jogi szabályozhatóság dilemmája
Mindenekelőtt arra az elméleti előkérdésre kell választ adni, hogy technikailag lehetséges-e és
alkotmányos (alapjogvédelmi) szempontból megengedhető-, vagy még inkább szükséges-e az online
kommunikációs tér állami szabályozása. A technikai szabályozhatóság kérdése elsősorban nem jogi
jellegű, ezért arra nem térek ki. Az alapjogi nézőpontból vizsgált szabályozhatósági vitában alapvetően
két nézet csatázik egymással. Az egyik az internet romantikus felfogásaként azt vallja, hogy az internet
technológiája által teremtett nyilvánosság a tömegkommunikáció egy minőségileg új korszakát jelenti.
A tömegdemokráciákban korábban jelenlévő hozzáférés szűkösségének kérdése végleg megoldódik,
hiszen az internet – mint minden idők legdemokratikusabb médiuma – képes megteremteni a politikai
diskurzusok korábban soha nem tapasztalt pluralitását. Az internetes nyilvánosság e felfogása okszerűen
tagadja az állami szabályozás megengedhetőségét, és azt az online piactér mechanizmusaira bízza. Az
erre vonatkozó érvelés szerint az online vélemények mindenki számára korlátozásmentesen, szabadon
hozzáférhető piaca önmagától megoldja a más tömegkommunikációs eszközök esetén jelentkező, az
állami szabályozás szükségességét megalapozó problémákat, különösen a hozzáférés korlátos voltát.
Mindezek alapján az internet ugyan nem jogmentes terület, de fegyelmező hivatalt, cenzúrát nem tűr.749
Azok tehát, akik az internet technológiája biztosította nyilvánosságban a szólásszabadság utópiájának a
megvalósulását üdvözölték, az állami be nem avatkozás korszakát vizionálva elutasították az állami
szabályozás alkotmányos lehetőségét. Ezzel szemben realistább az az általunk is támogatott nézet, amely
mindamellett, hogy elfogadja az internetes kommunikáció demokratikus fejleményeit, érzékelve az
online nyilvánosság társadalmi valóságát és speciális kihívásait síkra száll az interneten keresztül zajló
kommunikáció megfelelő szabályozása mellett.750 Ennek megfelelően például a tiltott
gyermekpornográfia (vö. Btk. 204. §) nem válik büntetlenné pusztán azért, mert azt nem hagyományos
kommunikációs csatornákon keresztül, hanem az interneten, esetleg azon belül is az új médián keresztül
terjesztik. Ahogy az interneten megjelenő tartalmak sem egy jogmentes senkiföldjén jelennek meg, úgy
az internetes sajtótermékek tulajdonosai sem mentesülnek a más médiumokkal együtt való tulajdonlás
esetén a tulajdonosi korlátoknak való megfelelés kötelezettsége alól: a véleménynyilvánítási
monopólium kialakítását az állam az online nyilvánosságban sem köteles eltűrni, még ha sokkal kevésbé
tűnik is ez lehetségesnek az internet esetében. Az azonban már egy további kérdés, hogy az állami
szabályozás mennyire képes beváltani a hozzá fűzött reményeket egy olyan szabályozási környezetben,
ahol a jogi kötelezettségek címzettjei sokszor globális szolgáltatók, amelyeknek semmilyen jogilag
releváns kapcsolatuk nincs a szabályozni kívánó állammal.
Az internet – amiként arra az Alkotmánybíróság is rámutatott – nem jogmentes terület. Az interneten
történő emberi tevékenység – így a kommunikációs tevékenység is –, függetlenül annak technológiai
hátterétől, jogi szabályozás tárgya lehet, nem terra incognita a jog számára. Az Alkotmánybíróság az
internetes médiára vonatkozó szabályozást a 165/2011 (XII. 20.) AB határozatában, a sajtótermék
fogalmának megfelelő körben vizsgálta azzal, hogy mind az alapjogi védelmet kiterjesztette rá, mind
pedig a korlátozhatatlanságát visszautasította: „A sajtószabadság kiterjed az internetes sajtó
tevékenységére is, azzal, hogy az egyéb tömegkommunikációs formákhoz hasonlóan alkotmányossági
értelemben az internetes sajtó is szabályozás alá vonható. E szabályozás differenciált megközelítést
igényel.”751 Az Alkotmánybíróság ezt az alkotmányossági normák összefüggésében is megerősítette:
„Az internet nem jogmentes terület, az internetes kommunikációban tanúsított emberi magatartások és
formák a jogi szabályozás tárgyát képezhetik. Alkotmányossági szempontból tehát az új technológiák
által nyújtott tereken és felületeken, valamint kommunikációs csatornákon – így az interneten zajló
nyilvános kommunikációban érvényesítendők az Alaptörvényben rögzített alapvető jogok és

Polyák Gábor – Majtényi László: A szabadság hazai hagyományának megtagadása – új médiatörvények Magyarországon.
Közjogi Szemle, 2011/1. 3–4.
750 Koltay András – Lapsánszky András: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései. Iustum Aequum Salutare,
2011/2. 41.
751 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
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kötelezettségek. (…) a blog és komment is közlésnek minősül, s mint ilyen az Alaptörvény IX. cikk
védelmi körébe esik”752
A szólásszabadság alapjogának érvényesülése alapvető alkotmányos követelmény, függetlenül attól,
hogy a konkrét esetben a szólás a nyilvánosság offline vagy online terrénumában valósul meg. Az
Alaptörvény I. cikke értelmében az alapvető jogok védelme az állam elsőrendű kötelezettsége. Az állam
aktív intézményvédelmi kötelezettségének elsősorban jogalkotás révén (alapjogok estében kizárólag
törvényben) tesz eleget. Az intézményvédelmi kötelezettség teljesítése során a törvényhozó olyan
szabályozási környezetet alkot, amely biztosítja az alapjogok érvényesülését mind az állammal
szemben, mind a magánviszonyokban, közjogi (vertikális) és magánjogi (horizontális) jogviszonyokban
egyaránt. Amint a későbbiekben részletesen elemzett szabályozási kérdésekből kitűnik, a horizontális
alapjogvédelem753 intézményeinek kidolgozása az internetes kommunikáció esetén komoly kihívást
jelent.
A szabályozás jövője napjaink egyik legfontosabb kérdése. Olyan új jelenségek, mint a közvetlen
közzététel és az abból következő, harmadik személyek tartalmáért való szolgáltatói felelősség
dilemmája, a keresőmotor-szolgáltatók hagyományos keresési és innovatív prediktív tartalomkínálata,
valamint a közösségi médiumok szabályozási mechanizmusai nem kevésbé, mint az új
forgalomirányítók tevékenysége, a személyre szabott információkínálat következtében újfent
megvalósulni látszó (szubjektív) hozzáférési szűkösség, a szűrőbuborék probléma, az álhírek rohamos
terjedése kivétel nélkül szabályozási kihívást jelentenek. Ezek a jelenségek mind hatnak arra a
sajtószabadság-felfogásra, amelynek bemutatására az értekezés korábbi részében kísérletet tettem.

2. Az internetes tömegkommunikáció hatása a nyilvánosság szerkezetére
2.1. A technológia hatása
Az internetes kommunikáció elterjedésével olyan új (tömeg)kommunikációs platformok jelentek meg,
amelyek kétségkívül jelentősen módosították a nyilvánosság korábban kialakult struktúráját. A
technológiai fejlődés következtében az egymás közötti diskurzusoknak és a tömegkommunikációnak is
új, korábban nem létező csatornái, közegei alakultak ki.754 A tömegkommunikáció szerkezetére
gyakorolt hatásában ennek a technológiai változásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen a
hagyományos nyomtatott és elektronikus média mellett olyan új eszközök elterjedését tette lehetővé,
amelyek a korábbi korlátos hozzáféréshez képest bárki számára, szinte teljesen korlátlanná tették a
nyilvánossághoz való hozzáférés lehetőségét. Mára nem csupán az online hírportálok és sok esetben az
offline világ meghatározó médiumainak online kiadásai, „klónjai”, hanem a többnyire a társadalomban
alulról szerveződő, magánkezdeményezésként működtetett fórumok működtetői, a blogszféra és a
közösségi média is meghatározó szereplői a hír- és tájékoztatási versenynek, sőt releváns
versenytársaivá váltak a hagyományos nyomtatott lapoknak és az offline (lineáris)
médiaszolgáltatásnak. Az interneten zajló kommunikációnak ugyanakkor számos, különböző
megjelenési formája azonosítható, sőt az egyes közlések alkotmányossági szempontból más-más
megítélés alá tartoz(hat)nak. A szabályozásnak ebből fakadóan szükségszerűen differenciált
megközelítést, a korlátozhatóság különböző mércéit kell alkalmaznia: „(…) az internet mint
kommunikációs csatorna az emberi kommunikáció egyre változatosabb formáinak lehetőségét teremti
meg, amely formák közül egyre több nyilvánvalóan nem sorolható be a tömegkommunikáció fogalmi
19/2014. (V. 30.) AB határozat, ABH 2014. 439. 453.
A horizontális hatály kérdésének elméleti áttekintéséről ld. Gárdos-Orosz Fruzsina: Az alkotmány a magánjogi
jogviszonyokban. Rendészeti Szemle, 2010/4. 19–34.; Gárdos-Orosz Fruzsina: Alapjogok alkalmazása a magánjogi
jogvitákban az Európai Unióban és ennek lehetséges hatásai a magyar jogra. Állam- és Jogtudomány, 2010/3. 225–258.
754 Sándor Udvary: Media revolution – Effects of technological development on freedom of expression. In: Mátyás Kapa
(szerk.): Studia Iuridica Caroliensia 2. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007. 197–
215.
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körébe, így ezekre nem irányadók a sajtó szabályozásánál meghatározó szempontok. A magáncélú
közlések, honlapok, blogok, közösségi portálok stb. nem kezelhetők együtt a tömegek tájékoztatását
vagy szórakoztatását célzó internetes újságokkal, hírportálokkal. (…)”755
Vannak tehát olyan internetes közlések (elsősorban az azokat formulázó személyi körre tekintettel),
amelyek a sajtószabadság, mások azonban a szólásszabadság alapjogának védelme alatt állnak. Annak
az eldöntése, hogy a konkrét platformon és formában közzétett tartalom mely alapjog oltalmát élvezi,
különösen nagy jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy a kommunikációs jogok csoportjába tartozó
egyes szabadságjogok bizonyos megnyilvánulásaiból különböző védelmi szintek és mércék
következnek.
A sajtószabadság fogalmának az új technológiára, az internetes kommunikációra való vonatkoztatása
során tehát alapvető definíciós kérdésként szükséges megvizsgálnunk, hogy mely internetes
megnyilvánulásokat sorolunk a sajtó-, és melyeket a szólásszabadság alapjogának tartalmi körébe. Az
egyik leegyszerűsítő értelmezés szerint a sajtószabadság nem más, mint a tartalom közzétételének,
továbbításának szabadsága, tehát a sajtónak, mint a közlések hordozójának, továbbítójának
(eszközjellegű funkció) védelmét jelenti. Ebből a felfogásból kiindulva akár valamennyi közlést
továbbító, tartalmat közzétevő webes felület a sajtószabadság alanyi körébe vonható és így „sajtónak”
tekinthető. Ez a megközelítés álláspontunk szerint azonban túl tágan határozza meg a sajtó fogalmát,
ami értelmezésbeli zavarokat okozhat. A sajtószabadság – tartalma eltérő funkciója okán – a
szólásszabadsághoz képest eltérő jogokat és kötelezettségeket tartalmaz, privilégiumok és
tartalomszabályozási előírások, bizonyos körben szigorúbb felelősségi szabályok gazdagítják. Ebből
fakadóan alapjogvédelmi konzekvenciái vannak annak a döntésnek, hogy egy online eszközt a szólásvagy a sajtószabadság hatálya alá tartozóként azonosítunk. A sajtószabadságnak egy jelentősen szűkebb
értelmezése figyelembe veszi az alapjog társadalmi valóságát, és kizárólag az olyan
tömegkommunikációs eszközöket sorolja e körbe, amelyek professzionális, meghatározott törvényi
feltételeket megvalósító módon működnek. Ezen az úton jár a magyar törvényi szabályozás756 is, amely
a hagyományos és modern tömegkommunikációs eszközök közül csak egyes, a törvényben foglalt
feltételeket kielégítő instrumentumokat von a sajtó(termék) és a médiaszolgáltatás, és így implicite a
sajtószabadság757 fogalmi körébe.758

2.2. A hagyományos kapuőrök alkonya?
A hagyományos médiastruktúrában, ahol a tömegkommunikáció eszközei kezdetben a nyomtartott
sajtótermékek, majd a technológiai fejlődéssel a rádiók és televízióműsor-szolgáltatók voltak, a
médiához való (közvetlen) hozzáférés, vagyis az a lehetőség, hogy valaki valamely sajtótermékben,
vagy médiaszolgáltatóban hallathassa a hangját, helyezhessen el tartalmat, kizárólag a kiadók,
165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478. 508.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), és a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.).
757 Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdés, Smtv. 4–9. §.
758 Smtv. 1. § 6. pont: „Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál,
amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői
felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való
felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az
önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.”
Smtv. 1. § 1. pont: „Médiaszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott,
önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági
szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül.”
Az Smtv. sajtótermék és médiaszolgáltatás fogalmait az Mttv. is megismétli (Mttv. 203. § 60. pont és Mttv. 203. § 40. pont).
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médiaszolgáltatók, illetve a szerkesztők döntésén alapult, leszámítva azokat a sajátos jogi hozzáférési
eszközöket, amelyeket a jogalkotó kivételes esetekben biztosított.
A következő kérdés, hogy a mások véleményét közzétevő, az interneten végbemenő, széles körű
társadalmi folyamatot elősegítő szolgáltatók, amelyek meghatározó szerepet játszanak a (potenciálisan)
minden korábbinál plurálisabb nyilvánosság megvalósulásában, milyen elbírálás alá esnek? Különös
tekintettel terheli-e őket felelősség (és ha igen, milyen, ha pedig nem, akkor miért nem) a harmadik
személyeknek általuk üzemeltetett felületeken elhelyezett tartalmaiért? Ez a kérdés az internetes
tömegkommunikáció kezdeti időszakában nem merült fel, hiszen hosszú ideig a webes technológia
szabta keretek között nem volt mód közvetlen közzétételre, legfeljebb e-mail formájában, amely
kétségkívül nem is jelent(ett) klasszikus értelemben vett „közzétételt”, és nem felel meg a
tömegkommunikáció sajátos kritériumainak sem. Ez sokkal inkább az interperszonális kommunikáció
egyik formája, amely tipikusan bipoláris (kivételesen, példának okáért körüzenet esetén lehetett
multipoláris), és akkor a (tartalom)szolgáltató a nyilvánosságban megjelenő valamennyi tartalom
tekintetében egyfajta szűrő, kapuőr szerepet tölthetett be. A kilencvenes esztendők közepéig tehát csak
olyan közlések jelenhettek meg a webes nyilvánosságban, amelyeket a szolgáltató valamilyen formában,
de mindenkor saját tevékeny közreműködése segítségével (aktív, szerkesztői lépéssel) közzétett. A
harmadik személyek által közvetlenül elhelyezhető tartalmak technológiájának megjelenésével
(elsősorban a kommentek elhelyezését lehetővé tevő oldalak sorolhatók ide) a szolgáltatóknak ez a
közzétételi monopóliuma és az abból fakadó feltétlen zsilipelő szerepe már nem volt abszolút,
képződ(het)tek olyan tartalmak, amelyekkel megjelenés előtt nem került kapcsolatba a szolgáltató. Az
internetes kommunikáció legújabb szerkezeti átalakulásával, a web 2.0 megjelenésével pedig a
tartalomszolgáltatók ezen kapuőr szerepe értelmetlenné, vagy legalábbis – kevésbé erős ítéletet mondva
– súlytalanná kezd válni. Abban az új társadalmi nyilvánosságban, amelyben a tömegkommunikációs
tér egy meghatározott szegmentumában (az internetes kommunikációban) a közzététel automatikus,
közvetlen, mindenféle közvetítői beavatkozástól független, a korábbi kapuőrök – elveszítve addigi
évszázados szűrő funkciójuk lényegét – lassan nyugdíjba kényszerülnek. A funkció azonban új
köntösben – és részben új tartalommal – újra megjelenni látszik az új technológiákban, így új kapuőrök
– a keresőmotor-szolgáltatók, a social media üzemeltetői – kezdik átvenni ezt a feladatot. A közvetítőszolgáltatók (intermediaries), különösen a keresőmotor-szolgáltatók és a közösségi hálózatokat
üzemeltető szolgáltatók forgalomirányító – vagy erősebb kifejezést használva tartalomszelektáló –
tevékenysége a kapuőrök új alkonyát hozta el. A helyzet azonban ezzel együtt is sokat változott: amíg
korábban a tartalomszolgáltatók látták el a nyilvánosság összetételének karmesteri szerepét, amelyek
tevékenysége többé-kevésbé jogszabályok alapján történt, az új gatekeeper-funkciót már különböző
platformszolgáltatók és közvetítőszolgáltatók látják el, akiknek a működésére a korábbi jogi normák
nem érvényesek.

2.3. Az új kapuőrök hódítása
Az online nyilvánosságban megvalósuló kommunikációs folyamatokban nem csupán a tartalmat
előállító szolgáltatók (content provider) játszanak szerepet, hanem azon szolgáltatók is, amelyek a
tartalmakat eljuttatják a közönséghez (intermediaries, gate keepers, közvetítőszolgáltatók). A
hagyományos médiumok esetében is szükség van a tartalomközvetítők (műsorterjesztők)
közreműködésére a tartalmak közönséghez való eljuttatása során. A műsorterjesztők tevékenysége
kimerül abban, hogy a médiaszolgáltatók által rendelkezésükre bocsátott audiovizuális médiatartalmat
elektronikus hírközlő hálózatukon keresztül továbbítják. Az online tartalmak közvetítői, a
közvetítőszolgáltatók, vagyis az új kapuőrök esetében más a helyzet. A közvetítőszolgáltatók a
tartalmakat bizonyos szempontok szerint szelektálják, rangsorolják, hatást gyakorolnak
érzékelhetőségükre. Ez a tevékenység a tartalomszerkesztés mértékét közel sem éri el, de túlmutat az
egyszerű továbbítási tevékenységen, egyfajta sajátos, a tartalmak szabad áramlását befolyásoló
forgalomirányító tevékenységként jellemezhető. A közvetítőszolgáltatók nagymértékben hatással
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vannak az online térben érzékelhető, vagyis a demokratikus diskurzusokban hatást kifejteni képes
tartalmak (vélemények) összetételére, végső soron a közvélemény pluralitására. A közvetítőszolgáltatók
így nem megkerülhetők a szólás- és sajtószabadság 21. századi értelmezési keretének meghatározása
során.
Az új kapuőrök jellegzetességei közül kiemelendő, hogy a tartalmakhoz való hozzáférés lehetőségéről
már nem, vagy nem kizárólag emberek döntenek, hanem a „döntések” egy jelentős részét algoritmusok
hozzák meg. A szolgáltatók tartalomszűrési tevékenysége – amint erre az egyes szolgáltatóknál is
rámutatok – egyáltalán nem transzparens, többnyire sem a szűrési elvek, sem a folyamat nem ismerhető
meg, valamint az sem, hogy emberek vagy gépek végzik-e a tartalomszelekciót. Eli Pariser – a később
általam is tárgyalt szűrőbuborékok kapcsán – mutat rá, hogy „[a]mit most látunk, az az, ahogyan a húsvér őrök átadják a stafétabotot az algoritmikus őröknek. És az algoritmusoknak nincs meg az a belső
etikája, amit a szerkesztők használtak. Így, ha az algoritmusok fogják elrendezni a világot számunkra,
ha azok döntik el, hogy mit nézzünk meg és mit ne, akkor biztosítanunk kell, hogy ne csupán a relevancia
szerint legyenek programozva. Biztosítanunk kell, hogy olyan dolgokat is megmutassanak, amelyek
kényelmetlenek, provokatívak vagy fontosak.”759 Pariser álláspontja a kényelmetlen, provokatív
vélemények szükségességéről nem áll távol az Alkotmánybíróság 1992-től vallott felfogásától: a szabad
kommunikációs folyamatban „helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és
sértőnek egyaránt – különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke.”760

2.4. A tartalomközvetítők, valamint a szólás- és sajtószabadság alapjoga
A szólás- és sajtószabadság klasszikus alkotmányjogi értelmezését és az alapjog alanyainak körét az
értekezés Második és Harmadik részében részletesen bemutattam. Az új médiapiaci értékláncban
megjelenő kapuőrök, közvetítőszolgáltatók szólás- és sajtószabadsághoz való viszonyát a magyar
alkotmánybírósági gyakorlat még nem dolgozta fel. Ezért a kérdés megválaszolásához szükség szerint
más forrásokra kell támaszkodnom. Az Emberi Jogok Európai Egyezményét (EJEE) értelmező Emberi
Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlatában található olyan kapaszkodó, ami segítségül
hívható. Az EJEE 10 cikkének (véleménynyilvánítás szabadsága) értelmezése során az EJEB önálló
jelentést adott a sajtószabadság alapjogának, és az alapjog alanyai körének meghatározása során az „a
média területén az evidens jelölteken kívül (az újságíró, a kiadó, a médiaszolgáltató stb.) mindenkit
megillet, akinek szerepe elengedhetetlen a vélemények, tartalmak közönséghez való eljuttatásában, még
akkor is, ha az Egyezmény 10. cikke róluk nem tesz külön említést.”761 A műsorterjesztő hálózatok
üzemeltetői kapcsán már 1990-ben kiterjesztette a sajtószabadság alanyi körét az EJEB, amikor az
Autronic-ügyben hozott ítélet indokolásában rámutatott, hogy a sajtószabadság „védelme nem csupán
az információ tartalmára, hanem az átvitel eszközére is kiterjed, mert bármely, az eszközt érintő
korlátozás szükségszerűen gátolja az információk megszerzéséhez és átadásához fűződő jogot”,762 Ebből
pedig már csak egy logikai lépés vezet arra a következtetésre, hogy az internetes közvetítőszolgáltatók
éppúgy a szólás- és sajtószabadság alanyai, mint a műsorterjesztő szolgáltatók (kábelszolgáltatók,
műholdszolgáltatók), annak ellenére, hogy saját szerkesztett tartalmat nem állítanak elő és nem tesznek
közre.763
Az EJEE ugyanakkor – összhangban egyébként a magyar alkotmánybírósági gyakorlattal – a szólás- és
sajtószabadság jogát kötelezettségekkel és felelősséggel gyakorolható alapjognak tekinti.764 Ebből
Eli Pariser: Óvakodj az online szűrőbuboréktól. Idézi: Bartóki-Gönczy Balázs: Az online közvetítő szolgáltatók mint az
információhoz való hozzáférés új kapuőrei. Doktori értekezés. PPKE JÁK Doktori Iskola, Budapest, 2017. 115.
760 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 179.
761 Koltay András: Az internetes kapuőrök és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke – a sajtószabadság új alanyai.
In: Állam- és Jogtudomány, 2017/4. 132. Koltay azonos tartalommal megjelent írásában továbbá: Koltay András: Tíz
tanulmány a szólásszabadságról. Wolters Kluwer, Budapest, 2018. 293–306.
762 Case of Autronic AG v. Switzerland, Case no. 15/1989/175/231. Judgement of April 1990. § 47.
763 Vö. Koltay i. m. (761. lj.) 132.
764 EJEE 10. cikk. 2. bekezdése.
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fakadóan, amennyiben a közvetítőszolgáltatókat a sajtószabadság jogosultjainak tekintjük, úgy
tevékenységükkel szemben megkövetelhetők azok a követelmények, „melyek szükséges
intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban.” A közvetítőszolgáltatókkal szembeni
legfontosabb kötelezettségként – álláspontom szerint – azt kellene felállítani, hogy tevékenységükkel
segítsék elő a plurális közvélemény működését. Ennek a kötelezettségnek a tételes jogi megfogalmazása
még várat magára, a bírósági gyakorlat azonban, mint csendes folyó, már elkezdte kivájni az ehhez
vezető utat.765

3. Az internetes kommunikáció sajátosságai
Az offline tömegkommunikációs szférához képest az internetes kommunikáció eltérő karakterisztikus
sajátosságokkal rendelkezik. Ezek a sajátosságok kétségkívül kötődnek az adott technológiához, a
technológia által determináltak. Az internetes technológia teremtette nyilvánosságban megjelenő
közlések két karakterisztikus jellemzője az anonimitás és az információáramlás határok nélkülisége. Bár
az offline környezetben is volt lehetőség a személyazonosságot fel nem fedő, anonim
megnyilvánulásokra, és az információk terjesztése korábban sem volt feltétlenül tekintettel az
országhatárokra, mégis, az internetes közzététel mennyiségileg és minőségileg is új módon jellemzi az
internetes kommunikációt.

3.1. Anonimitás
Az interneten megjelenő megszólalások nagy része azonosíthatatlan forrásból, ismeretlen szerzőtől
származik. Az anonimitás magától értetődőségéről azonban megoszlanak a vélemények: vannak, akik
szerint a név nélküli, álneves megszólalás a világháló természetéből és szabadságából fakadó jelenség,
mások úgy gondolják, hogy mint a nyilvánosság bármely más fórumán, az interneten is főszabály alóli
kivételként jelenhet meg.
Az anonimitás mindazonáltal az internetes világban – minden ellenkező feltételezés ellenére – az esetek
többségében csak látszólagos, és kizárólag a felhasználók közötti relációban értelmezhető feltétlenként.
Az IP-cím alapján ugyanis mind a tárhelyszolgáltató, mind az internetszolgáltató, bűncselekmény
esetében pedig a nyomozó hatóság is azonosítani tudja a felhasználót.766 A magánjogi jogviszonyokban,
polgári jogi igények érvényesítése esetében azonban erre az azonosításra értelemszerűen nincs
lehetőség.
Ezzel együtt is az anonimitás napjainkban tapasztalható jelensége egy technológiai következmény,
hiszen a nyilvánossághoz való hozzáférés egy gép közbejöttével valósul meg, amely nem
szükségszerűen azonosítja a felhasználó személyt.767 Másfelől az internet felépítése – amint erről már
szóltunk – szintén kedvez az azonosíthatatlanságnak, tekintettel a globális, államhatárokat negligáló
természetére.
Ebben a technológiai adottságban az anonimitás egyfajta társadalmi szokássá is vált: az emberek a való
világban rendszerint azonosítják magukat, míg az internetes kommunikáció gyakorlata egészen mást
Ennek bizonyítására az egyes közvetítőszolgáltatóknál visszatérek.
Sok esetben előfordulhat, hogy a felhasználó IP-cím alapján nem azonosítható, ám ha saját eszközről csatlakozik a
hálózathoz, akkor jó eséllyel összekapcsolható a tartalommal az eszköz MAC-címe alapján. A MAC-cím (Media Access
Control Address) egy hexadecimális azonosító számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat.
767 Az anonimitás jelensége a sajtó megjelenése óta jelen van a nyilvánosságban. Az egykori hírlapi gyakorlat szerint a cikk
írója nem jegyezte névvel írását, de az azonosíthatatlanság (volt) a célja az írói álnevek használatának is, hiszen irodalmunk
nagyjai közül sokan nem akarták irodalmi munkásságukkal elismert reputációjukat hírlapi publicisztikájuk esetleges megosztó
volta miatt kockára tenni. Másfelől a név nélkül vagy álnéven megjelent hírlapi tartalmakért a kiadó felelőssége fennállt, így
azok jogellenessége esetén még a tényleges szerző személyének ismerete nélkül (azonosíthatatlansága esetén) is érvényesíteni
lehetett a jogsértés következtében keletkező alanyi jogi igényt. Az online anonimitás során, tárhelyszolgáltatás esetén azonban
nem feltétlenül van olyan jogalany, akivel szemben a kiadóhoz hasonlóan lehetne igényt érvényesíteni.
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mutat. Míg az anyagi világban mindenkinek tipikusan egy személyazonossága van, addig a virtuális
valóságban a valódi személyazonossággal párhuzamosan egy, vagy akár több digitális
személyazonossága is lehet.
A szerző anonimitásából azonban következik egy alapvető jogi probléma. Amennyiben a szerző kiléte
ismeretlen, ám az általa közzétett tartalom jogellenes, úgy kérdéses, hogy ki viseli az érte járó
felelősséget? A jogellenes tartalmakhoz való viszonyrendszerben egy adott személy háromféle pozíció
valamelyikében lehet. A három reláció értelmében: vagy nincs felelőssége az adott jogellenes
tartalomért, vagy éppenséggel őt terheli a felelősség, egyes speciális esetekben pedig – különösen,
amikor a jogellenes magatartás tényleges megvalósítójának személye nem állapítható meg – helytállni
tartozik az iniuriáért. A jogellenes tartalom szerzőjének a kiléte számos esetben nem állapítható meg
akkor, amikor egy tárhelyszolgáltató megszólalási lehetőséget, tárhelyet biztosít másoknak, hiszen
közülük potenciálisan sokan nem lesznek azonosíthatóak.

3.2. Határok nélküliség, decentralizált hálózat
Az interneten zajló kommunikáció további sajátossága, hogy nincs tekintettel az állami szuverenitás
területi korlátaira. Az internetes hálózatok globális működése olyan, az egész földgolyót behálózó
rendszert alkot, amelyre lokális, nemzeti, állami szinten csak nagyon korlátozott mértékben van mód
befolyást gyakorolni.
A technológia lényege a decentralizáltsága, vagyis, hogy különböző infrastruktúrák által létrejött
centrumok, csomópontok alkotják, amelyeknek nincs centruma, nincs a rendszerben egy végső központi
szuperszámítógép (szerver) vagy program, amely az egész rendszert egy meghatározott központból
irányítaná. Az internet egymással lazán összekapcsolt hálózatok összessége, és mivel nincs egy
megragadható magja, ellenőrzése is sokkal nehezebb, mint más platformoké. Nincs olyan központ tehát,
amelynek a kontrolljával befolyásolni lehetne az információáramlást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
egyáltalán nem lehet külső forrásból kontrollálni, befolyásolni a globális forgalomirányítók
tevékenységét vagy éppen a tartalmakat.

4. Az új kapuőrök tevékenységének jogi megítélése
Az alábbiakban röviden összefoglalom azoknak az online szolgáltatóknak a sajátosságait és a
szabályozhatóságuk irányait, amelyek tevékenységükkel befolyásolják az online nyilvánosság és az
interneten lezajló diskurzusok pluralitását. Az új kapuőrök közül az alábbiakat emelem ki:
tárhelyszolgáltatók, keresőmotor-szolgáltatók, vidomegosztóplatform-szolgáltatók és a közösségi
hálózatokat üzemeltető közösségi „média” szolgáltatók.

4.1. A tárhelyszolgáltató felelősségének alkotmányjogi megközelítése
A hagyományos sajtójogi gondolkodás, amely a klasszikus fogalmakkal operált (kiadó,
műsorszolgáltató stb.), az analógia és a logika alapján is egyértelműen a közlésnek teret biztosító
tárhelyszolgáltató felelősségét alapozta volna meg. Ez a szemlélet azonban nem vette figyelembe azt a
speciális viszonyt, amely a felhasználó közvetlen közzétételi lehetősége és a tartalomnak felületet
biztosító szolgáltató között fennáll. Napjainkra körvonalazódik az internetes szolgáltatók harmadik
személyek tartalmáért viselt jogi felelősségének néhány olyan modellértékű jellemzője, amelyek az
egyes nemzeti jogalkotásokban különböző hangsúlyokkal, de konstans módon megjelennek.768 Az
Amerikai Egyesült Államokban egy 1996-os törvény, a Communications Decency Act (CDA), míg az
Az egyes modellek kialakulását és lényegét érzékletesen mutatja be Judit Bayer: Liability of Internet Service Providers for
third party content. Victoria University of Wellington, 2007.

768

197

Európai Unióban az Elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv769 rendelkezett a
tárhelyszolgáltatók felelőtlenségéről, vagy helyesebben feltételes felelősségéről.
Az amerikai megoldás, amely talán elsőként szabályozta a tárhelyszolgáltatók felelősségét – amint arra
már utaltam –, a könyvárusítók felelősségéhez (booksellers liability) hasonló konstrukciót dolgozott ki.
Az analógia nem véletlen, hiszen a könyvesbolt tulajdonosa sem ismerheti valamennyi polcain árult
opus tartalmát, és így azokért felelősséggel sem tartozhat. Az azonban már elvárható a könyvek
árusításával foglalkozó kereskedőtől, hogy amennyiben a részére egy hivatalos megkeresés (legal
notice) érkezik, amelyből értesül valamely általa árusított könyv (vélhetően) jogsértő tartalmáról, azt
haladéktalanul vegye le a polcáról, szüntesse be annak további forgalmazását. Lényegileg ennek
megfelelő szabály az eredetileg a szerzői jogban bevezetett,770 de utóbb a tárhelyszolgáltatókra is
kiterjesztett notice and take down típusú felelősség.
A könyvárusok felelősségi konstrukciójának alkalmazása megnyugtató megoldásnak bizonyult az
esetek többségében, ám voltak olyan szolgáltatók, akikkel szemben méltánytalan döntéshez vezetett.
Azokban az esetekben, amikor a szolgáltatók valamilyen formában szűrték és automatikusan
eltávolították a sértő tartalmakat (például fórumok, hirdetőtáblák stb. üzemeltetői), nem védekezhettek
a limitált felelősséggel, hiszen a bíróság az ilyen tevékenységet egyúttal a felelősség felvállalásaként is
értelmezte.771 A bírósági gyakorlat – amely kétségkívül megalapozott és védhető elvek
figyelembevételével állított fel szigorúbb mércét a tartalmakat monitorozó szolgáltatókkal szemben –,
amellett, hogy méltánytalan helyzetbe sodorta a többletmunkát, az erkölcsileg helyeselhető, a
szélsőséges, támadó bejegyzések elleni fellépést mint társadalmi missziót vállaló szereplőket, paradox
módon az internetes nyilvánosság mérgezését növelte azáltal, hogy a kockázat minimalizálására törekvő
szolgáltatók nem vállalták a nagyobb felelősséget generáló szűrést.
Ezen a kedvezőtlen helyzeten segített a CDA „irgalmas szamaritánus” kikötése (good samaritan
provision), amely „(…) meghatározó jelentőségű lépésnek bizonyult az amerikai szólásszabadság
internetes felületeken való érvényesülése vonatkozásában (…)”.772 A CDA 230. szakasza ugyanis
kimondta, hogy egy interaktív számítógépes szolgáltatás szolgáltatója vagy igénybe vevője semmilyen
körülmények között nem felelős (mint kiadó vagy közlő) egy másik fél által közzétett tartalomért;
„(…)[e]z a határozott nyelvezet az első alkotmány-kiegészítéshez hasonlóan,773 kérlelhetetlen
egyértelműséggel menti fel a szolgáltatókat mindenfajta tartalmi felelősség alól (…).”774 Az amerikai
törvényhozás tehát az irgalmas szamaritánus klauzulával áthidalta azt a problémát, amely a harmadik
felek tartalmát valamilyen formában moderáló, és így bizonyos mélységű „szerkesztői” tevékenységet
is végző szolgáltatók társadalmilag hasznos, ám a jogértelmezés következményeként magasabb szintű
felelősségét alapozta meg.
A notice and take down eljárás – bár lényeges előrelépés a korábbi, a szolgáltatót terhelő szinte korlátlan
felelősséghez képest, mindenképp hatékony megoldást jelent a tárhelyszolgáltató felelősségének
limitálása mellett a jogsérelem orvoslására is (in integrum restitutio) – alkalmazásával szemben több,
(elsősorban elvi jellegű) aggály fogalmazható meg. Magunk itt kizárólag egyetlen, ám kifejezetten
fajsúlyos alkotmányossági szempontra hívjuk fel a figyelmet. Az értesítésben foglalt tartalomra
769 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló
irányelv”). Az európai megoldással a könyv külön, az elektronikus kereskedelemről szóló alfejezete foglalkozik.
770 Grad-Gyenge Anikó: Interneten elkövetett szerzői jogi jogsértések és az értesítési és eltávolítási eljárás. In: Kiss Daisy
(szerk.): E-akták: Tanulmányok az internetjog világából. Bibó István Szakkollégium Internet-jogi Kutatócsoport, Budapest,
2003. 171–199.; Grad-Gyenge Anikó: A forgalomirányítók tevékenységének szerzői jogi kihívásai. Infokommunikáció és Jog,
2016/1. 14–16.
771 Vö. Prodigy-ügy. Stratton Oakmont Inc. v Prodigy Services Co. 1995. WL 805178 N. Y. Sup. Cr. 1995.
772 Vö. Bayer Judit: A háló szabadsága. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága
tükrében. Új Mandátum, Budapest, 2005. 32.
773 Az Első Alkotmánykiegészítéshez való hasonlítás legfeljebb részben, azzal a lényeges megszorítással tartható állítás, hogy
a CDA szabályai nem minősülnek alkotmányos normának.
774 Bayer i. m. (772. lj.) 32.
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vonatkozó jogellenesség gyanújáról való tudomásszerzést követően, a szolgáltatónak kell eldöntenie,
hogy a kérdéses tartalom valójában jogellenes-e, és vállalnia kell ennek a jogi minősítést is tartalmazó
döntésnek az ódiumát. Bármilyen magatartás – így egy internetes bejegyzés, illetve tartalmának –
jogellenességét bár végső soron kizárólag a bíróság jogerős ítélete állapíthatja meg, a szolgáltatónak
mégis ennek hiányában, saját belátására hagyatkozva kell meghoznia egy jogkérdésről a döntést, vagyis
egy jövendő bírósági ítélet tartalmát kell megjósolnia, és kényszerűen minősítenie kell egy közlést
anélkül, hogy arra bármilyen tényleges jogi felhatalmazása lenne. Mindezt pedig annak tudatában kell
megtennie, hogy e jogkérdés esetleges téves megítélése következtében saját jogi felelősségének
megállapíthatóságát kockáztatja. Másfelől azért is aggályos a szolgáltatót ilyen érdemi döntési pozícióba
juttatni, mivel az eltávolítás során (megint csak tényleges iurisdictiós hatáskör és szakmai kompetencia
nélkül) lényegében más, a szolgáltatását igénybe vevő harmadik fél véleménynyilvánítási szabadságát
korlátozza.
Az EJEB három ítéletében vizsgálta a harmadik személy jogellenes tartalmáért (kommentért) viselt
szolgáltatói felelősséget. A Delfi AS v. Estonia-ügyben775 a bíróság megállapította a Delfi felelősségét,
majd a később tárgyalt Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt. v. Hungary-ügyben
MTE-ügy),776 bár megerősítette a korábban megfogalmazott alaptételét, miszerint a tárhelyszolgáltató
felelhet harmadik személyek jogellenes tartalmaiért, döntésében mégis eltérő következtetésre jutott.
Ugyancsak a tartalomszolgáltató (valójában a kérdéses tartalom tekintetében közvetítőszolgáltató)
javára döntött az EJEB a Pihl-ügyben,777 tekintettel arra, hogy az MTE-üggyel megegyezően a vizsgált
kommentek jogsértő voltát nem tartotta kellően súlyosnak. Az MTE-ügyben, a magyar szolgáltatónak
kedvező döntést hozva a bíróság megállapította, hogy a szolgáltató felelőssége a konkrét ügyben nem
volt megállapítható a tartalmaihoz véleményt csatoló harmadik személyek (kommentelők) közléseiért.
A strasbourgi bíróság a két ügyben hozott különböző eredményű döntésének indokolását az ügyek
közötti két, alapvető különbségre vezette vissza. Egyfelől érvelt a Delfi és az MTE szolgáltatásának
különbözőségével, tekintve, hogy amíg az előbbi kifejezetten üzletszerű gazdasági tevékenysége
keretében tette közzé mások tartalmait, és a biztosított kommentelés lehetővé tétele ennek a gazdasági
tevékenységnek (hírportál működtetése) az eredményességét volt hivatva növelni, addig az MTE esetén
ilyen gazdasági érdekeltség nem volt azonosítható. Az Index, hasonlóan a Delfihez, gazdasági
tevékenysége keretében biztosította a tartalom közzétételét, ezért az első érv elesett, de a bíróság
megállapította, hogy a tartalmak nem voltak olyanok, amelyek a véleménynyilvánítási szabadság
korlátozását lehetővé tették volna. A tartalmak – bár támadó jellegűek és vulgáris stílusúak voltak – nem
minősültek nyilvánvalóan jogellenes beszédnek, és biztosan nem minősültek gyűlöletbeszédnek vagy
erőszakra való uszításnak sem.
Összességében az EJEB Delfi- és MTE-döntéseiből pár következtetést már levonhatunk a bíróság
későbbi gyakorlatának prognózisa nélkül. A bíróság az értesítési és eltávolítási eljárást a
tárhelyszolgáltatók vonatkozásában valamennyi érintett érdekére figyelemmel megfelelő eszköznek
találja, de a harmadik személytől származó, súlyosan jogellenes tartalom (gyűlöletet kelt vagy közvetlen
fenyegetést tartalmaz) esetén az államok jogosultak szigorúbb felelősségi szabályokat is bevezetni, ha a
szolgáltató nem távolítja el haladéktalanul az ilyen tartalmakat. Míg az EJEB az MTE esetében a
felelősség alóli mentesülés elégséges indokának találta a gazdasági érdekeltség hiányát, addig az Index
esetében a tartalmak jogellenességének csekély voltára tekintettel nem állapította meg a szolgáltató
felelősségét. A legfontosabb következtetésként azonban azt kell megállapítani, hogy az EJEB
álláspontja szerint a közvetítőszolgáltató saját tartalom közreadása nélkül is gyakorolhatja a szólás- és
sajtószabadságból fakadó jogait, egyúttal viszont terheli az alapjog gyakorlásával együtt járó felelősség
is.

No. 64569/09, 2015. június 16.
No. 22947/13, 2016. február 02.
777 Rolf Anders Daniel PIHL v. Sweden, Application no 74742/14, 2017. február 7.
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4.2. Keresőmotor-szolgáltatók és az internetes szólásszabadság
A közvetítőszolgáltatók egy másik csoportjának, az internetes információtengerben az általunk keresett
információk megtalálását segítő keresőmotor-szolgáltatóknak a tevékenysége is számos újszerű
problémát generált. A jogellenes tartalmakért való szolgáltatói felelősség kapcsán már előzetesen
érdemes leszögezni, hogy a keresőmotor-szolgáltató közvetített tartalmakhoz való viszonya ugyan
néhány ponton hasonlít, de érdemben mégis eltér a tárhelyszolgáltatókétól. A keresőmotorokkal
kapcsolatos jogi problémákat az alábbi kérdésekben összegezhetjük:
a) Lehet-e a keresőmotorok találati listáját szólásnak tekinteni, avagy jogi értelemben beszélnek-e a
gépek?
b) Ha igen, az ilyen szólás élvez-e alapjogi védelmet?
c) Megállapítható-e az automatizált keresés eredményei alapján a szolgáltató felelőssége?
Az online nyilvánosságot jellemző információbőség, és még inkább az információk amorf halmaza
(információs szmog) ugyanis nem segíti, sokkal inkább ellehetetleníti a felhasználók tájékozódását. A
problémát a keresőmotorok megjelenése látszott megoldani, amelyek feladata, hogy keresési parancsok
alapján a keresésnek megfelelő, releváns információkat jelenítsenek meg. Az így felkínált keresési
találatokat a keresőmotor egy meghatározott találati listába rendezi. A közönséghez és a tartalomhoz
való hozzáférés szempontjából annak van jelentősége, hogy a találati lista hányadik helyén jelenik meg
az adott találat. Az internetes nyilvánosság „szónokának”, az online véleményt formulázónak eminensen
az a célja, hogy minél eredményesebben hívja fel magára a figyelmet, minél több online felhasználóhoz
jusson el az általa publikált tartalom, vagyis az minél előkelőbb helyen szerepeljen a keresőmotor által
felkínált tartalmak listáján.
A keresőmotor-szolgáltató mindig más, harmadik személy tartalmát közvetíti. Az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) éppen ezért sorolja a limitált
felelősségű, közvetítő szolgáltatók közé.778 Ám a kérdés mégis az, hogy mi a tényleges kapcsolata az
„(…) információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít[ó](…)”779 keresőmotorszolgáltatónak az igénybe vevő találati listáján megjelenő tartalmakhoz? A közvetítő-elmélet szerint a
keresőmotor-szolgáltató kizárólag közvetíti mások tartalmait, algoritmusok segítségével automatizáltan
és objektíven generálja a találati listákat, míg a szerkesztéselmélet tartalomközlőnek tekinti, amikor –
emberek által megalkotott algoritmus segítségével – a felhasználó keresési kérelmére véleményt
fogalmaz meg arról, hogy a felhasználónak melyek lehetnek a releváns találatok, és hogy azok milyen
sorrendben jelenjenek meg.780
A keresőmotorok olyan információs szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek különleges kihívásokat és
nagyfokú veszélyeket jelentenek az online nyilvánosság pluralitására. A keresőmotor-szolgáltatások
szűrési tevékenységük során rangsorolnak az egyes fellelhető tartalmak között, ezáltal befolyásolják az
egyes tartalmakhoz való tényleges hozzáférés esélyét, ami a közéleti viták polarizálódásához és a piaci
verseny torzulásához vezethet.781
a) A találati lista szólásjellege Európában és az Egyesült Államokban
A luxemburgi székhelyű Európai Bíróság C-131/12. számú, 2014-ben meghozott döntése [Google Spain
SL és Google Inc. kontra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González]
Ekertv. 2. § ld) pontja.
Ekertv. 2. § ld) pontja.
780 Navratyil Zoltán: A gépek nem beszélnek. A keresőmotor-szolgáltatók találati listája, mint szólás az Egyesült Államok
jogfelfogása tükrében. In Medias Res, 2015/1. 133.
781 Vö. Koltay András: A sajtószabadság fogalma ma. In: Koltay András – Török Bernát: Sajtószabadság és médiaszabályozás
a 21. század elején 2. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 122–124.
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az európai jogrendben paradigmatikus jelentőséggel bír. A Bíróság ítélete szerint meghatározott
feltételek esetén „(…) a keresőmotor működtetője köteles arra, hogy egy személy nevére való keresés
nyomán megjelenő találati listáról törölje a harmadik fél által köz[z]étett és e személlyel kapcsolatos
információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkeket, abban az esetben is, ha ezt a nevet vagy az ilyen
információkat korábban vagy ezzel egyidejűleg nem törölték ezekről a weboldalakról, mégpedig adott
esetben akkor is, ha önmagában az említett oldalakon történő közzététel jogszerű.”. Az európai
polgárnak tehát joga van a feledésbe merülésre (right to be forgotten), és ez nagyobb súllyal esik latba,
mint a keresőmotor működtetőjének jogos érdekei, illetve mint az információszabadsághoz fűződő
általános érdek.
Ezzel szemben az USA gyakorlatában a keresőmotor-szolgáltató által megjelenített találati lista
szólásnak, véleménynek minősül, amelyre így kiterjed az Első Alkotmánykiegészítés hatálya.782
A 2000-es évek elején több amerikai alsóbíróság találkozott a különböző keresőmotorok tartalmakat
rangsoroló találati listája jogi minősítésének problematikájával. Az egyik első ilyen ügyben, a Search
King v. Google-ügyben783 a Search King nevű reklámügynökség azt panaszolta, hogy a Google
keresőmotor az általa működtetett weblapokat a találati listán a korábbiakhoz képest hátrébb sorolta,
amely neki jelentékeny mértékű kereslet-, ezáltal pedig bevételkiesést okozott. Az oklahomai nyugati
kerületi bíróság azonban elutasította a Search King keresetét azzal az indokolással, hogy a Google akkor,
amikor oldalak rangsorolását végzi, a felhasználók keresési szokásainak figyelembevételével véleményt
nyilvánít az adott oldalról. Az így kifejtett véleményt (rangsort) pedig az Első Alkotmánykiegészítésből
fakadó alkotmányos védelem illeti meg, amely erősebb, mint a Search Kingnek okozott sérelem. Amíg
a Search King elsősorban a gazdasági érdekeinek sérelmét panaszolta, addig Christopher Langdon
politikai véleménye bemutatásának korlátozása miatt perelte be a Google, a Microsoft és a Yahoo
szolgáltatóit.784 Langdon több politikai tartalmú honlapot üzemeltetett, amelyek különböző bel- és
külpolitikai témákat dolgoztak fel, többek között a kínai kommunista kormányzat emberi jogi
jogsértéseiről. Ezeket a honlapokat Langdon szerette volna reklámozni az alperesek keresőmotorszolgáltatásaiban, akik azonban a reklámok közzétételét megtagadták. Langdon többek között
szólásszabadsága megsértését panaszolta, ám a delaware-i bíróság éppen a keresőmotor-szolgáltatók
szólásszabadságára hivatkozva utasította el a keresetet: nem kötelezhető a keresőmotor-szolgáltató
olyan tartalom (értve alatta a reklámot is) megjelenítésére, amelyet nem akar közzétenni. A bíróság
továbbá azt is kifejtette, hogy a szolgáltatók nem állami szervek, és magántársaságként nem kötelesek
mások szólásszabadságának gyakorlására teret biztosítani.
A keresőmotor-szolgáltatók tevékenységét sokan hasonlítják a könyvtáros katalogizáló
tevékenységéhez, mivel egy könyvtároshoz hasonlóan segítik a felhasználókat az interneten fellelhető
információk tengerében való eligazodásban. Mára azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az internet
bábeli bibliotékájának mindentudó könyvtárosai nem is elfogulatlanok, nem csupán formális feltételeket
alkalmazó automatizált algoritmusok segítségével katalogizálnak, tevékenységükben megfigyelhető,
hogy üzleti, politikai szempontok mentén elfogultságról tesznek tanúbizonyságot (search engine bias).

Vö. Navratyil i. m. (780. lj.) 129–130.
Search King v. Google Technology Inc. Case No. Civ-02-1457-M (W.D. Okla., Jan. 13, 2003).
784 Christopher Langdon v. Google Inc., et al. Case No. 2007 WL 530156, Civ. Act. No. 06-319-JJF (D. Del. February 20,
2007).
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b) Az automatikus keresési javaslat (autocomplete) és a szolgáltatói felelősség
Hasonlóan érdekes és megválaszolandó kérdéseket vet fel a keresőmotor-szolgáltató Google által
működtetett automatikus kiegészítés, valamint a korábbi kereséseinket rögzítő funkció. Ezek az
algoritmusok beavatkoznak az információ továbbításba, amikor ugyan közvetlen emberi beavatkozás
nélkül, de kétségkívül érdemben gyakorolnak egyfajta szerkesztői kontrollt annak érdekében, hogy aktív
javaslatokat generáljanak a felhasználók számára. Ezekben az esetekben a szolgáltató az emberi
tényezőt, a humán inputot kombinálja a mesterséges intelligenciával. Az újszerű jogi kihívást ebben az
esetben a keresőmotor prediktív technológiája és annak jogi minősítése jelenti.
Az autocomplete funkcióval a Google már nem csupán harmadik felek tartalmait jeleníti meg, nem
kizárólag az internet információs óceánjából szűri ki a keresési kérésünkkel adekvátnak vélt tartalmakat,
hanem önmaga tesz javaslatot, önmaga vetít előre keresési javaslatot, mintegy előre megjósolja
gondolatainkat, vagy éppen az eredeti szándékunktól eltérő keresési javaslat generálása révén a kezdeti
érdeklődésünktől eltérő tartalmak felé fordíthatja figyelmünket. Nem pusztán egy eredményt hoz létre,
hanem lényegében sugalmazza az általunk nem minden esetben elvárt eredményt. A Német Szövetségi
Köztársaság elnökének felesége, Bettina Wulff nevére való keresési szándék esetén a Google
automatikus kiegészítésként feltüntette az escort és prostituált kifejezéseket is.785 A Szövetségi Legfelső
Bíróság végül 2013-ban úgy döntött, hogy a Google-nak törölnie kell a sérelmezett szókapcsolatot az
automatikus kiegészítés javaslatai közül. Egy másik ügyben (R. S. Google elleni pere: BGH, Urteil vom
14.05.2013 – VI ZR 269/12) ugyancsak a német Legfelső Bíróság megállapította a Google felelősségét
személyhez fűződő jogok megsértése miatt, amelyet a szolgáltató az autocomplete funkciójával
valósított meg. R. S. úr egy megbecsült német üzletember volt, teljes nevének a Google keresőbe való
begépelését követően az automatikus kiegészítés funkció a személyéhez társította a szcientológus és a
csalás kifejezéseket. A bíróság többlépcsős érvelésben megállapította, hogy sérült a felperes
személyiségi joga, és a szolgáltató közvetlenül felelős a jogsértésért. A bíróság kiemelte, hogy a jogsértő
kifejezéseket a Google szolgáltatása, és nem egy harmadik személy kombinálta össze, a kifogásolt
keresési predikcióként megjelenő kombinációt a keresőmotor hozta létre. Ugyanakkor a bíróság elvi
éllel azt is rögzítette, hogy a Google nem korlátlanul felelős a kifogásolt predikcióért, észszerűtlen lenne
vele szemben azt érvényesíteni, a jogsértés ugyanis vétlen hibának minősül. A bíróság a felelősség
megállapítása során azzal érvelt, hogy a Google tevékenysége nem korlátozódott csupán technikai,
automatikus és passzív jellegű lépések megtételére, valamint egy információ harmadik személyek
számára való hozzáférésének biztosítására. Az autocomplete önmagában nem jogellenes magatartás,
hanem legitim üzleti szolgáltatás, de a szolgáltató felelős azért, ha a predikciók formájában felkínált
keresési javaslatok, kifejezések jogellenesek. A szolgáltató azért tehető felelőssé, mert elmulasztotta
azon megfelelő megelőző intézkedések megtételét, amelyek képesek lettek volna megelőzni a
személyiségi jog megsértését okozó javaslatok megjelenését.
A Google az automatikus kiegészítés és a kapcsolódó találatok funkcióval vitán felül aktívan
beavatkozik az információtovábbításba, nem pusztán a tartalmak passzív közvetítője. Algoritmus alapú,
de az emberi beavatkozást is lehetővé tévő kontrollt gyakorol az online tér információs tengerében, aktív
javaslatokat generál a felhasználói számára. Ebben az esetben a humán inputot összekapcsolja a
mesterséges intelligenciával.

785 Felix Eemeric Tota: Google-Suche „Bettina Wulff,“ Dreiundvierzig Wortkombinationen weniger. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 2015. 01. 16. www.faz.net/aktuell/feuilleton/google-entfernt-ergaenzungen-bei-suche-nach-bettina-wulff13373712.html. Letöltés dátuma: 2018. december 20.; vagy Autocomplete-Funktion, Bettina Wulff und Google einigen sich.
Spiegel Online, 2015. 01. 16. www.spiegel.de/netzwelt/web/bettina-wulff-und-google-einigen-sich-aussergerichtlich-a1013217.html. Letöltés dátuma: 2018. december 22.
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4.3. Az internetes nyilvánosság új színtere: a közösségi hálózatok és platformok. A közösségi
média sajátosságai és szabályozási kihívásai
A közösségi hálózatok társadalmi diskurzusokban betöltött szerepe, a szólásszabadság érvényesülésére
gyakorolt hatása mára oly meghatározóvá vált, hogy sokak véleménye szerint „(…) a Facebook több
hatalommal rendelkezik annak meghatározására, hogy ki szólhat (…), mint bármely legfelsőbb bíróság,
király vagy elnök. (…)”786
A közösségi platformok differentia specificája, hogy a közzétett tartalmakat többnyire a
felhasználóikból álló közösség hozza létre és szerkeszti. A kifejezés (social media) 2006-ban terjedt el,
amikor a Wikipedia, amely maga is egy közösségi média, először definiálta a jelenséget: „(…) a
közösségi média az a média, amit elsődlegesen egy közösség, mint csoport formál, közösségi szinten,
nem pedig írók, újságírók és a médiavállalatok összessége. (…)” 2015-ben az Encyclopædia Britannica
által szerkesztett Merriam–Webster úgy határozta meg a közösségi médiát, mint az elektronikus
kommunikáció ama formája, amelyen keresztül az emberek online közösségeket hoznak létre abból a
célból, hogy információkat, ötleteket és személyes üzeneteket osszanak meg. 787
A közösségi oldalakat üzemeltető platformszolgáltatók működése sok tekintetben túllép a klasszikus
állami jogi szabályozás joghatósági kérdésén. A szolgáltatások határok nélkülisége csak hozzájárul
ahhoz, hogy a közösségi platformok a nemzetállami szuverenitás tanára épülő állami jogalkotási
dokumentumokkal szemben bizonyos esetekben rezisztensek maradjanak. Egyúttal a közösségi
platform szolgáltatói rendszerint maguk alkotnak szabályokat, amelyekkel lényegében meghatározzák
a véleménynyilvánítás kereteit, a kimondhatóság határait, és ezen mechanizmusokhoz illeszkedő,
normasértés esetén alkalmazható eljárásokat is bevezetnek. A szolgáltatók által alkotott szabályok
lényegében egy sajátságos „tartalomszabályozást” hoznak létre, és e regulák – tulajdonképpen – az
állami médiaszabályozások platformon történő leképeződései.
A közösségi platformok közül sok tekintetben kiemelkedik a Facebook közösségi oldal, ezért alább
ennek a szabályozási tevékenységét, valamint annak egyes elemeit mutatom be.
A Facebook közösségi platform szolgáltató három „jogi” dokumentuma érdemel figyelmet. Az általános
felhasználási feltételeket, a szolgáltatót és a felhasználót egymással szemben megillető jogokat, és
kötelezettségeket, valamint a felelősség kérdéseket 2018. áprilisáig a Jogi és Felelősségi Nyilatkozat
szabályozta, amelyet felváltott a ma is hatályos Felhasználási feltételek című szabályzat. A harmadik
releváns szabályzat Közösségi Alapelvek megnevezésű normagyűjtemény. Mindhárom szabályzat
kapcsán szükséges megjegyezni, hogy azok a normavilágosság szempontjából kevéssé sikerült
szabályokat tartalmaznak.
2018. áprilisa előtt a Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozata (a továbbiakban: Nyilatkozat)
tartalmazta azokat az alapvető szabályokat, amelyek a szolgáltató és a felhasználó közötti magánjogi
jogviszony alapjait adták. A Facebook és a felhasználó között a szolgáltatás használatával vagy az ahhoz
való hozzáféréssel létrejött jogviszonyt alapjaiban határozta meg ez a Nyilatkozat. Amennyiben valaki
felhasználóként regisztrál a Facebook nevű közösségi hálóra, a regisztráció részeként elfogadja a
szolgáltató által egyoldalúan felállított belső szabályzatokat [illetve, ahogy a tájékoztató fogalmaz, „(…)
a Facebook használatával ezeket a feltételeket elfogadod (…)”], hiszen ez feltétele a közösségi platform
használatának.
A Nyilatkozat 15. pontja foglalkozott a szolgáltató és a felhasználó közötti viták megoldásával,
amelynek értelmében a felhasználó minden, a Nyilatkozatból vagy a Facebook-ból eredő vagy azokhoz
kapcsolódó, a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló követelést, keresetet vagy kárigényt kizárólag
az Amerikai Egyesült Államok észak-kaliforniai bíróságán vagy a San Mateo megyében lévő állami
bíróságon keresztül volt köteles rendezni, és vállalni, hogy minden ilyen követelés peres úton való
Jeffrey Rosent idézi Marjorie Heins: The Brave New World of Social Media Censorship. 127 Harvard Law Review (2014)
325.
787 Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus. www.merriam-webster.com. Letöltés dátuma: 2018. december 21.
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rendezése céljából aláveti magát ezen bíróságok illetékességének. Kalifornia Állam joga volt irányadó
a Nyilatkozat és bármely, a felhasználó és a Facebook között felmerülő követelés vonatkozásában, a
jogszabályi rendelkezések ütközésére vonatkozó rendelkezésekre való tekintet nélkül.788
A 2018. áprilisa óta hatályos Felhasználási feltételek a bírósági fórum és az alkalmazandó jog
tekintetben az Európai Unió polgárai számára jelentős pozitív változást hoztak. A jogviták rendezésére
az életvitelszerűen az EU egyik tagállamában élő felhasználók a szolgáltatóval szemben felmerülő
követelésüket ezen tagállam joga alapján, és az abban a tagállam hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság előtt érvényesíthetik. Minden más esetben a jogi igény érvényesítése Írország joga
alapján (a nemzetközi magánjog kollíziós szabályaira tekintet nélkül), és bármely illetékes bírósága előtt
lehetséges.789
A Nyilatkozat az esetleges jogellenes tartalmakért viselt felelősséget teljes egészében áthárította a
felhasználóra:
„Ha az Ön Facebookon fennálló tevékenységeivel, tartalmaival vagy információival kapcsolatban bárki
ellenünk követeléssel él, Ön kártalanít és mentesít bennünket az ilyen követeléssel kapcsolatban
felmerülő minden kártól, veszteségtől, bármilyen fajta kiadástól (beleértve az ésszerű jogi költségeket
és díjakat). Habár biztosítunk szabályokat a felhasználói magatartásra vonatkozóan, nem ellenőrizzük
vagy irányítjuk a felhasználók tevékenységeit a Facebookon, és nem vagyunk felelősek a felhasználók
által a Facebookon továbbított, vagy megosztott tartalomért vagy információért. Nem vagyunk felelősek
semmilyen sértő, obszcén, törvénytelen vagy más kifogásolható tartalomért vagy információért, mellyel
Ön találkozhat a Facebookon. Nem vagyunk felelősek a Facebook-felhasználók sem online, sem offline
magatartásáért.(…)”790 Az újabb felhasználási feltétek szintén tartalmaznak felelősségkorlátozó
klauzulát, amely a korábbi szabályozás némiképp finomított megfelelője.791
Bizonyos esetekben a szolgáltató megszüntetheti a közösségi szolgáltatás használatának a lehetőségét
is. Az eredeti nyilatkozat szerint „[h]a megsérti jelen Nyilatkozat tartalmát vagy szellemiségét, vagy
egyéb módon számunkra kockázatot teremt, illetve lehetséges jogvitának tesz ki bennünket, akkor az
Ön számára részben vagy egészben megszüntethetjük a Facebook használatának lehetőségét. Önt emailben vagy a fiókjához történő következő hozzáférési kísérlete során fogjuk értesíteni. Ön is bármikor
törölheti a fiókját vagy letilthatja alkalmazását.(…)”792. A Felhasználási feltételek is rendelkeznek a
szolgáltató által károsnak minősített tartalmakkal és viselkedéssel szembeni fellépésről, rögzítve, hogy
a szolgáltató az ilyen tartalmakat eltávolíthatja, bizonyos funkciókhoz való hozzáférést letilthat,793 és a
felhasználói fiókot is felfüggesztheti, vagy megszűntetheti.794
A Felhasználási feltételek mellett meg kell említeni egy másik, kiemelt fontosságú szabályzatot, a
Közösségi Alapelveket795 (community standards), amely lényegében a Facebook tartalomszabályozási
Vö. Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat 15.1. alpont (jogviták peres rendezésére kizárólagos illetékesség kikötése).
Vö. Facebook Felhasználási Feltételek, 4.4. alpont (jogviták).
790 Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat, 15.2. alpont (szolgáltatói felelősség limitálása a felhasználói tartalmakért).
791 Facebook Felhasználási feltételek, 4.3. alpont (felelősség korlátozás): „(…) Amennyiben észszerű szakszerűséggel és
gondossággal jártunk el, nem vállaljuk a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen Feltételek
általunk való megszegéséből vagy más módon a mi intézkedéseinkből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen Feltételek
elfogadásakor sem te, sem mi észszerűen nem láthattunk előre; bármilyen sértő, kifogásolható, obszcén, jogellenes vagy más
módon kifogásolható tartalomért, amelyet mások a termékeinkben közzétettek, és te találkoztál velük; továbbá az észszerű
befolyásunkon túlmutató eseményekért.
A fentiek nem zárják ki és nem korlátozzák a felelősségünket gondatlanságunkkal okozott halálesetért, személyi sérülésért
vagy csalárd hamis állításért. Továbbá nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősségünket semmilyen más esetben sem, ahol ezt
jogszabály nem teszi lehetővé.”
792 Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat, 14. pont (Megszűnés).
793 Vö. Facebook Felhasználási Feltételek, 1. pont.
794 Vö. Facebook Felhasználási Feltételek, 4.2. alpont, „Ha megállapítjuk, hogy nyilvánvalóan, súlyosan vagy ismételten
megszegted a feltételeinket vagy szabályzatainkat, ideértve különösen a Közösségi alapelveket, akkor a fiókodhoz való
hozzáférésedet felfüggeszthetjük vagy véglegesen letilthatjuk. A fiókodat akkor is felfüggeszthetjük vagy letilthatjuk, ha ezt
törvény írja elő. Adott esetben értesítést küldünk neked a fiókoddal kapcsolatban, amikor legközelebb megpróbálsz
hozzáférni.”
795 www.facebook.com/communitystandards/introduction. Letöltés dátuma: 2018. december 12.
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dokumentuma. A Közösségi Alapelvek határozzák meg a Facebook nyilvánosságában érvényesülő
szólás- és sajtószabadság kereteit, az alapjogok érvényesülésének peremfeltételeit.
A közösségi oldalak üzemeltetői kontroll alatt tartják az egész közösségi hálózatot, látják és befolyásolni
tudják a felhasználók online tevékenységét, és következtetni tudnak offline életükre is. Annak fejében,
hogy a közösségi hálózatokon a minden korábbinál szélesebb nyilvánosság biztosítja a polgárok
hozzáférését, ezen szolgáltatók kontrollálják hálózati életünk szinte minden mozzanatát, a közzétett
adatainkat, és maguk állapítják meg azokat a közösségi szabályokat, amelyeket a felhasználóknak be
kell tartaniuk.
A Facebook a tiszteletteljes viselkedésre ösztönzésére vonatkozó alapelveinek áttekintő
összefoglalójában a szolgáltatást olyan helyként definiálja, ahol mindenki megoszthatja élményeit
másokkal, és felhívhatja figyelmüket a számára fontos kérdésekre. Ebből eredően előfordulhat, hogy a
felhasználó a sajátjától eltérő véleményekkel találkozik. A Facebook elismeri, hogy az ellentétes
nézőpontok megjelenése fontos beszélgetésekhez vezethet a nehéz témákkal kapcsolatban. Ám ahelyett,
hogy mindebből a diskurzusok széles körű szabadsága mellett foglalna állást, rögzíti, hogy „(…) [a]nnak
érdekében, hogy jobb egyensúlyt teremtsünk sokszínű közösségünk szükségletei, biztonsága és érdekei
között, bizonyos típusú kényes tartalmakat eltávolíthatunk, vagy korlátozhatjuk közönségüket (…)”.
Végső esetben pedig fenntartja magának a jogot, hogy azt, aki nem tartja be ezeket a szabályokat, akár
törölheti is a – virtuális valóság általa kontrollált – platformjáról, mintegy a felhasználó „online halálát”
okozva. A közzétett vagy megosztott vélemények között tehát a szolgáltató vállaltan szelektál, az egyén
pedig nemigen hivatkozhat szabad véleménynyilvánításának jogellenes korlátozására, tekintettel arra,
hogy a közösségi platform igénybevételével, a regisztrációval átruházta a tartalom feletti ellenőrzés
jogát az üzemeltetőre. Ez az a pont, amely alapvetően alakítja át a politikai diskurzusok alkotmányjogi
szerkezetének korábban bemutatott rendszerét: a feje tetejére állítva azt. A magánszolgáltató által
alkalmazott tartalomszűrés lehet ugyan, hogy alkotmányosan elfogadott, legitim korlátozások mentén
valósul meg, mégis, a magáncenzúrát megvalósító gyakorlat végső soron képes lehet a társadalmi
közvitát torzítani, tematizálni, akár politikai, akár gazdasági vagy más érdekből. A Facebook ugyanis,
amikor úgy dönt, hogy egy tartalmat töröl, vagy akár egy felhasználó profilját törli a közösségi
hálózatról, nincs semmilyen jogilag szabályozott indokláshoz kötve, eljárásában nem jutnak érvényre
az állami processzusokban feltétlenül érvényesülő garanciák.
Az elmúlt esztendőkben – szinte észrevétlenül – a Facebook a saját közösségi szabályzataival, így
különösen a közösségi alapelveivel és az adatkezelési szabályzatával egy olyan globális szabályozóvá
vált, amely tartalomszabályozást végez, ám annak érvényesítését objektív eljárási garanciák nélkül
valósítja meg. A szerződésből levezetett joglemondás, helyesebben a szolgáltató szűrési jogosultsággal
való felruházása, a szólásszabadság online határainak meghatározására való felhatalmazása kapcsán
azonban szükségszerűen felvetődik a magánjogi szerződések tartalmának alkotmányossági kérdése.
Álláspontom szerint ez az új jelenség megerősíti az alapjogok horizontális hatályának elismerését
proponáló nézeteket.
A Facebook közösségi irányelveiben olyan tartalomszabályozást valósít meg, amely sok tekintetben
azonos az államok által kidolgozott médiaszabályozásokból ismert rendelkezésekkel.
A közösségi alapelvek lényegében „(…) a médiaszabályozás (értsük utóbbi alatt az állami
normaalkotást) klasszikus tárgyköreit, problémáit tárgyalja, és alkot azokban határokon átívelő
érvényességgel, tartalmi és eljárási normákat (…)”.796 A Facebook az általa fenntartott közösségi
hálóban kimondható vélemény határait, a szólásszabadság korlátait szabja meg – magánjogi alapon álló
– normarendszerével, hiszen meghatározza, mely szólásokat nem tolerálja a közösségen belül. Ilyenek
például az erőszakos és fenyegető tartalmú közlések (ide tulajdonképpen a közrendet, közbiztonságot,
Nyakas Levente: A Facebook leporolt közösségi irányelvei: globális versus nemzeti médiaszabályozás? A Médiatudományi
Intézet
blogja,
2015.
április
8.
mtmi.hu/cikk/708/A_Facebook_leporolt_kozossegi_iranyelvei_globalis_versus_nemzeti_mediaszabalyozas. Letöltés dátuma:
2018. május 24.
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tulajdont, személyes biztonságot fenyegető tartalmakat/szólásokat sorolja a Facebook), az erőszakos,
durva beszéd és meztelenséget ábrázoló tartalmak (ez a kiskorúak védelmének, a közerkölcs kérdésének
feleltethető meg) vagy éppen a gyűlöletbeszéd.797
A tartalmi szabályokhoz hasonlóan, rendkívül fontos kitérnünk a közösségi alapelvekbe ütköző
tartalmak kezelési mechanizmusára és a Facebook által alkalmazott szankciók körére. Ezek
tulajdonképpen hasonlóak az államok eljárásjogi normáihoz, ám egy fontos ponton mégis eltérnek
azoktól. Az állami eljárási szabályok szigorúan kötött, eljárási garanciákkal körbebástyázott
eljárásrendet állapítanak meg, ezzel szemben a Facebook által lefolytatott belső vizsgálatok (review)
ismeretlen rendben zajlanak. Az általános eljárási rend lényege, hogy egy belső normába ütköző
tartalom esetén – amelyet többnyire bejelentésre észlel a Facebook –, elindul a belső vizsgálat, majd
amennyiben megállapítást nyer a Facebook normáját sértő tartalom, az eltávolításra kerülhet vagy akár
a felhasználó törlésével is járhat.
Hasonlóan elgondolkodtatók a Facebook kollíziós normái, amikor egy közzétett tartalom
vonatkozásában a Facebook valamely normája ütközik egy adott állami jogalkotó által létrehozott jogi
szabállyal. Itt két alapeset létezhet: vagy a tartalom nem sérti a Facebook normáit, de a nemzeti jogot
igen, vagy fordítva. A kérdés különösen akkor válik lényegessé, amikor a Facebook megállapítja, hogy
az adott tartalom nem sérti a közösség normáit, majd ezt követően arról dönt, hogy ténylegesen sérti-e
a helyi jogot (sic!). Amennyiben ez utóbbit megállapítják, akkor az adott tartalmat ugyan nem távolítják
el, viszont blokkolják az inkriminált szólás elérhetőségét az érintett államból.
Mindebből arra következtethetünk, hogy „a Facebook úgy viselkedik, mint bármely más szuverén állam:
a szólásszabadságot érintő normákat bocsát ki, azok betartását ellenőrzi, sőt, kollízió esetén, saját
normáit részesíti előnyben, bizonyos kompromisszumok mellett.”798 Ez különösen problematikus annak
fényében, hogy a Facebook egy globális közösségi háló, amely a multikulturális világ különböző
kultúrájú és jogrendszerű államaiban élő, közel kétmilliárd polgárának biztosít közös agorát.
Alkotmányjogi összefüggésben, különösen az alapjogkorlátozás szempontjából annak van jelentősége,
hogy a Facebook mint transznacionális szuverén „normaalkotó” melyik kulturális közegben (nemzeti
jogban) kialakult érvényes normarendszer alapján dönt a szólásszabadság korlátairól. Talán az USAban érvényes normák és gyakorlat alapján, amire a székhelyéből és alávetési nyilatkozatából
következtetni lehet? Vagy globális helyzetét és hatalmi pozícióját érzékelve, az államok szabályozásától
teljesen függetlenül hoz létre új, leginkább a médiaszabályozás körébe eső normákat, melyek
valamennyi – különböző társadalmi, kulturális háttérrel, jogi szocializációval és állampolgársággal
rendelkező – felhasználóra érvényesek? A kérdésre egyértelmű választ adni nem tudunk, tekintve, hogy
a normák megalkotásának motivációjára, folyamatára a transzparencia hiánya miatt nem láthatunk rá.
Választ erre leginkább csak úgy kaphatnánk, ha transzparens lenne a Facebook normaalkalmazási
gyakorlata, azaz a bejelentések nyomán olyan nyilvános döntések születnének, melyekből kiderülne,
hogy a Facebook milyen indokok mentén talált egy tartalmat közösségi irányelvekbe ütközőnek vagy
annak megfelelőnek.799

Vö. Nyakas Levente: A Facebook leporolt közösségi irányelvei: globális versus nemzeti médiaszabályozás? A
Médiatudományi Intézet blogja, 2015. április 8.
798 Uo.
799 A Facebook tartalomszűrési gyakorlatára vonatkozó példákat ld. Klein Tamás: Adalékok az online diskurzusok szabályozási
kérdéseihez. In: Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején: 4. Wolters Kluwer,
Budapest, 2017. 149–186.
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4.4. A videómegosztóplatform-szolgáltatások
A videómegosztóplatform-szolgáltatás olyan sajátos online tartalommegosztást lehetővé tévő
szolgáltatás, amely a felhasználói részére tárhelyet szolgáltat egyes videótartalmak közzétételére és
egyúttal másoknak hozzáférést enged ezekhez a tartalmakhoz. Az így közzétett audiovizuális tartalmak
külső megjelenésükben valójában azonosak bármely audiovizuális médiatartalommal.
A videómegosztóplatform-szolgáltatásokra vonatkozó egységes európai szabályozási keret megalkotása
egészen az AVMS irányelv 2018-ban lezárult revíziójának a hatályba lépéséig váratott magára.800 A
hosszú kodifikációs folyamat eredményeként az audiovizuális tartalmakkal összefüggő
közvetítőszolgáltatások közül elsőként a videómegosztóplatform-szolgáltatások kerültek a legközelebb
az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz.

4.4.1. A videómegosztóplatform-szolgáltatás fogalmi meghatározása
Az AVMS irányelv európai szinten egységes fogalmat hozott létre az alábbiak szerint:
„videómegosztóplatform-szolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57.
cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, amelynek, vagy amely egy elválasztható részének vagy egy
alapvető funkciójának elsődleges célja, hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a
2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül
olyan műsorszámokat, felhasználó által létrehozott videókat, vagy mindkettőt juttasson el a
közönséghez, amelyekért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel,
és amelyeket a videómegosztó platform szolgáltatója rendszerez például automatikus eszközökkel vagy
algoritmusokkal, különösen megjelenítés, címkézés és sorba rendezés révén.”.801
Le kell szögezni, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatás semmiképpen sem tekinthető az
audiovizuális médiaszolgáltatás egyik fajtájának, hanem külön kategóriát képvisel, így a fogalmi elemek
tisztázása mellett az elhatárolási kérdések is fontos szerepet kapnak. A videómegosztóplatformszolgáltatás fogalma az alábbi jelentős ismérvek mentén írható le:
a) A szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó
tárolásával jár, amelyért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel;
b) A tárolt tartalom szervezését a szolgáltatás nyújtója határozza meg többek között automatikus úton
vagy algoritmussal, különösen tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, megjelölés (másként címkézés) és
sorba rendezés révén;
c) A szolgáltatás, illetve a szolgáltatás valamely elkülöníthető része azt az elsődleges célt szolgálja, hogy
a közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából műsorszámok és felhasználó által
előállított videók jussanak el;
d) A szolgáltatás elektronikus hírközlő hálózaton802 keresztül érhető el.803
Azzal, hogy az irányelv nem csupán azokat a szolgáltatásokat vonja a szabályozási körbe, amelyek
esetében a szolgáltatás lényege az audiovizuális tartalom megosztása, hanem azokat is, amelyek egy
meghatározott részének vagy alapvető funkciójának a célja a műsorszám vagy videó közönséghez való

Az AVMS irányelv módosítása 2018. december 18-án került kihirdetésre az Európai Unió hivatalos lapjában és a kihirdetést
követő
huszadik
napon
lép
hatályba.
eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1547815252507&uri=CELEX:02010L0013-20181218. Letöltés dátuma: 2018. december 20.
801 AVMS irányelv 1. cikk (1) bekezdés aa) pontja.
802 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK
irányelv 2. cikk a) pontja alapján meghatározott hálózat.
803 Javaslat az Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv módosítására 2016/0151 (COD) (a továbbiakban:
Irányelvtervezet) 1. cikk 1. pont.
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eljuttatása, a klasszikus videómegosztó-platformok, mint pl. a YouTube, Indavideo mellett, a közösségi
médiumok (adott szolgáltatása, funkciója) is az AVMS irányelv hatálya alá került.

4.4.2. A videómegosztóplatform-szolgáltatás „műfaji” sajátosságai
a) Nem audiovizuális médiaszolgáltatás
A videómegosztóplatform-szolgáltatás, bár audiovizuális tartalmak közzétételét biztosítja, de – amint a
fenti definícióból is kiderül – nem médiaszolgáltatás,804 különös tekintettel arra, hogy a tartalmakért
szerkesztői felelősséggel nem tartozik. Ennek az az oka, hogy a tartalmakat nem előállítja, azokra érdemi
hatással nincs, csupán a tárolásuk és hozzáférhetővé tételük számára biztosít platformot, miközben az
AVMS irányelv hatályos rendelkezései szerint a szolgáltató akkor rendelkezik szerkesztői
felelősséggel,805 ha a műsorszámok kiválasztása és összeállítása felett tényleges ellenőrzést gyakorol
(szerkesztői döntést hoz).806 Ez a követelmény – nem vitásan – a lineáris és a lekérhető audiovizuális
médiatartalmak esetében is megvalósul a műsorrend, vagy a műsorkínálat meghatározása során, ám a
videómegosztóplatform-szolgáltatások esetében nem teljesül.
b) Sajátos tárhelyszolgáltatás
A videómegosztóplatform-szolgáltatás az Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv807
fogalomrendszerében tárhelyszolgáltatásnak minősül. Ugyanakkor az ilyen szolgáltatók tényleges
tevékenysége több szempontból is meghaladja a tárhelyszolgáltató tartalommal összefüggő távoli
kapcsolatát. A tárhelyszolgáltató a (jogellenes) harmadik személyek által közzétett tartalomért való
felelősség alól mentesül, amennyiben nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes
magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, és amint a
tartalom jogellenességéről, vagy arról, hogy az bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti tudomást
szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja. A
szolgáltató felelősség alóli mentesülésének a legfőbb indoka az, hogy a tartalom puszta tárolása során
kapcsolata a tartalommal igencsak távoli. A videómegosztóplatform-szolgáltatások ezzel szemben
szolgáltatási tevékenységük során az egyszerű tárolási tevékenységnél lényegesen differenciáltabban
járnak el. Szolgáltatásuk több szempontból is meghatározó a tartalmak megjelenése tekintetében.
Strukturált tevékenységük során az egyszerű tárhelyszolgáltatáshoz képest:
– Interfészt, azaz felhasználói felületet biztosítanak, amely megkönnyíti a feltöltött tartalom keresését
és megjelenítését, azonban a fogyasztók számára megnehezíti annak felismerését, hogy
tárhelyszolgáltatói tevékenységgel állnak-e szemben, vagy valamely harmadik személy
tartalomszolgáltatását látják.
Az AVMS irányelv a médiaszolgáltatásnak az alábbi fogalmi elemeit azonosítja:
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott olyan szolgáltatás,
– amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy
– egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó műsorszámokat
– tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából
– elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül
– a közönséghez eljuttassa. [vö. AVMS irányelv 1. cikk (1) bekezdés a) pontja]
805 AVMS irányelv 1. cikk (1) bekezdés c) pontja: „[A] műsorszámok kiválasztása és összeállítása – televíziós
műsorszolgáltatás esetében a műsorszámok időbeli összeállítása, lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások esetében pedig
a műsorkínálat összeállítása – során megvalósuló tényleges ellenőrzés. A szerkesztői felelősség nem eredményezi
szükségszerűen a nemzeti jog szerinti jogi felelősséget a nyújtott tartalom vagy szolgáltatás tekintetében.”
806 AVMS irányelv 1. cikk. (1) bekezdés bb) pontja: „[A] szerkesztői felelősség gyakorlásának keretében rendszeres jelleggel
hozott, az audiovizuális médiaszolgáltatás napi működéséhez kapcsolódó döntés.”
807 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (a továbbiakban: Eker. irányelv).
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– A feltöltött (általuk tárolt) tartalmakhoz kapcsolódva reklámhelyeket értékesítenek.
– Olyan algoritmusokat használnak, amelyek segítségével a felhasználók könnyebben rátalálhatnak az
érdeklődési körükbe tartozó tartalmakra, illetve különböző módszerekkel rendszerezik, sorba rendezik
azokat (például lejátszási listákat hoznak létre).808
Ezek a tevékenységek leginkább a tartalom szervezéseként írhatók le, amely a tartalommal összefüggő
kapcsolatot tekintve nem meríti ki a médiaszolgáltatási tevékenység feltételeit, de lényegesen
meghaladja az egyszerű tárhelyszolgáltató tevékenységet. Ez a tevékenység tehát, tekintettel annak a
viszonynak a jellegére, amely a szolgáltatót a videómegosztó-platformon tárolt tartalomhoz fűzi, inkább
a tartalom szervezésére, semmint magára a tartalomra irányul.809
A fenti sajátságos viszony felismerése mellett több tagállami bíróság is hozott az elmúlt években olyan
ítéleteket, amelyek megkérdőjelezték a tárhelyszolgáltatókra irányuló Eker. irányelvben meghatározott
felelősség alóli mentesülés szabályainak alkalmazhatóságát.810

4.4.3. Az AVMS irányelv videómegosztóplatform-szolgáltatókra vonatkozó új rendelkezései
Az AVMS irányelv messzemenőkig figyelembe veszi a szolgáltatás sajátos jellegét, és annak
megfelelően, egyrészt lehetővé teszi, hogy a tagállamok olyan kötelezettségeket telepítsenek a
videómegosztóplatform-szolgáltatókra, amelyek elősegítik a fogyasztók káros tartalmaktól való
megóvását, másrészt nem szakít az Eker. irányelv korlátozott felelősségi (felelősség alóli mentesülési)
rendszerével. A videómegosztóplatform-szolgáltatás így a felülvizsgált irányelv rendszerében továbbra
sem minősül audiovizuális médiaszolgáltatásnak, hanem egy új szolgáltatási kategóriaként kerül
meghatározásra. Mindez azonban kizárólag a videómegosztóplatform-szolgáltatóra, mint a
tárhelyszolgáltatóra igaz, a tárhelyen hozzáférhetővé tett tartalom előállítójára, terjesztőjére (lényegében
a tartalomszolgáltatóra) nem vonatkozik, hiszen az általa nyújtott szolgáltatás megfelelhet az
audiovizuális médiaszolgáltatás fogalmának.811
Az AVMS irányelv a tagállamok kötelezettségévé teszi azoknak – az Eker. irányelvhez képest –
többletkötelezettségeknek a szabályozását, amelyeket a videómegosztóplatform-szolgáltatóknak meg
kell tenniük. Ezeket a kötelezettségeket a szolgáltatók megfelelő intézkedésekkel kell teljesíteniük,
különös tekintettel az átlagnál sérülékenyebb fogyasztók, a kiskorúak káros audiovizuális tartalmaktól,
valamint az Unió minden polgárának az erőszakra, illetve a gyűlöletre uszító tartalmaktól való védelme
érdekében. Az AVMS irányelv nem határoz meg konkrét intézkedéseket, csupán egy exemplifikatív
listát tartalmaz, amelyek közül a szolgáltatók választhatnak. Az irányelv megfelelő intézkedésnek
tekinti:
– A videómegosztó-platform szolgáltatója általános szerződési feltételeiben meg kell határozni és
alkalmazni kell az erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi
fejlődésére káros tartalmak fogalmát;
– Olyan mechanizmusok kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videómegosztó platformok
felhasználói bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett videómegosztóplatform-szolgáltató számára a
platformján tárolt, erőszakra, gyűlöletre uszító, vagy a kiskorúak fizikai, szellemi, erkölcsi fejlődésére
káros tartalmat;

Sorbán Kinga: A videomegosztó platformok európai szabályozásának aktuális kérdései. Médiakutató, 2018/1. 11.
Vö. Irányelvtervezet 29. preambulumbekezdés.
810 Pl. a Peterson v. Google Inc. és mások ügyben a hamburgi bíróság kimondta, hogy a YouTube-ra nem vonatkozik a
tárhelyszolgáltatók felelősség alóli mentesülését előíró szabály, mert a harmadik személyek által feltöltött videók a szolgáltató
saját (vagyis tényleges ellenőrzése alatt álló) videóinak minősülnek.
811 Vö. Sorbán i. m. (808. lj.) 12.
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– Életkor-ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése a videómegosztó platformok felhasználói
számára azon tartalmakkal kapcsolatban, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy
erkölcsi fejlődését;
– Olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a videómegosztó platformok
felhasználói számára az erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy
erkölcsi fejlődésére káros tartalmak tartalom minősítését (klasszifikáció);
– Szülői felügyeleti rendszerek biztosítása azon tartalmak tekintetében, amelyek károsíthatják a
kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését;
– Olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videómegosztó platformok
visszajelezhetnek a videomegosztó platformok felhasználóinak az előbb bejelentések vagy jelölések
nyomán meghozott intézkedésekről.812
Az AVMS irányelv a megfelelő intézkedések kiválasztásához az alábbi szempontok mérlegelését teszi
szükségessé:
a) a kérdéses tartalom természetét;
b) a tartalom károsságának mértékét,
c) a védendő személyek tulajdonságait,
d) a felmerülő jogokat és az érdekeket, ide értve a platformszolgáltatók és a tartalmat készítő, megosztó
felhasználók érdekeit, valamint a közérdeket is.
Sajátos szabályozási megoldásként az AVMS irányelv módosítására irányuló javaslatban – az AVMS
irányelv általános szabályozásával szemben – a videómegosztó platformokat érintő szabályok
maximális harmonizációt írtak elő. Az AVMS irányelv főszabályként ugyanis minimumharmonizációs
irányelv, vagyis az irányelvben szabályozott kérdésekben a tagállamoknak joguk van eltérő vagy
szigorúbb szabályokat is hozni, amennyiben azt a nemzeti sajátosságaik alapján indokoltnak tartják. A
videómegosztóplatform-szolgáltatók esetében azonban a tervezet ki kívánta zárni a szigorúbb tagállami
szabályozás lehetőségét,813 hiszen minden olyan szabály, amely szigorúbb vagy részletesebb lenne az
Irányelvjavaslatban szereplő rendelkezéseknél, már ellentétes lenne az Eker. irányelv korlátozott
felelősségi rendszerével.814 Ugyanakkor a tagállamok abban már nem akadályozhatók meg, hogy a
jogellenes tartalmakra vonatkozóan szigorúbb intézkedéseket írjanak elő.815 Ez a kétség kívül
ellentmondásosnak tetsző rendelkezés azzal lett volna magyarázható, hogy amíg a tartalmakért a
médiaszolgáltató a joghatósága szerinti tagállam szabályai alapján felelősségre vonható, addig a
videómegosztóplatform-szolgáltatók esetében – a szolgáltatás AVMS irányelv hatálya alá vonása, és
szabályozási követelmények meghatározása mellett – éppen felelősség alóli mentesítésük a cél. Az
egyes országokban megjelenő tartalomkorlátozások gyakran visszavezethetőek az egyes országok
kulturális sajátosságaira is, ezért ezen a területen indokolt, hogy a tagállamok a helyi viszonyoknak
megfelelően alakíthassák ki a szabályokat (tailor-made rules).816 Végül az elfogadott szövegből az
utolsó pillanatban a tagállami lobbik hatására kikerült a maximális harmonizáció.
Az Európai Bizottságnak az irányelvtervezethez fűzött előzetes hatásvizsgálati jelentése egyértelművé
tette, hogy a Bizottság úgy alakította ki az Irányelvtervezet módosuló rendelkezéseit, hogy azok az Eker.
irányelv szabályaival összhangba legyenek. Az AVMS irányelv által meghatározott követelményeket
az Eker. irányelv mentesülési szabályaira tekintettel kellett megalkotni, tekintve, hogy minden olyan
rendelkezés, amely arra kötelezné a videómegosztóplatform-szolgáltatót, hogy kontrollt gyakoroljon a
tartalmak felett (például a feltöltések előzetes jóváhagyásával, esetleg a feltöltött tartalmak folyamatos
Irányelvtervezet 1. cikk 19. pont (Az AVMS irányelv a 28.a cikkel egészül ki).
Vö. Irányelvtervezet 1 cikk. 19. pont [Az AVMS irányelv tervezett szövege 28.a cikk (5) bekezdés].
814 Vö. Sorbán i. m. (808. lj.) 16.
815 Vö. Irányelvtervezet 1 cikk. 19. pont [Az AVMS irányelv tervezett szövege 28.a cikk (5) bekezdés].
816 Vö. Sorbán i. m. (808. lj.) 16.
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szűrésével), ellentétes lenne az Eker. irányelv által kialakított felelősségi rendszerrel, különösen az
általános nyomon követési kötelezettséget kizáró rendelkezéssel. Ezért az Irányelvtervezet nem proaktív
beavatkozási kötelezettséget ró a videómegosztóplatform-szolgáltatóra, hanem olyan intézkedések
bevezetését követeli meg, amelyek eszközöket biztosítanak a felhasználók számára a káros tartalmakkal
való találkozás megelőzésére, illetve arra, hogy ha mégis ilyen tartalmakat észlelnek, kérhessék azok
vizsgálatát, eltávolítását.817
A fentiekből látható, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatók azok a sajátos online kapuőrök, akikre
az Európai Unió a médiaszolgáltatókhoz hasonló szabályokat fogadott el. Ennek nyilvánvaló oka, hogy
a szolgáltatás már közelít a szerkesztői felelősséggel járó médiaszolgáltatáshoz, de még több
vonatkozásban nem feleltethető meg annak. A jövőre nézve a leglényegesebb kérdés, hogy a
technológiai fejlődés (különösen a konvergencia) hatására az egyes online „forgalomirányító”
szolgáltatások mennyiben hasonulnak tevékenységük és a rájuk alkalmazható jogi szabályok alapján a
médiaszolgáltatásokhoz, végső soron (és alkotmányjogi szempontból elsődlegesen) mennyiben
alkalmazandó tevékenységükre a sajtószabadság, és mennyiben hárul rájuk a tartalomszolgáltatókat
terhelő kötelezettségek sora. Minél inkább közelítenek tevékenységükben a klasszikus
médiaszolgáltatókhoz, a válasz megadása annál egyszerűbb.

5. Frekvenciaszűkösség után szűrőbuborék? A személyre szabott tartalomkínálat csapdája
Az internet technológiája hatására intenzív mértékben kitáguló nyilvánosság talán legcsalárdabb ígérete
az volt, hogy az infrastrukturális szűkösség megszűnésével, a materiális korlátok eltűnésével a
hozzáférés korlátlansága is bekövetkezik, és a minden korábbi platformhoz képest demokratikusabb
internetes nyilvánosság amellett, hogy materiális értelemben korlátlan, még ingyenes is. Mára azonban
be kell látnunk, hogy az online nyilvánosságban sincs ingyenesség, vagy helyesebben mindennek van
valamilyen ára. Az információ-elosztásban kulcsszerepet játszó (közvetítő) szolgáltatókhoz fűzött nagy
remény, hogy megsokszorozzák a kínálatot, bár bizonyos szempontból beteljesült, mégis, a multichannel paradoxon, az önkényes tartalomszelekció és a személyre szabott tartalomkínálat hatására a
pluralitás egyre inkább visszájára fordul, és egyoldalú tájékozódáshoz, valamint egyfajta online
szűrőbuborék kialakulásához vezet.
A keresőmotor-szolgáltatók, a közösségi hálózatok, vagy éppen a videómegosztó szolgáltatók
alkalmaznak olyan informatikai megoldásokat (pl. számítógépes sütiket), amelyekkel figyelemmel
kísérik felhasználóik online tevékenységét, aktivitásukról adatokat gyűjtenek. 818 A felhasználó digitális
lábnyoma alapján a szolgáltatók kialakítanak egy digitális személyiségprofilt, amelynek alapján
megpróbálják prognosztizálni, hogy felhasználójukat milyen tartalmak érdeklik, milyen típusú híreket,
véleményeket kíván elolvasni, milyen termékek megvásárlását, mely szolgáltatás igénybevételét
érdemes számára ajánlani. Céljuk tehát nem más, mint a felhasználói preferencia alapján személyre
szabni a felkínált tartalmat. A keresőmotor-szolgáltatók automatikus keresési javaslatai819 éppen ezt
teszik, állításuk szerint a felhasználói jólét növelése érdekében. Ez a tevékenység azonban, dacára a
hangzatos egyéniesítés ígéretének, elsősorban az online diskurzusok elszíntelenedését és
áthatolhatatlanságát eredményezik. A gazdasági profitmaximalizálásra törekvő szolgáltató az
(állam)polgárt fogyasztóvá degradálja, és tálcán kínálja a vele szerződött piaci szereplőknek, hogy ez
utóbbiak megismervén a fogyasztói szokásokat, közvetlenül ajánlhassák termékeiket, szolgáltatásaikat.
A közvetítőszolgáltatók önkényes szelektáló tevékenysége a hálózatsemlegességi vita lényege, hiszen
az elektronikus hírközlési hálózatok, infrastruktúrák üzemeltetői az adatforgalom exponenciális
növekedésével fokozatosan abban érdekeltek, hogy a hálózatfejlesztés megspórolása mellett a
Sorbán i. m. (808. lj.) 16.
Varga Árpád: A számítógépes sütik és az adatgyűjtés problémája. In: Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság
és médiajog a 21. század elején 4. Wolters Kluwer, Budapest, 2017. 233–263.
819 Az automatikus keresési javaslatról ld. e fejezet 4.2. pontját.
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rendelkezésre álló szűkössé váló keresztmetszeten átengedett tartalmak között válogassanak. Ez a
szelekció többnyire algoritmusok segítségével valósul meg, s mind az általános, mind az egyes
felhasználói szokásokat figyelembe veszi.
Az algoritmusok által kialakított online identitás azonban a demokratikus közvélemény működése
szempontjából is önbeteljesítő hatású. A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó idővel elszigetelődik a
sajátjától különböző álláspontoktól, információktól, hiszen a szolgáltató folyamatosan monitorozza
tevékenységét, és annak figyelembe vételével generálja a tartalmakat. A felhasználók általában saját
akaratuktól függetlenül, vagy éppen azzal ellentétben, egyre inkább egy „online véleménygettóba”
kerülnek, Sunstein megfogalmazása szerint kiberkaszkádok jönnek létre.820 Ezt a jelenséget először
Pariser írta le, és szűrőbuboréknak (filter bubble) nevezte.821 A szűrőbuborék egy olyan mesterségesen
létrehozott, virtuális információs tér, amelyben a felhasználónak fokozatosan csökken az esélye a
sajátjától különböző álláspontok, vélemények megismerésére, s így végül egy téves valóságérzékelés
csapdájába kerül, a demokratikus diskurzusok pedig polarizációjuk következtében elveszítik
demokratikus mivoltukat.
A szűrőbuborék teremtette technológiai következményként, de nem technikai szükségszerűségként
kialakuló szűkösség újra aktuálissá teszi a frekvenciaszűkösség idején kidolgozott alkotmányjogi
érvelések felelevenítését. Az állami intézményvédelem új útjainak megtalálása még várat magára. A
szabályozási környezet merőben más, mint a nemzeti médiapiacok frekvenciaszűkössége idején, az
internet, mint globális piac állami szabályozása szinte lehetetlen vállalkozás.
A szűrőbuborékból való kitörés felelőssége – nézetem szerint – közös, a citoyen és az jogalkotói hatáskör
jogosultja (tipikusan nem egy állam, hanem globális, regionális együttműködésben államok sokasága,
Európában az EU) együttesen képes leküzdeni a fogyasztói jólét visszametszésének árán is a közvitákat
erodáló szűrőbuborékok hatását. A tudatos felhasználói attitűd és a felelős jogalkotás együttesen járulhat
hozzá az online nyilvánosság pluralizmushoz való visszatalálásához.

6. A hozzáférés szabadsága
A hozzáférés szabadsága két szempontból is figyelemre méltó, hiszen jelenti egyfelől a hálózathoz
(közönséghez) való hozzáférést, és annak másik oldalát, a tájékozódáshoz való jog érvényesülését. A
2009/140/EK irányelv alapján az internethozzáférés alapvető jelentőséggel bír az oktatási és
szólásszabadság jogainak (tájékozódáshoz való jog, mint a szólásszabadság pozitív oldala)
érvényesülése szempontjából, ezért az ahhoz való hozzáférést kizárólag az alapvető jogok (az emberi
jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezmény) tiszteletben tartásával lehet
korlátozni.822 A 2002/21/EK irányelv szerint az alapjogok korlátozásával járó végfelhasználói
hozzáférés-korlátozásoknak szükségesnek és arányosnak kell lenniük, biztosítva a hatékony bírósági
felülvizsgálatot, a tisztességes és pártatlan eljárást, az ártatlanság vélelmét és a magánszféra védelmét.823

Cass R. Sunstein: Republic.com 2.0. Wolters Kluwer, Budapest 2013., különösen 81–91.
Eli Pariser: The Filter Bubble. What the internet is Hiding from You. The Penquin Press, New York 2011. Pariser
meghatározása szerint „szűrőbuborékunk a saját, személyes különbejáratú információs világunk, amiben online élünk. És hogy
mi van ebben a szűrőbuborékban, az azon múlik, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. De az a helyzet, hogy nem mi döntjük el,
hogy mi kerül bele…”. Idézi: Bartóki-Gönczy [in: Bartóki-Gönczy i. m. (759. lj.) 115.].
822 2009/140/EK irányelv 4. preambumbekezdése.
823 2002/21/EK irányelv 1. cikk (4) bekezdése.
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7. A fake news – a demokratikus diskurzusok áfiuma vagy az igazság próbaköve?
7.1. Az álhírek a vélemények piacán
Az online szcéna talán legújabb jelensége az álhírek, „kamuhírek” (fake news) megjelenése és tömeges
terjedése.824 Ezek a tartalmak bár feltűnnek nyomtatott kiadványokban és a lineáris médiaszolgáltatók
műsoraiban is, mégis leginkább az online nyilvánosság egyes felületeire jellemzők. Amíg a
hagyományos sajtótermékekben és elektronikus médiában ezek a tudatosan torzított tartalmú hírek
többnyire a közönség nagy része számára érzékelhetően valótlanok, addig az internetes nyilvánosságban
általában kevésbé felismerhetőek. Az online platformok közül leginkább a közösségi médiában
megjelenő álhírek felismerhetetlenek. Az álhírek tömege jellemzően olyan gazdasági érdekeltségű
szereplőkhöz kötődik, amelyek bármilyen áron tartalmaik olvasottságának növelésére törekszenek. „Ma
sajnos azok állnak nyerésre, akiknek célja a legtöbb kattintás elérése, nem pedig a legtöbb igazság
kimondása, és ez megöli a gondolkodást” – fogalmazott Tim Cook az Apple vezére.825 Az álhírek
közzététele mögött több, gyökeresen különböző motiváció fedezhető fel. A politikailag vezérelt
álhírgyártás, amikor államok elsősorban külpolitikai, de akár belpolitikai megfontolásokból,
titkosszolgálataikat is mozgósítva tömegesen terjesztenek valótlan tartalmú információkat a közösségi
hálózatokon, az elmúlt egy-két év vezetői hírei közé tartozik.826 Ám piaci alapon, üzleti megfontolásból
is jelentős mennyiségű álhír kerül szándékosan az internetes tartalmak közé. Az elmúlt évben (2018)
bontakozott ki egy újszerű álhírterjesztési hullám, amelyben közösségi csetprogramokon indítottak el
meghatározott (konkrétan azonosítható) személyekre irányuló álhíreket.827
A fake news-jelenséggel kapcsolatban talán a legfontosabb elméleti kérdés az, hogy megilletik-e az
álhíreket Milton, Mill, Meikljohn eszméi, ideái, a szólásszabadság klasszikus igazolásai alapján az
alkotmányos védelem. A dilemma bár erősen teoretikus jellegűnek hathat, annak eldöntése végső soron
az alapjog gyakorlati érvényesülése és a demokratikus diskurzusok működése szempontjából is
meghatározó jelentőséggel bír, hiszen amennyiben az alkotmányos védelem szintje azonos, úgy a
társadalmi diskurzusok az állami, vagy üzleti, piaci propaganda hálójába ragadhatnak, s olyan
dezintegrált nyilvánosság alakul ki, amelyben lehetetlenné válik a racionális elvek szerint szerveződő
közvélemény fennmaradása. Ahogy azt az Alkotmánybíróság egy korai határozatában (máig ható
érvénnyel) megfogalmazta, „az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló
közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni
véleményalkotás lehetősége szenvedne csorbát.” Hiszen a véleménynyilvánítás alapjoga a szabad
kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja.”828 [36/1994. (VI. 24.)
AB határozat]. A fake news alkotmányos védelemben részesítése pedig éppen a demokratikus
közvélemény kialakulásához és fennmaradásához elengedhetetlen társadalmi folyamatot tenné
diszfunkcionálissá. Emlékeztetőül álljon itt néhány kiemelt gondolat az Alkotmánybíróság 30/1992. (V.
26.) AB határozatából:

A Világgazdasági Fórum 2014-es jelentésében megállapította, hogy a modern társadalmak tíz legkiemelkedőbb trendje közé
tartozik az online álhírek gyors terjedése (reports.weforum.org/outlook-14/top-ten-trends-category-page/10-the-rapid-spreadof-misinformation-online/), 2016-ban az uniós felhasználók 57%-a a közösségi média hírgyűjtő portáljain és a
keresőmotorokon keresztül olvasott online híreket (ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-internet-userspreferences-accessing-content-online), a 18–24 év közötti fiataloknak az egyharmada számára pedig a közösségi média a hírek
fő forrása (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/2017-digital-news-report-now-available.). Az európai felhasználók
80%-a havonta többször találkozott megítélésük szerint hamis vagy félrevezető információkkal.
825 Fake news is killing people's minds, says Apple boss Tim Cook. www.telegraph.co.uk/technology/2017/02/10/fakenews-killing-peoples-minds-says-apple-boss-tim-cook/. Letöltés dátuma: 2018. devember 8.
826 Vö. pl. Cambridge Analytica ügy.
827 2018. július 15-i hír, hogy legalább 25 embert lincseltek meg Indiában a WhatsApp közösségi oldalon terjesztett rágalmak
miatt. Az áldozati szerepre kiszemelt embereket általában azzal vádolták meg, hogy gyerekeket akarnak elrabolni, s szerveiket
az illegális piacon próbálják értékesíteni. A lincselések végrehajtói általában olyan vidéki emberek voltak, akik csak nagyon
rövid ideje használtak okostelefonokat és egyelőre képtelenek különbséget tenni a valós, illetve az álhírek között.
828 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219.
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„Az egyéni véleménynyilvánítási szabadság szubjektív joga mellett [a szólás- és különösen a
sajtószabadság alapjogából] következik a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és
működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség. A szabad véleménynyilvánításhoz
való jog objektív, intézményes oldala nemcsak a sajtószabadságra (…) vonatkozik, hanem az
intézményrendszernek arra az oldalára is, amely a véleménynyilvánítási szabadságot általánosságban a
többi védett érték közé illeszti. Ezért a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos határait úgy kell
meghatároznia, hogy azok a véleményt nyilvánító személy alanyi joga mellett a közvélemény
kialakulásának, illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából nélkülözhetetlen érdekét is
figyelembe vegyék. (…) A szabad véleménynyilvánításhoz való jog (…) nem csupán alapvető alanyi
jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető
politikai intézmény garantálását is jelenti.”829
Amennyiben azonban a fenti kérdésre a válaszunk nemleges, és a hagyományos alkotmányos
kritériumok, korlátozási tesztek alkalmazását elvitatjuk a fake news esetében, úgy feladjuk azt az
évszázados liberális alkotmányos alapjogi krédót, amely megfogalmazza az érték- és igazságtartalmára
tekintettel nélkül védelmet élvező, csak külső korlátaira figyelemmel korlátozható véleménynyilvánítási
szabadságot.
A fake news sui generis korlátozhatóságával kapcsolatban további, el nem hanyagolható kérdésként kell
utalni arra a problémára, hogy milyen mércék, tesztek, definiált kritériumrendszer alapján lenne
megállapítható egyes szólások fake news jellege? Ki lenne jogosult meghatározni, hogy mi a fake news?
És amennyiben erre jogszabály által hatáskörrel felruházott magánszolgáltatók lennének jogosultak,
akkor milyen intézményes garanciák védenék az online szólásszabadságot a piaci, üzleti, vagy akár
politikai érdekeket is érvényesítő magáncenzúrától? A magánszolgáltatók szabályozó és/vagy
tartalomszűrési tevékenységével szemben ugyanis – amint arról már fentebb volt szó – az egyik
legerősebb érv, hogy eljárásrendjükben nem érvényesülnek azok az eljárási garanciák, amelyek az
online szólásszabadság érvényesülését képesek lennének biztosítani.
Az álhírek tömeges terjedése hasonlóan komoly veszélyt jelent a demokratikus nyilvánosság egészséges
működésére, mint a diskurzusok pluralitását elszíntelenítő szűrőbuborék.830 Az álhírek, a tudottan
valótlan információkkal operáló „tájékoztató” tevékenység súlyosan torzíthatja az egyéni
véleményalkotás folyamatát, és így áttételesen – a saját törvényei szerint kialakuló közvélemény831
törvényszerűségeivel visszaélve – végső soron a demokratikus eljárások torzulását is eredményezheti.
Az álhírek visszaszorítását sokan a piaci szereplők, a platformok összehangolt fellépésétől várják, hiszen
a szolgáltatók, különösen a közösségi hálózatok üzemeltetői rendelkezhetnek olyan eszközökkel,
amelyek eredményre vezethetnek. Ám itt visszajutunk a közösségi hálózatok szűrési tevékenységének
szólás- és sajtószabadságot fenyegető problematikájához.832 Ha a közösségi hálózat automatikus
szűrőprogramok segítségével, vagy akár emberi szerkesztési tevékenység során elkezdi szelektálni a
tartalmakat, mégis ki határozza meg, hogy mi az igaz és mi nem? John Milton közel négy évszázaddal
ezelőtt szenvedélyesen érvelt a hamis tények szükségessége mellett: „Hadd birkózzon egymással
igazság és hazugság, hisz ki látott már olyat, hogy az igazság szabad, nyílt küzdelemben alulmaradt
volna?”833 Persze Milton gondolatát nyilvánvalóan atavizmus napjaink tudatosan gyártott hamis
híreinek védelmében felhívni. Mégis érdekes emlékeztetni arra, hogy Milton az Elveszett
Paradicsomban még az ellentmondás, a viszály, a bűn megtestesítőjének, a Sátánnak is megadja a
lehetőséget arra, hogy „igazát” nyílt küzdelemben megvédje. Az is igaz, hogy az online álhírekkel
szemben a nyílt küzdelemben való fellépés lehetősége is kétséges, hiszen azoknak nem céljuk, hogy
önmaguk igazságát egy valós társadalmi diskurzusban igazolják.

30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 172. és 178.
Ld. e fejezet 5. pontját.
831 Vö. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 179
832 Ld. e fejezet 4.3. pontját.
833 John Milton: Areopagitica.
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A kérdés adott: mi jelent kisebb veszélyt a demokratikus diskurzusokra, az álhírek tömeges terjedése
következtében toxicizált nyilvánosság, vagy a szolgáltatók újabb kontrollfunkciójának a megteremtése?
A nem kifejezetten jogellenes tartalmakat, még abban az esetben is, ha vélhetően ártalmasak, általában
a véleménynyilvánítás szabadsága védi, ezért azokat máshogy kell kezelni, mint a jogellenes
tartalmakat, amelyek esetében akár az elérés megszüntetése, a platformszolgáltató általi eltávolításuk is
indokolt lehet.834

7.2. Egy egységes és hatékony európai megoldás felé? Az Európai Bizottság közleménye az
álhírekről
Az Európai Bizottság az Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelésére című
közleményében,835 felismerve az álhírek terjedésében rejlő társadalmi kockázatokat, ismerteti a
Bizottság véleményét az online félretájékoztatással kapcsolatos kihívásokról. Felvázolja azokat a
legfontosabb alapelveket és célkitűzéseket, amelyek iránymutatásul szolgálnak a félretájékoztatással
kapcsolatos lakossági tudatosság növeléséhez és a jelenség hatékony kezeléséhez, valamint a Bizottság
által e tekintetben meghozni kívánt konkrét intézkedéseket.
A közlemény különösen érzékeny területként hivatkozik a közvetlen demokrácia intézményeinek
gyakorlására, amelyek akkor töltik be feladatukat, ha a demokratikus diskurzusokon alapuló eljárásként
a választópolgárok valódi akaratát fejezik ki. A tömegeket célzó online dezinformációs kampányokat
belföldi és külföldi szereplők egyaránt széles körben használják bizalmatlanság és társadalmi
feszültségek gerjesztésére, ami komoly következményekkel jár biztonságunk tekintetében. Ezen
túlmenően a harmadik országok által végzett dezinformációs kampányok – különösen a
kibertámadásokkal együtt – olyan hibrid fenyegetések részét képezhetik, amelyek veszélyeztetik a belső
biztonságot, ideértve a választási folyamatokat is. Oroszország katonai doktrínájának például
kifejezetten részét képezi az informatikai hadviselés.836
A Bizottság közleményében arra a következtetésre jutott, hogy „nem tettek arányos lépéseket az említett
jelenség ellen, és nem kezelték megfelelően a platform-infrastruktúrák manipulatív használata, valamint
a félretájékoztatás miatt felmerülő kihívásokat.”

7.2.1. Előzmények és diagnózis
a) Az álhírek és a dezinformációs tevékenység elleni fellépés szükségességének felismerése
Az Európai Tanács 2015 márciusában felkérte a főképviselőt, hogy dolgozzon ki egy cselekvési tervet
Oroszország folyamatban lévő dezinformációs kampányainak kezelésére.837 A cselekvési terv
eredményeként 2015 szeptemberében létrejött az operatív keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó
munkacsoport (East StratCom Task Force). Az Európai Parlament 2017 júniusában felhívta a
Bizottságot, „hogy készítsen mélyreható elemzést a jelenlegi helyzetről és a jogi keretről az álhírek
tekintetében, valamint hogy ellenőrizze a jogalkotáson alapuló beavatkozás lehetőségét a valótlan
Vö. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 179.
A jogellenes tartalom eltávolításáról ld. a fejezet 8. pontját. Természetesen amennyiben az álhír nem csupán valótlan tartalmú,
de kifejezetten jogsértő is (pl. rágalmazó tartalmú, jóhírnevet sért), akkor az általános büntetőjogi, polgári jogi szabályok
alapján lehet igényt érvényesíteni.
835 A Bizottság Közleménye Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelésére (a továbbaibkan: Közlemény),
Brüsszel, 2018.4.26. COM(2018) 236 final.
836 www.rusemb.org.uk/press/2029. Letöltés dátuma: 2018. december 20.
837 www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2015/03/20/conclusions-european-council/. Letöltés dátuma: 2018.
december 21.
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tartalmak terjesztésének és terjedésének a visszaszorítása érdekében.”838 2018 márciusában az Európai
Tanács úgy foglalt állást, hogy „[a] közösségi hálózatok és a digitális platformok tekintetében garantálni
kell az átlátható gyakorlatokat, valamint az állampolgárok magánéletének és személyes adatainak a
teljes körű védelmét.”839 A nemzetközi szervezetek által kijelölt különleges előadók 2017-ben
elfogadták a Joint Declaration on Freedom of Expression and „Fake News”, Disinformation and
Propaganda (Együttes nyilatkozat a véleménynyilvánítás szabadságáról, a félretájékoztatásról és a
propagandáról) című dokumentumot,840 amely koncentráltan tárgyalja a nemzetközi emberi jogi normák
e jelenségre történő alkalmazását.
b) Az álhírek hatásmechanizmusa
A valótlan hírek létrehozása a félretájékoztatás, a társadalom befolyásolásának rendkívül hatékony és
olcsó eszköze, amely bizonyos esetekben gazdaságilag nyereséges tevékenység is. A megtévesztő
tartalom legtöbbször írásbeli formában jelenik meg, de a technológia fejlődésével már rendelkezésre
állnak olyan alacsony költségráfordítással elérhető eszközök is, amelyekkel hamis képeket és
audiovizuális tartalmakat (ún. deepfake anyagokat) lehet létrehozni. A tömegkommunikációs elmélet
által régóta ismert tény, hogy a képekkel illusztrált és audiovizuális tartalmak hatásosabb eszközök az
egyén befolyásolására.
A valótlan információkat a közösségi vagy más online média optikája könnyen képes valódi
jelentőségéhez képest exponenciálisan felnagyítani. Ez több tényező együttesére vezethető vissza. A
Bizottság közleménye e félretájékoztatás térnyerésének mechanizmusát az alábbiakban határozza meg:
– Algoritmusalapú: Az információk megjelenítése során a prioritási rendszer kialakításához az
algoritmusok olyan kritériumokat alkalmaznak, amelyek a platformok üzleti modelljére épülnek,
valamint azoknak a személyre szabott és szenzitív tartalmaknak az előtérbe helyezésére, amelyek
normál esetben a legnagyobb valószínűséggel hívják fel magukra a figyelmet és ösztönzik a
felhasználók közötti megosztást. A személyre szabott tartalmak hasonló gondolkodású felhasználók
közötti megosztásának megkönnyítésével az algoritmusok közvetett módon fokozzák a polarizálást és
erősítik a félretájékoztatás hatásait.
– Reklámvezérelt: A jelenlegi digitális reklámmodell gyakran kattintás alapú, ami elősegíti a szenzációs
és virális tartalmak terjedését. Ez a modell az olyan ügynökségek által működtetett reklámhálózatokra
támaszkodik, amelyek algoritmikus döntéshozatal alapján biztosítják a reklámok valós idejű
elhelyezését. Mindez megkönnyíti a reklámok elhelyezését azokon az internetes oldalakon, amelyek
olyan szenzációhajhász tartalmakat – többek között félrevezető információkat – tesznek közzé, amelyek
a felhasználók érzelmeire hatnak.
– Technológiaalapú: Az online technológiák mesterségesen felerősítik a félrevezető információk
terjedését. E mechanizmusokat nem valós személyekhez tartozó, szimulált profilok (hamis felhasználói
fiókok) is támogathatják, amelyeket olykor tömegesen hoznak létre (lásd például a „troll-gyárak”
jelenségét).
Az álhírek hatásmechanizmusának harmadik eleme a felhasználók általi megosztás. A felhasználók
hajlamosak arra, hogy előzetes ellenőrzés nélkül megosszák a tartalmakat. Az online tartalmak egyre
növekvő mennyisége és áramlási sebessége növeli a félrevezető információk válogatás nélküli
megosztásának kockázatát. Az online nyilvánosságban sok esetben sokkal nagyobb hitelt adnak a
felhasználók a közösségi hálózaton ismerős által megosztott objektíve kétes hitelességű tartalomnak,

838 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//HU.
Letöltés dátuma: 2018. december 28.
839 www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/03/23/european-council-conclusions-22-march-2018/. Letöltés
dátuma: 2018. december 29.
840 www.osce.org/fom/302796?download=true. Letöltés dátuma: 2018. december 29.
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mint egy hírportál többszörösen ellenőrzött hírének, vagy az ismerős általi hírmegosztás szubjektíve
növeli a tartalom valóságtartalmába vetett hitet.

7.2.2. A Bizottság javaslata az intézkedések megtervezéséhez – az uniós terápia első lépése felé
A Bizottság véleménye szerint a következő átfogó elveket és célkitűzéseket kell figyelembe venni a
félretájékoztatás kezelését célzó intézkedések tervezése során:
– Javítani kell az átláthatóságot az információk forrása, előállítása, szponzorálása, terjesztése és
célzottsága tekintetében annak érdekében, hogy a polgárok értékelni tudják az általuk elért online
tartalmakat, és fény derüljön a vélemények manipulálására irányuló esetleges kísérletekre.
– A magas színvonalú újságírás és a médiaműveltség támogatása, valamint az információk létrehozói és
terjesztői közötti kapcsolat egyensúlyának helyreállítása révén elő kell mozdítani az információk
sokféleségét annak érdekében, hogy a polgárok képesek legyenek kritikus gondolkodáson alapuló,
megalapozott döntéseket hozni.
– Javítani kell az információk hitelességét megbízhatóságuk minősítése révén, elsősorban hitelt érdemlő
figyelmeztető jelölések alkalmazásával, valamint az információk nyomonkövethetőségének és a
befolyásos adatszolgáltatók azonosításának javításával.
– Inkluzív megoldásokat kell kidolgozni. A hatékony hosszú távú megoldásokhoz szükség van a
tudatosság és a médiaműveltség növelésére, az érdekelt felek széles körű részvételére, valamint az
állami hatóságok, az online platformok, a hirdetők, a figyelmeztető jelölések megbízható használói, az
újságírók és a médiacsoportok közötti együttműködésre.
7.2.3.Az Európai Unió stratégiájának elemei
a) A platformok átláthatóbb, megbízhatóbb és elszámoltathatóbb működése
Az álhírek létrehozását, felnagyítását és terjesztését lehetővé tevő mechanizmusok az átláthatóság és a
nyomonkövethetőség hiányát használják ki a meglévő platformok ökoszisztémájában, valamint az
algoritmusok és az online reklámmodellek hatására építenek.
Fokozni kell a platformszolgáltatók felelősségvállalását és reagálási képességét, hatékony és gyors
eljárásokat kell bevezetni a felhasználók félretájékoztatástól való védelme érdekében. A Bizottság
kritikusan szemléli a platformszolgáltatók eddigi álhírekkel kapcsolatos tevékenységét. A közlemény
szerint „nem biztosították kellőképpen a politikai hirdetések és a szponzorált tartalmak átláthatóságát.
Nem bocsátottak rendelkezésre elegendő információt a stratégiai terjesztési technikák – mint például az
üzeneteket népszerűsítő fizetett véleményvezérek és/vagy robotok – alkalmazásáról.”
A Bizottság egy ambiciózus gyakorlati kódex kidolgozásának támogatása mellett arra ösztönzi a
platformszolgáltatókat és a reklámipart, hogy kötelezzék el magukat a következő célkitűzések
megvalósítása mellett:
– Jelentősen javítani kell a hirdetések elhelyezésének ellenőrzését, különös tekintettel a félrevezető
információkat közzétevők bevételeinek csökkentésére és a politikai hirdetések célközönségének
kiválasztásához rendelkezésre álló lehetőségek korlátozására;
– Biztosítani kell a szponzorált tartalmak átláthatóságát, különösen a politikai, illetve a volumenalapú
hirdetések esetében; ezt olyan adattárakkal kell kiegészíteni, amelyek átfogó információkat tartalmaznak
a szponzorált tartalmakra vonatkozóan, mint például a tényleges szponzor kiléte, a felhasznált összegek
és a célközönség kiválasztásához alkalmazott kritériumok. Hasonló mechanizmusokat kell bevezetni
annak érdekében, hogy a felhasználók megértsék a célközönségként történő kiválasztásuk mögött rejlő
okokat;
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– Fokozni és láttatni kell a hamis felhasználói fiókok törlésére irányuló erőfeszítések hatékonyságát;
– Meg kell könnyíteni a felhasználók számára a tartalmak értékelését a tartalomforrások objektív
kritériumokon alapuló és a médiaszövetségek által jóváhagyott megbízhatósági mutatói segítségével,
tiszteletben tartva az újságírói elveket és folyamatokat, valamint a médiatulajdonlás és az ellenőrzött
személyazonosságok átláthatóságát;
– A megbízható tartalmak fellelhetőségének javítása révén csökkenteni kell a félrevezető információk
láthatóságát;
– Egyértelmű jelölési rendszereket és szabályokat kell kialakítani a robotokra vonatkozóan, és
biztosítani kell, hogy tevékenységük ne legyen összetéveszthető az emberi interakciókkal;
– Olyan eszközöket kell biztosítani a felhasználók részére, amelyek lehetővé teszik, hogy testreszabott
és interaktív online tapasztalatokra tegyenek szert annak érdekében, hogy könnyebben fedezhessék fel
a tartalmakat és férjenek hozzá az alternatív nézőpontokat ismertető különböző hírforrásokhoz.
Könnyen hozzáférhető eszközöket kell a rendelkezésükre bocsátani a félrevezető információk
bejelentéséhez;
– Biztosítani kell, hogy az új online szolgáltatások beépített védelmet foglaljanak magukban a
félretájékoztatás ellen. Ennek például részletes információkat kell tartalmaznia a tartalommegjelenítés
során prioritásokat felállító algoritmusok viselkedéséről és a tesztelési módszerek kidolgozásáról;
– A felhasználói adatok védelme, az üzleti titkok és a szellemi tulajdon tiszteletben tartása mellett
hozzáférést kell adni a megbízható tényellenőrző szervezeteknek és tudományos köröknek a
platformadatokhoz (nevezetesen alkalmazásprogramozási interfészeken keresztül) annak érdekében,
hogy jobban megértsék a kapcsolódó algoritmusok működését, jobban tudják elemezni és nyomon
követni a félretájékoztatás dinamikáját, valamint annak a társadalomra gyakorolt hatását.841
Az e célokat szolgáló intézkedéseknek szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a véleménynyilvánítás
szabadságát, és olyan biztosítékokat kell tartalmazniuk, amelyek megakadályozzák a visszaélésszerű
felhasználást, például a kritikus, szatirikus, eltérő vagy megbotránkoztató tartalom cenzúrázását.
Emellett szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a Bizottság elkötelezettségét a nyílt, biztonságos és
megbízható internet iránt.
A tényellenőrzők a média értékláncának szerves elemeként, a tények és bizonyítékok alapján ellenőrzik
és értékelik a tartalom hitelességét. Elemzik továbbá az információlétrehozás és -terjesztés forrásait és
folyamatait. A tényellenőrzők hitelessége függ a függetlenségüktől, valamint a szigorú etikai és
átláthatósági szabályoknak való megfelelésüktől.
Első lépésként a Bizottság támogatni fogja egy, a tényellenőrzők számára létrehozott független európai
hálózat létrehozását, második lépésként a Bizottság egy, a félretájékoztatásról szóló biztonságos európai
online platformot fog létrehozni a tényellenőrzők független európai hálózatának, valamint a releváns
tudományos kutatóknak a támogatására. A platformnak határokon átnyúló adatgyűjtési és elemzési
eszközöket, valamint az uniós szintű nyílt adatokhoz – például megbízható statisztikai információkhoz
– való hozzáférést kell biztosítania. Ez lehetővé teszi a hálózat számára, hogy megbízható
bejelentőként842 működjön.843
Az elszámoltathatóság, az azonosítható szolgáltatókba vetett bizalom növelése, valamint a
felelősségteljesebb online magatartás ösztönzése érdekében elengedhetetlen a félrevezető információk
forrásának azonosítása annak biztosítása révén, hogy annak nyomonkövethetősége teljes egészében
Közlemény 8–9.
A megbízhatónak minősített bejelentők olyan különleges szakértelemmel rendelkező személyek, vagy szervezetek, akik a
jogellenes tartalmak azonosítása terén különleges szakértelemmel, valamint kifejezetten az ilyen tartalmak online felderítésére
és azonosítására szolgáló struktúrákkal rendelkeznek [vö. A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális
online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről 4. § g) pont].
843 Közlemény 11.
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biztosítva legyen. Például a felhasználó dönthet úgy, hogy csak kellően azonosított online platformokon
lép kapcsolatba másokkal.
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b) Az új technológiák hasznosításának irányai
A kialakulóban lévő technológiák előre láthatóan tovább fogják változtatni az információk
előállításának és terjesztésének módját, ugyanakkor hosszabb távon központi szerepet játszhatnak a
félretájékoztatás kezelésében. Ilyen technológiai megoldások lehetnek:
– A megfelelő emberi felügyelet alá tartozó mesterséges intelligencia döntő fontosságú lesz a félrevezető
információk ellenőrzéséhez, azonosításához és megjelöléséhez;
– Az elérhető, testre szabható és interaktív online tapasztalatokat lehetővé tevő médiatechnikák
segítséget nyújthatnak a polgárok számára abban, hogy felfedezzék a tartalmakat és felismerjék a
félrevezető információkat;
– Az innovatív technológiák, mint például a blokklánc, segíthetnek a tartalom integritásának
megőrzésében, az információk megbízhatóságának és/vagy forrásainak validálásában, az átláthatóságot
és a nyomonkövethetőséget lehetővé tételében, valamint az interneten megjelenő hírekbe vetett bizalom
erősítésében. Ez kombinálható a megbízható elektronikus azonosítás, hitelesítés és az ellenőrzött
álnevek használatával; valamint
– A kontextust tekintve releváns információkat – ideértve az adatforrások pontosságát és minőségét is –
kezelő kognitív algoritmusok javítják a keresési eredmények relevanciáját és megbízhatóságát.
c) A fellépés alapjogi nehézségei
Látható tehát, hogy a demokratikus nyilvánosságot dezintegráló álhírekkel szembeni fellépés
foglalkoztatja az európai intézményrendszert. Kétségtelen, hogy a valótlan tartalmú hírekkel szembeni
fellépés nehézkesebb feladat, mint a jogellenes tartalmak proaktív kezelése. Különösen hangsúlyos,
hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a szabad véleménynyilvánítás oltalma és a demokratikus
nyilvánosság, azon keresztül a demokratikus eljárások épségének védelme között.844 Az álhírek elleni
határozott és szisztematikus intézkedéseknek ezért olyan szigorú garanciákat kell tartalmazniuk,
amelyek megakadályozzák a visszaélésszerű felhasználást, a hatalommal szemben kritikus (ellenzéki)
hangok fake news-nak minősítését és kiszorítását a demokratikus diskurzusokból, vagy éppen a
szatirikus, eltérő, kisebbségi vagy megbotránkoztató tartalmak korlátozását (vö. tartalomsemleges
védelem elve).845 További szigorú követelményként utal a Közlemény a Bizottság elkötelezettségére a
nyílt, biztonságos és megbízható internet iránt.

8. Jogellenes online tartalom eltávolíthatósága
A jogellenes tartalmak online terjedése amellett, hogy fenyegeti a platformökoszisztémát és a digitális
egységes piac gazdasági fejlődését, kifejezetten kedvezőtlen hatással lehet a polgároknak az online
tartalmak hitelességébe vetett bizalmára.846 Így szükséges lehet a jogellenes tartalmakkal szembeni
Vö: „A véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos határait úgy kell meghatározni, hogy azok a véleményt nyilvánító
személy alanyi joga mellett a közvélemény kialakulásának, illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából
nélkülözhetetlen érdekét is figyelembe vegyék.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 172.]
845 Vö. „Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak
tartalmára vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye van minden véleménynek, jónak
és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt, különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke.”
[30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167. 179.]
„A véleménynyilvánítás szabadsága nemcsak az elfogadott vagy ártalmatlan információkra vagy eszmékre vonatkozik, hanem
azokra is, amelyek sértenek, megbotránkoztatnak vagy zavarnak”. [Handyside v United Kingdom (5493/72) 1976. december 7,
49. pont].
846 A jogellenes tartalmak mellett az online tartalomválaszték hitelességét a tudatosan gyártott álhírek tömeges megjelenése és
terjedése is erodálja. A fake news jelenségéről az előző pontban részletesen szóltunk. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a
jogellenes tartalmakkal szemben az álhírek egy igen jelentős része nem illegális, csupán több szempontból károsnak
minősíthető.
844
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hatékonyabb fellépési mechanizmus, azzal együtt, hogy azt nagy körültekintéssel, komoly garanciákkal
kell végrehajtani, különös tekintettel az alapvető jogok (elsősorban a véleménynyilvánítás szabadsága,
és azzal összefüggésben a tájékozódáshoz való jog) védelmének a biztosítása érdekében. Különösen is
nagy körültekintéssel kell eljárni az olyan szabályok megalkotásánál, amelyek a platformszolgáltatókat
ruházzák fel a tartalmak elérhetőségét befolyásoló jogosultsággal, mint például az egyes jogellenesnek
vélt tartalmak elérésének korlátozásáról, vagy azok törléséről való döntés magánszolgáltatókra
telepítése esetén. A megoldás kétségtelen hatékonysága ellenére, akár annak kárára is, szükséges
megfelelő garanciarendszert kiépíteni, és biztosítani a szolgáltatói eljárásokban megszülető döntések
független bírósági felülvizsgálatának lehetőségét.

8.1. Az Európai Unió jogi kerete
Az Európai Bizottság, értékelve ezt a kihívást, 2017. szeptember 28-án közleményben fogalmazott meg
iránymutatásokat a jogellenes online tartalmakkal szembeni fellépésről, az online platformok megnövelt
felelőssége felé.847 A közlemény nem fogalmaz meg jogilag kötelező erejű szabályokat, nem módosítja
a hatályos, alkalmazandó jogi keretet, célja elsősorban az, hogy iránymutatást adjon az online
platformok üzemeltetetői számára annak érdekében, hogy a megfogalmazott iránymutatások alapján
felelősségteljesen járjanak el az általuk felhasználóik számára biztosított tárhelyeken megjelenő
jogellenes tartalmakkal szembeni fellépés során. A közlemény így nem érinti az Eker. irányelvnek a
tárhelyszolgáltatók harmadik személyek jogellenes tartalmai vonatkozásában felállított felelősségi és
felelősség alóli mentesülésre vonatkozó szabályait. Az Eker. irányelv biztosítja – amiként arra a
közlemény is kitér – a jogellenes tartalomeltávolításra vonatkozó általános jogi keretet, harmonizálja
azokat a tagállami szabályokban foglalt feltételeket, amelyek megvalósulása esetén a platform
üzemeltetői mentesülhetnek a felelősség alól az általuk a digitális egységes piacon rendelkezésre
bocsátott tárhelyen a felhasználójuk által elhelyezett jogellenes tartalomért.848 A közlemény célként tűzi
ki az Eker. irányelv egyes rendelkezéseinek a tisztázását is, különösen a platformszolgáltatók felelősség
alóli mentesülésének azon eseteit, amikor az Eker. irányelv fogalmi rendszerében
közvetítőszolgáltatóként működő szolgáltatók proaktív intézkedéseket foganatosítanak a jogellenes
tartalmak felderítése, és a hozzáférés megszüntetése, letiltása érdekében. Ez utóbbi lényegében az
irgalmas szamaritánus klauzula849 pontosítását jelenti.
A közleményben a Bizottság egyértelművé tette, hogy folyamatosan vizsgálni fogja, szükség van-e
további intézkedésekre. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a Bizottság 2018. március 1-jén
ajánlást fogadott el az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (a
továbbiakban: Ajánlás).850 Az Ajánlás a közleményt követi nyomon, az abban rögzített ambíciószintet
tükrözi és juttatja érvényre, miközben figyelembe veszi az önkéntes megállapodások révén elért fontos
eredményeket, és épít is azokra.851
Az Európai Unió jogrendszere és szakpolitikái már számos szektorban reagáltak a jogellenes online
tartalmak okozta kihívásokra, úgymint a gyermekek védelme,852 a terrorizmus elleni fellépés,853 a
Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak
és a Régiók Bizottságának – Fellépés a jogellenes online tartalmak ellen, az online platformok megnövelt felelőssége felé,
Brüsszel, 2017. 9. 28. COM(2017) 555 final.
848 Eker. irányelv 14. cikk.
849 Az irgalmas szamaritánus klauzuláról részletesebben ld. e fejezet 4. pontját.
850 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló
intézkedésekről.
851 Ajánlás 6. preambulumbekezdés.
852 A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló
2011/93/EU irányelv 25. cikk.
853 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelv 21. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy meghozzák a
szükséges intézkedéseket a terrorista bűncselekmények elkövetésére uszító online tartalmak azonnali eltávolításának
biztosítására.
847
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szerzői jogi szabályozás és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv folyamatban lévő
revíziója során megfogalmazott javaslatok.854
A jogellenesség anyagi jogi kérdésével a Közlemény nem foglalkozik, „[a]zt, hogy mi minősül
jogellenesnek, külön uniós szintű jogszabályok, valamint a nemzeti jog határozza meg. Míg például a
terrorizmussal kapcsolatos anyagok, a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a gyermekpornográfia, illetve az
emberkereskedelem természete, jellemzői és a hozzájuk kapcsolódó károk nagyon eltérnek a
szellemitulajdon-jogok megsértéseitől, a termékbiztonsági szabályoktól, a jogellenes online
kereskedelmi gyakorlatoktól, vagy a rágalmazó jellegű online tevékenységektől, ezek a különböző
típusú jogellenes tartalmak az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv által meghatározott átfogó
jogi keret hatálya alá tartoznak. Ezen túlmenően, tekintettel arra, hogy az említett különböző tartalom
eltávolításának folyamata jelentős hasonlóságokat mutat, ez a közlemény a jogellenes online tartalom
teljes skálájára kiterjed, ugyanakkor megfelelő és indokolt esetekben lehetővé tesz ágazatspecifikus
különbségeket is.” Az Ajánlás szerint jogellenes tartalom „bármely információ, amely nem felel meg az
uniós jognak vagy az érintett tagállam jogának.”855
A jogellenes tartalmak jogi minősítése és megítélése természetesen továbbra is a hatáskörrel rendelkező
hatóságok, bíróságok feladata, ugyanakkor a platformszolgáltatóknak lehetőségük van az ilyen
tartalmak azonosítására, és a közlemény értelmében felelősségük megvédeni a felhasználóikat és
megelőzni a jogellenes tartalmakat, különösen azért, mert többnyire rendelkeznek azokkal a technikai
eszközökkel, amelyek szükségesek az ilyen tartalmak azonosításához és eltávolításához. A szolgáltatói
beavatkozás többek között azzal az előnnyel is jár, hogy gyorsasága miatt a jogellenes tartalmak a
hatósági, bírósági eljárások során született határozatoknál hamarabb, az ítéletek megszületését
lényegesen megelőzően, vagy hatósági, bírósági eljárás hiányában is eltávolításra kerülhetnek.
Mindazonáltal a platformszolgáltatók tartalomkontrolláló tevékenysége azzal a veszéllyel is jár, hogy
súlyosan korlátozza az Európai Unió Alapjogi Chartájában garantált alapvető jogokat. A jogellenes
online tartalmat megfelelő és szilárd biztosítékok mellett kell kezelni, hogy védelmet biztosítsanak az
összes érintett fél különböző érintett alapjogai számára. Ezen alapjogok közé tartoznak különösen a
véleménynyilvánítás szabadsága – beleértve a közérdekű információk megosztásának jogát és a
tájékozódáshoz való jogot –, az egyének magánéletének tiszteletben tartásához és a személyes adatok
védelméhez való jogot, valamint az érintett szolgáltatások igénybevevőinek hatékony bírói
jogvédelemhez való jogát. Bizonyos esetekben a platformszolgáltatói intézkedések érinthetik a
vállalkozás szabadságát – beleértve a tárhelyszolgáltató szerződési szabadságát –, valamint a gyermekek
jogait, továbbá a tulajon, így a szellemi tulajdon védelméhez, az emberi méltósághoz és bizonyos egyéb
érintett felek közötti megkülönböztetés-mentességhez való jogot is.856

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról) szóló 2010/13/EU irányelv felülvizsgálatáról ld:
www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/cult/inag/2018/06-13/CULT_AG(2018)625433_EN.pdf. Letöltés dátuma:
2018. július 14..
855 Ajánlás 4. b) pont.
856 Vö. Ajánlás 13. preambulumbekezdése.
854
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8.2. A jogellenes tartalmak észlelése és bejelentése
A jogellenes tartalmak feltárása és jelzése több szereplő (értesítési csatorna) együttes feladataként
jelenik meg a közleményben. Az értesítési csatornák közül kiemelkednek a hatóságok, bíróságok
határozatai, megbízható bejelentők és egyszerű felhasználók jelzései, továbbá a platformszolgáltatók
saját kutatási eredményei által feltárt ismeret.
A bejelentések benyújtására és kezelésére megfelelő mechanizmusokat kell kialakítani, amelyeknek
könnyen hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak kell lenniük, és biztosítani kell, hogy a bejelentéseket
elektronikus eszközzel is be lehessen nyújtani.857 A mechanizmusoknak elő kell segíteni olyan
bejelentések benyújtását, amelyek elegendően pontosak és kellően megalapozottak ahhoz, hogy az
érintett tárhelyszolgáltató megalapozott döntést hozhasson a bejelentésben kifogásolt tartalom
tekintetében, különösen abban a vonatkozásban, hogy a kifogásolt tartalom jogellenesnek tekinthető-e,
és el kell-e távolítani vagy meg kell-e szüntetni az ahhoz való hozzáférést. A kellően megalapozott
döntést az is elősegíti, ha a bejelentés kiterjed azon indokok magyarázatára, amelyek alapján a bejelentő
jogellenesnek tekinti az adott tartalmat, valamint célszerű, ha a bejelentésből egyértelműen kiderül a
tartalom online fellelhetősége.858 Az ilyen bejelentéseket nagyban segítheti egy megfelelő bejelentési
mechanizmus biztosítása.
a) A bejelentők
Bíróságok és illetékes hatóságok
Az uniós és/vagy nemzeti joggal összhangban a nemzeti bíróságok és bizonyos esetekben az illetékes
hatóságok olyan, az online platformoknak címzett kötelező erejű végzéseket vagy közigazgatási
határozatokat bocsáthatnak ki, amelyek értelmében a jogellenes tartalmakat el kell távolítani, vagy le
kell tiltani az azokhoz való hozzáférést. Az Eker. irányelv 14. cikk (3) bekezdése egyértelműsíti, hogy
a 14. cikk „nem érinti a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét, hogy a
tagállamok jogrendszereivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére
kötelezzék.
„Az online platformoknak szisztematikusan erősíteniük kell a tagállamok illetékes hatóságaival való
együttműködésüket, míg a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bíróságok hatékonyan tudjanak
reagálni a jogellenes online tartalmakra, valamint a hatóságok közötti erősebb (határokon átnyúló)
együttműködést.”
Megbízható bejelentők
A megbízhatónak minősített bejelentők olyan különleges szakértelemmel rendelkező személyek vagy
szervezetek, akik a jogellenes tartalmak azonosítása terén különleges szakértelemmel, valamint
kifejezetten az ilyen tartalmak online felderítésére és azonosítására szolgáló struktúrákkal
rendelkeznek.859 Az ilyen megbízható bejelentők a rendes felhasználókhoz képest magas minőségi
színvonalon dolgoznak, ami jobb minőségű értesítéseket és gyorsabb eltávolítást eredményez.
„A Bizottság ösztönzi az online platformok és a megbízható bejelentők közötti szoros együttműködést.
A platformnak képesnek kell lennie a megbízható bejelentők értesítéseinek gyorsított eljárással történő

Ajánlás 5. pont.
Vö. Ajánlás 6. pont.
859 Vö. Ajánlás 4. g) pont.
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223

feldolgozására. Ennek az együttműködésnek biztosítania kell a kölcsönös információcserét annak
érdekében, hogy idővel értékeljék és javítsák az eltávolítási folyamatot.”
Felhasználói (egyszerű) bejelentők
A nem professzionális bejelentők jelzései hasonlóan értékesek, mint a megbízható bejelentőké, számos
jogellenes tartalomra képesek felhívni a platformszolgáltatók figyelmét, ezért biztosítani kell, hogy
bízhassanak abban, hogy az indokolt bejelentésüket figyelembe fogják venni, és annak alapján el fognak
járni. „Az internetes platformoknak könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát mechanizmust kell
létrehozniuk, amely lehetővé teszi felhasználóik számára, hogy bejelentsék a platformon található
jogellenesnek tekintett tartalmakat.”
A felhasználói bejelentések példájaként említhető az AVMS irányelv felülvizsgálatára vonatkozó
bizottsági javaslat azon rendelkezése, amely a videómegosztó platformok szolgáltatói számára
kötelezővé tenné olyan mechanizmusok létrehozását és működtetését, amelyek segítségével a
felhasználók jelenthetnék a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését hátráltató audiovizuális
tartalmakat, illetve az erőszakra vagy gyűlöletre uszítást tartalmazó tartalmakat.
b) A bejelentések színvonalának biztosítása
Önmagában a jogellenes tartalmak jelentésének lehetősége még nem jelentene áttörést az Eker. irányelv
rendelkezéseihez képest. A közlemény célul tűzi ki olyan hatékony mechanizmusok működtetését,
amelyek a bejelentések szolgáltatói felhasználhatóságát segítik elő. Ennek érdekében a
platformszolgáltatóknak olyan hatékony mechanizmusokat kell életbe léptetniük, amelyek
megkönnyítik az olyan értesítések benyújtását, amelyek elegendően pontosak és kellően megalapozottak
ahhoz, hogy azok alapján gyors és megalapozott döntést hozhassanak a jogellenesség és a következmény
tekintetében. A bejelentéseknek olyanoknak kell lenniük, amelyekből kiderül, hogy a bejelentő mely
indokok alapján tartja a tartalmat jogellenesnek, és – például az URL-cím pontos megadásával –
egyértelműen azonosítható a potenciálisan jogellenes tartalom online fellelhetősége. „Az ilyen
jelentéstételi mechanizmusoknak láthatónak, könnyen hozzáférhetőnek, felhasználóbarátnak és
kontextuálisnak kell lenniük. Lehetővé kell továbbá tenniük a különböző tartalmak egyszerű
bejelentését, például az olyan indokok kategóriáinak listájából való kiválasztás révén, amelyek esetében
a tartalom jogellenesnek minősül.”
c) Az egyszerű bejelentők azonosíthatósága
A felhasználók általában nem kötelezhetők arra, hogy azonosítsák magukat a jogellenes tartalomra
vonatkozó jelentéstétel során, kivéve, ha ez az információ szükséges a tartalom jogszerűségének
megállapításához, mint például a szellemitulajdon-jogok tulajdonjogának érvényesítésére irányuló
bejelentések esetén. Bizonyos esetekben ugyanis a bejelentők biztonsága is veszélybe kerülhet
személyazonosságuk feltárása esetén, különösen, ha a jogellenesnek jelentett tartalom súlyos
bűncselekményt leplez le, vagy amennyiben a személyazonosság megadása a bejelentővel szemben is
jogi felelősség megállapításával járhat. Azokban az esetekben, amikor az egyszerű bejelentők
anonimitásukat nem kívánják elveszíteni, a közlemény szerint megoldást jelenthet, ha bejelentésüket
megbízható bejelentő útján teszik meg.
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Ugyanakkor a bejelentőnek jogában áll, hogy az általa jogellenesnek vélt és a platformszolgáltatónak
bejelentett tartalom sorsáról tájékoztatást kérjen. Ilyen esetben szükségszerűen meg kell adnia a
személyazonosságát és az értesítési elérhetőségét.

8.3. A platformszolgáltatók proaktív intézkedései
Az eltávolítási mechanizmus kulcsa a tárhelyszolgáltatók olyan fellépésének az ösztönzése, amelyek
megfelelő, arányos és egyedi proaktív intézkedéseket alkalmaznak a jogellenes tartalmak tekintetében.
A proaktív intézkedések során lehetőség van automatizált eszközök használatára is, ám kizárólag akkor,
ha az megfelelő és arányos, és megfelelő biztosítékokat nyújt, különösen az ajánlásban foglalt garanciák
érvényesülése érdekében.860
a) A proaktív intézkedések és a felelősség alóli mentesülés
A hatékony proaktív intézkedések a Bizottság szerint nélkülözhetetlenek a jogellenes tartalmak
eredményes felderítésében és eltávolításában. A Bizottság úgy véli, hogy az önkéntesen vállalt, proaktív,
vagyis a jogellenes tartalomra vonatkozó aktív beavatkozási lépések nem vezethetnek automatikusan a
platformszolgáltatók Eker. irányelvben biztosított felelősség alóli mentesülésének elvesztéséhez. Az
Eker. irányelvben a felelősség alóli mentesüléshez megkövetelt azon feltétel, hogy a tárhelyszolgáltató
nem tölthet be olyan aktív szerepet, amelynek révén ténylegesen ismernék és ellenőrizhetnék a
jogellenes tartalmat, a proaktív intézkedések végrehajtásával még nem feltétlenül teljesülnek. A digitális
egységes piacon a szerzői jogokról szóló irányelvre irányuló, 2016. szeptember 14-i bizottsági javaslat
(38) preambulumbekezdése hangsúlyozza: „[A]z elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 14.
cikkének rendelkezéseit illetően ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív szerepet játszik-e, tehát a
feltöltött művek és egyéb teljesítmények megjelenítését optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e,
függetlenül az ehhez alkalmazott módszerektől.” A L’Oreal kontra eBay ügyben pedig az Európai Unió
Bírósága is tisztázta, hogy „pusztán az a tény, hogy [valamely online platform] az eladásra való
felkínálásokat a szerverén tárolja, meghatározza szolgáltatásának feltételeit, azért díjazásban részesül,
és általános felvilágosítást ad ügyfelei részére, nem járhat azzal a hatással, hogy megfosztja őt az
[elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 14. cikkében] előírt, felelősséggel kapcsolatos
mentességektől.”
„A Bizottság álláspontja szerint az ilyen intézkedések magukban foglalhatják – és magukban is kell,
hogy foglalják – a jogellenes tartalmak felismerésére és eltávolítására irányuló proaktív intézkedéseket,
különösen, ha ezeket az intézkedéseket az online platform szolgáltatási feltételei alkalmazásának
részeként hajtják végre. Ez összhangban lesz az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv által a
különböző releváns érdekek közötti egyensúlyt illető céljával.”
„Ebből az következik, hogy online platform által a jogellenes tartalmak felderítésére és eltávolítására
megtett proaktív intézkedéseknek lehet olyan eredménye, hogy a platform tudomást szerez a jogellenes
tevékenységekről vagy a jogellenes információkról, és így az elektronikus kereskedelemről szóló
irányelv 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban elveszti a felelősség alóli mentességét.
Ilyen esetekben azonban az online platformnak továbbra is megvan a lehetősége, hogy miután ilyenekről
tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedjen a szóban forgó adatok eltávolítása vagy az azokhoz való
hozzáférés letiltása érdekében. Amennyiben így tesz, az online platformra továbbra is vonatkozik a 14.
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti felelősség alóli mentesség.”

860

Vö. Ajánlás 18. pont.
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b) A felderítés technikai eszközei
Az automatikus felderítési és szűrési technológiák alkalmazása egyre fontosabb eszközzé válik a
jogellenes online tartalmak elleni fellépésben. A platformszolgáltatók számos különböző technológián
– az egyszerű metaadat-szűréstől a tartalmak kivonatolásáig (hashing) és azok ujjlenyomatáig
(fingerprinting) – alapuló megfeleltetési algoritmusokat használnak.
A Bizottság azon a véleményen van, hogy az automatikus eszközök és a korábban törölt tartalmak
újrafeltöltésének megakadályozására szolgáló eszközök használata önmagában nem vezethet a
platformszolgáltatók felelősség alóli mentesülésének elvesztéséhez. Abban az esetben azonban, ha az
intézkedések révén a platformszolgáltató ténylegesen tudomást szerez jogellenes tevékenységről vagy
jogellenes tartalomról, a mentesség további fennállása feltételeinek kielégítése érdekében
haladéktalanul intézkednie kell a szóban forgó jogellenes információ eltávolítása vagy az ahhoz való
hozzáférés megszüntetése érdekében.
c) A jogellenes tartalmak eltávolítása
A jogellenes tartalmak eltávolíthatósága ugyan általában véve fontos társadalmi érdek, mégis bizonyos
esetekben az ilyen proaktív intézkedések különös körültekintést igényelnek. Az ilyen tartalom
eltávolítása nem akadályozhatja az alapul szolgáló jogsértéshez kapcsolódó büntetőeljárás lefolytatását,
vagy annak egyéb módon történő nyomon követését.
Másfelől komoly garanciákat kell bevezetni annak érdekében, hogy a jogellenesnek vélt, de valójában
jogszerű tartalmak eltávolítása megelőzhető legyen, vagy eltávolításuk esetén a tartalom közzétevője
hatékony jogorvoslattal élhessen. Ezért az eltávolítási mechanizmusok elszámoltathatóságának fokozása
érdekében számos észszerű átláthatósági követelményt kell bevezetni.
Bár az Eker. irányelv a tudomásszerzést követően haladéktalanul kötelezi a tárhelyszolgáltatót a
tartalom eltávolítására, a valóságban az egyes tartalmak jogellenességének megállapíthatósága
jelentékeny mértékben különbözik. Míg egy gyermekpornográf tartalomról sokkal egyszerűbben
állapítható meg a jogellenesség (már ha egyértelműen érzékelhető a szereplő életkori feltétele), addig
egy személyiségi jogot szofisztikált módon sértő tartalom elbírálása sokkal összetettebb elemző munkát
igényel.
A tartalom eltávolítása automatizáltan, algoritmus segítségével is történhet. Ez különösen azokban az
esetekben lehet hatékony megoldás, ha a körülmények kevés kétséget hagynak a tartalom
jogellenességével kapcsolatban, például olyan anyagok esetében, amelyek eltávolításáról a bűnüldöző
hatóságok értesítést küldtek, vagy olyan ismert jogellenes tartalom esetében, amelyet korábban már
töröltek, de utóbb újra feltöltésre került.
A megbízható bejelentő által kezdeményezett eltávolítást – főszabályként – gyorsabban kell
végrehajtani. Azok a jogellenes tartalmak, amelyek elérhetősége súlyos károkat okoz, a jogsértésből
eredő gazdasági kár mértékével arányosan, gyorsan kell eltávolítani. De a gyors eltávolítás indikációja
lehet minden egyéb, súlyos társadalmi kárral fenyegető tartalom (például terrorcselekmények
elkövetésére felbujtó tartalmak).
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8.4. A visszaélésekkel szembeni biztosítékok
a) Az eltávolítási eljárások transzparenciája
A platformszolgáltatóknak szolgáltatási feltételeikben nyilvánosságra kell hozniuk a tartalomra
vonatkozó részletes politikájukat. Ezeknek a feltételeknek nem csak a tartalom eltávolítására vagy az
ahhoz való hozzáférés megszüntetésére vonatkozó politikát kell meghatározniuk, hanem tartalmazniuk
kell azokat a biztosítékokat is, amelyek biztosítják, hogy a tartalommal kapcsolatos intézkedések nem
vezetnek túlzott törléshez (over-removal). Ennek keretében világos, könnyen érthető és kellően részletes
magyarázatokat szükséges közzétenniük az általuk tárolt tartalom – különösen a jogellenesnek tekintett
tartalom – eltávolításával és hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatos politikájukról. Egyértelműen meg
kell határozniuk minden, a felhasználók számára nyitva álló lehetőséget a tartalomeltávolítási döntések
megtámadására.
A tárhelyszolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy rendszeresen, lehetőleg legalább évente tegyenek
közzé jelentéseket a jogellenesnek tekintett tartalom eltávolításával és hozzáférhetetlenné tételével
kapcsolatos tevékenységükről. E jelentéseknek mindenekelőtt az eltávolított tartalom mennyiségére és
típusára, a beérkezett bejelentések és viszontbejelentések számára, és az intézkedések meghozatalához
szükséges időre vonatkozó információkat kell tartalmazniuk. 861
b) A túlzott törléssel szembeni védelem
A közleményben sürgetett gyors fellépés amellett, hogy komoly társadalmi előnnyel járhat, hatással
lehet a döntés megfontoltságára, pontosságára, beleértve a jogszerű tartalmak jogszerűtlen
eltávolításának kockázatát is. Az inkriminált tartalom szolgáltatójának, a platform felhasználójának –
főszabályként – lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt a döntést egy viszontbejelentéssel
megtámadhassa. Ez természetesen akkor is irányadó, ha a tartalom törlése automatizált, algoritmus útján
valósult meg.862 Annak érdekében, hogy a platform felhasználója eredményesen kifogásolhassa a
tartalma eltávolítását, vagyis a formális viszontbejelentést megtegye – amennyiben a
platformszolgáltató ismeri a tartalomszolgáltató elérhetőségeit – haladéktalanul és arányos módon
tájékoztatni kell az eltávolításról és a döntés meghozatalának indokairól, valamint az adott döntés
vitatásának lehetőségéről.863 Amennyiben a viszontbejelentés észszerű indokokkal támasztja alá, hogy
a bejelentett tevékenység vagy információ nem jogellenes, a platformszolgáltatónak vissza kell állítania
a törölt tartalmat, vagy lehetővé kell tennie a felhasználó számára annak ismételt feltöltését.
A túlzott törlésekkel szembeni további biztosíték a rosszhiszemű, vagy legalábbis rendszeresen
megalapozatlan bejelentéseket küldő személyek, szervezetek háttérbe szorítása, vagy amennyiben a
bejelentő megbízható bejelentőnek minősült, e kedvezményezetti helyzet visszavonása. Egyúttal
hasonló intézkedéseket kell bevezetni a visszaélésszerű viszont-bejelentések tekintetében is.

Ajánlás 17. pont.
Az AVMS irányelv módosítására irányuló javaslat 28a. cikke értelmében például a tagállamoknak biztosítaniuk kell olyan
panasztételi és jogorvoslati mechanizmusok meglétét, amelyek segítségével a felhasználó és a videómegosztó-platform
rendezni tudja a közöttük a megfelelő intézkedések alkalmazásával kapcsolatban felmerülő jogvitákat. A videómegosztó
platformokkal a fejezet 4.4. pontja foglalkozik.
863 Vö. Ajánlás 9. pont.
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c) Az eltávolított tartalmak újbóli megjelenésének megelőzése
A jogellenes tartalmak eltávolítása bár szükséges, de nem minden esetben elégséges intézkedés a
platformszolgáltatók kezében. A jogellenes tartalmak észlelésüket és eltávolításukat követően nem
jelenhetnek újra meg az interneten. Annak megakadályozása érdekében, hogy a permanensen jogsértő
tartalmakat megosztó felhasználók az egyszer már eltávolított jogellenes tartalmat, vagy az azonos
jellegű jogellenes tartalmat mindig újra megjelentessék, szükségesnek látszik, hogy az internetplatformszolgáltatók további proaktív intézkedéseket vezessenek be. A szolgáltatók gyakorlatában már
megjelent intézkedési típusok például a felhasználói fiókok felfüggesztése vagy megszüntetése, illetve
az ún. árnyékletiltási intézkedések.864
A jogellenes tartalmak kezelése körében szükségszerű a holisztikus szemlélet alkalmazása, hiszen a
valamely platformról egyszer már eltávolított tartalmat a tartalom elállítója könnyen átviszi egy másikra,
az előállítók mindig arra törekednek, hogy megtalálják a leggyengébb láncszemet, amit általában
eredményesen ki is használnak. Ennélfogva alapvetően fontos az együttműködés a platformszolgáltatók
között, különösen a tapasztalatok, technológiai megoldások és bevált gyakorlatok önkéntes megosztása
lehet célravezető. Az együttműködés kiváltképpen fontos azon szolgáltatók esetében, amelyek méretük
vagy működésük nagyságrendje miatt csupán korlátozott forrásokkal és szakismerettel rendelkeznek.
Ezeket a kisebb szolgáltatókat, a globális, nagyobb platformok szolgáltatói hatékonyan segíthetik.
d) Automatikus szűrők alkalmazhatósága és korlátozottsága
Ha a platformszolgáltató automatikus eszközöket használ az általa tárolt jogellenes tartalom
tekintetében, hatékony és megfelelő biztosítékokat kell nyújtani annak érdekében, hogy a tartalommal
kapcsolatosan meghozott döntések, különösen a jogellenesnek tekintett tartalom eltávolítására vagy
hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó döntések, pontosak és megalapozottak legyenek. A garanciák
között kiemelkedően biztosítani kell, hogy adott esetben emberi felülvizsgálatra és ellenőrzésre is
lehetőség legyen. Azokban az esetekben is különleges biztosítékokat kell kidolgozni, amikor a releváns
körülmények részletes értékelésére van szükség annak eldöntéséhez, hogy a tartalom jogellenesnek
tekinthető-e vagy sem.865
A technológiai, automatizált intézkedéseket biztosító eszközök igénybe vehetőek a már jogellenesként
azonosított és annak minősített tartalmak kiszűrésére (a törlés utáni állapot megtartása).866 A törlés utáni
állapot megtartását biztosító eljárásoknak azonban lehetővé kell tenniük a kontextust figyelembe vevő
kivételeket, illetve azokat az eseteket, amikor a törölt tartalmat módosítják és összhangba hozzák a jogi
vagy egyéb követelményekkel.
Amennyiben a jogellenes tartalom újbóli megjelenésének megelőzésére automatikus eszközöket
alkalmaznak, a hibás döntések esetére rendelkezni kell egy visszafordíthatósági biztosítékkal, és e
technológia használatát és teljesítményét átláthatóvá kell tenni a platform szolgáltatási feltételeiben.
Valamennyi platformszolgáltató számára elérhetővé kell tenni az olyan adatbázisokhoz való
hozzáférést, amelyek – a személyes adatok védeleméről és a versenyről szóló, alkalmazandó
jogszabályoknak való megfelelés mellett – az újra megjelenő jogellenes tartalmak automatikus

A „árnyékletiltás” (shadow banning) az a cselekmény, amikor egy felhasználót úgy zárnak ki egy online közösségből, hogy
a szóban forgó felhasználó nincs tudatában annak, hogy őt kitiltották.
865 Vö. Ajánlás 20. pont.
866 Ez zajlik jelenleg a „hash adatbázissal”, amelyet az uniós internetes fórum keretében alkalmaznak a terrorista tartalmakkal
kapcsolatban, illetve a szerzői jogok területén vagy a gyermekpornográfia tekintetében, de a bűnüldöző hatóságok által a
vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelőként megjelölt termékek esetében is.
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felismerésére és azonosítására szolgálnak. Ilyen adatbázisok esetében a vállalatok adatvédelmi
politikáinak tartalmazniuk kell a személyes adatok feldolgozására vonatkozó átlátható információkat.

8.5. Az együttműködés formái a jogellenes tartalmak visszaszorítása érdekében
A bizottsági ajánlás a jogellenes tartalmakkal kapcsolatban, az államok és a platformszolgáltatók,
valamint a megbízható bejelentők uniós szintű, bipoláris együttműködéseit szorgalmazza.
a) A platformszolgáltatók és a tagállamok közötti együttműködés
A Bizottság felhívja a platformszolgáltatókat és a tagállamokat, hogy az eredményes együttműködés
érdekében jelöljenek ki kapcsolattartó pontokat, továbbá, hogy a tagállami hatóságok által bejelentett
tartalmak feldolgozására biztosítsanak gyorsított eljárásokat.867 A Bizottság arra is ösztönzi a
tagállamokat, hogy tájékoztassák a bűnüldöző hatóságokat – a bűncselekmények megelőzése,
nyomozása, felderítése és büntetőeljárás alá vonása céljából – a személyek életét és biztonságát érintő
állítólagos súlyos bűncselekményekre vonatkozó bármely bizonyítékról, amelyhez jogellenes tartalom
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére irányuló tevékenységük keretében jutottak hozzá. 868
b) A platformszolgáltatók és a megbízható bejelentők közötti együttműködés
A Bizottság a megbízható bejelentők által tett bejelentések esetére is ajánlja a gyorsított eljárások
alkalmazását. Ezzel együtt a szolgáltatók részéről az együttműködés keretében kívánatos, hogy
közzétegyék azokat a világos és objektív feltételeket, amelyeket a megbízható bejelentői minőség
biztosítása során mérlegel.
c) A platformszolgáltatók közötti együttműködés
Amint arról fentebb már volt szó, a platformszolgáltatóknak meg kell osztaniuk egymással, és különösen
a méretük vagy működésük nagyságrendje miatt csupán korlátozott forrásokkal és szakismerettel
rendelkező szolgáltatókkal a jogellenes tartalom kezelésére vonatkozó tapasztalatokat, technológiai
megoldásokat és bevált gyakorlatokat, akár a magatartási kódexek, egyetértési megállapodások és egyéb
önkéntes megállapodások formájában az egymás között kialakított folyamatos együttműködés keretében
is.

867
868

Ajánlás 22–23. pont.
Ajánlás 24. pont.
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8.6. A terrorista tartalomra vonatkozó különös ajánlások
A Közlemény még nem tartalmazott külön szempontokat a terrorista tartalmak869 vonatkozásában, az
Ajánlás azonban már külön fejezetben fogalmaz meg különös ajánlásokat az ilyen tartalmak kezelésére.
A szolgáltatóknak a szerződési feltételeik között kifejezetten szerepeltetni kell, hogy terrorista tartalom
a platform tárhelyén nem tárolható, és annak érdekében, hogy a terroristák ilyen tartalmakat ne is
tárolhassanak, intézkedéseket is kell tenniük. „Ezen intézkedéseknek mindenekelőtt ki kell terjedniük
arra, hogy az illetékes hatóságokkal és az Europollal együttműködést kell kialakítani a hatósági
bejelentések tekintetében, amelyek a terrorista tartalom kezelésének sajátosságaihoz igazított egyedi
eszközt biztosítanak a platformszolgáltatókhoz történő bejelentéshez. Lehetővé kell tenni az illetékes
hatóságok és az Europol számára, hogy a hatósági bejelentések benyújtásakor az alkalmazandó
jogszabályokra vagy az érintett platformszolgáltató szolgáltatási feltételeire hivatkozva kérelmezhessék
az általuk terrorista tartalomnak tekintett tartalom eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. E
hatósági bejelentési mechanizmusoknak ki kell egészíteniük a bejelentések – akár megbízható
bejelentők általi – benyújtására szolgáló rendszereket, amelyek ugyancsak felhasználhatók a
terroristának tekintett tartalom bejelentésére.”870
Rendelkezni kell a hatósági bejelentések benyújtását lehetővé tévő mechanizmusokról. Gyorsított
eljárásokat kell biztosítani a hatósági bejelentések, különösen az internetes tartalmakkal foglalkozó
nemzeti egységek és az Europol szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egysége által
benyújtott hatósági bejelentések feldolgozásához.871
A terrorista tartalmak különös károkozási képességére tekintettel a platformszolgáltatóknak főszabály
szerint a hatósági bejelentés átvételétől számított egy órán belül meg kell vizsgálniuk a hatósági
bejelentésben meghatározott tartalmat, azt adott esetben el kell távolítaniuk, vagy hozzáférhetetlenné
kell tenniük.872 Erre a rendkívül „rapid” eljárásra azért van szükség, mert a terrorista tartalom általában
az interneten való megjelenésének első órájában a legkárosabb, továbbá mert az illetékes hatóságok és
az Europol sajátos szakismerete és feladatköre kellő garanciát ad a bejelentés megalapozottságára.873
A terrorista tartalmak megelőzése és terjedésük megakadályozás érdekében a szolgáltatóknak arányos
és egyedi proaktív intézkedéseket kell hozniuk, továbbá együttműködési mechanizmusokat kell
működtetni, különösen a hatékony, megfelelő és arányos technológiai eszközök, köztük az automatizált
tartalomfelderítést lehetővé tévő eszközök megosztása és optimalizálása révén.874

9. Quo vadis sajtószabadság?
Az elmúlt évtizedeket az információs társadalom korának szokás nevezni, ahol a legfontosabb
társadalmi kohéziós malter az információ, a tudás, szemben a korábbi évszázadokra jellemző kohezív
tényezőkkel, mint a feudalizmus személyközi viszonyait meghatározó személyes hűség, lojalitás, vagy
az ipari társadalmakban domináns szervező erőként megjelenő tőke. A 21. századi társadalom azonban
már nem csupán információs jellegű; jellegadó vonása már nem önmagában az, hogy az információn
alapuló tudás az egyéni és a társadalmi haladás kulcsa. Az információ jellege alapján olyan információ,
amelyet a digitális világban meghatározó jelentőségű platformokról szereznek be. Ezt a társadalmat
hálózati társadalomként (network society) vagy legújabban platformtársadalomként (platform society)

Bármely információ, amelynek terjesztése az (EU) 2017/541 irányelvben meghatározott bűncselekményeknek vagy az
érintett tagállam jogában meghatározott terrorista bűncselekményeknek minősül, beleértve az Unió vagy az ENSZ által
összeállított vonatkozó jegyzékekben szereplő terrorista csoportok vagy szervezetek által előállított vagy nekik tulajdonítható
releváns információk terjesztését. [Ajánlás 4. h) pont.]
870 Ajánlás 34. preambulumbekezdés.
871 Ajánlás 33. pont.
872 Ajánlás 35. pont.
873 Ajánlás 35. preambulumbekezdés.
874 Vö. Ajánlás 36–38. pont.
869
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is szokták nevezni, ahol az online térben domináns platformok szolgáltatói határozzák meg – vagy
legalábbis befolyásolják – az információk összetételét.
A platformok között is van néhány olyan domináns online piaci szereplő, amelyek önmagukban képesek
meghatározni az internetes nyilvánosság működési mechanizmusait. Az öt nagy szolgáltató, a Google,
a Microsoft, a Facebook, az Apple és az Amazon a nyilvánosság online terében betöltött
megkérdőjelezhetetlen, piacvezető szerepük (bevételükre és a felhasználók számára is tekintettel)
következtében az online nyilvánosság diskurzusainak vitán felül meghatározó szereplői. Ezek a
platformok olyan jelentékeny befolyással bírnak (mindegyik egy meghatározott szolgáltatóplatformon
piacvezető), hogy saját működési szabályaik (felhasználási feltételek, közösségi irányelvek),
szabályozási elveik (közösségi alapelvek) az online nyilvánosságra komoly befolyást gyakorolnak.
Napjainkban az online nyilvánosság információs szupersztrádájának forgalomirányítói e
platformszolgáltatók. Valójában azonban még ennél is többek: a nyilvánosságban megjelenő
információk összetételét is nagymértékben képesek befolyásolni. Saját szabályozási
mechanizmusukban, működési-szabályozási politikájuk révén meghatározzák a nyilvánosság
összetételét, az abban megjelenni képes és az onnan kiszorulni kénytelen vélemények körét. A
platformszolgáltatók az általuk használt matematikai-informatikai algoritmusok révén képesek
meghatározni az információáramlás jellemzőit, a nyilvánosságban érzékelhetően megjelenő
információk összetételét, az információk közötti priorálás vagy éppen szelekció szempontjait. Emellett
azonban arra is szükséges rámutatni, hogy a matematikai algoritmusok, a mesterséges intelligencia
mellett az emberi közrehatás (humán tevékenység) szintén jelen van ezeken a platformokon, sőt
érdemben befolyásolja is az online nyilvánosság platformjain hozzáférhető információk összetételét.
Ezek a szolgáltatók amellett, hogy felhasználóiknak meghatározott online szolgáltatást nyújtanak, olyan
mechanizmusokat is működtetnek, amelyek prime face nem nyilvánvalóak: üzleti tevékenységük
keretében további mechanizmusokat működtetnek, mint például az életünk különböző
megnyilvánulásainak (számítógépes) adatokká alakítása, az egyébként nem érzékelhető jelenségek
adatokon keresztül érzékelhetővé tétele (datafication), vagy éppen a szolgáltatásuk során nyert adatokat
üzleti értékké, árucikké alakítják át (commodification). De az egyik leglényegesebb működési
aktivitásuk, hogy az információtömegben szelektálnak, algoritmusuk segítségével rangsorolják,
válogatják az online tartalmakat. Sok esetben a mesterséges intelligenciát kombinálják a humán
közrehatással, ami csak tovább nehezíti jogi megítélésük problémáit.
Az értekezésben végig arra törekedtem, hogy bemutassam a sajtószabadság sajátosságait, differenciálva
azt az anyajog és a szólásszabadság tartalmától, és sajátos alkotmányjogi tartalma mellett érvényesülési
dimenzióit is feltárjam. A sajtószabadság jövőjét kontúrozni igyekvő részben azonban ezt a
törekvésemet csak részben érvényesíthettem, tekintettel arra, hogy az online nyilvánosságban rendkívül
nehéz, sőt esetenként lehetetlen szétválasztani a szólás- és sajtószabadság alapjogi tartalmát. Az online
diskurzusok szabályozása összetett feladat, és napjainkban még jórészt megválaszolatlan kérdés. Nem
kétséges ugyanakkor, hogy az online nyilvánosság nem lehet szabályok nélküli vadnyugat. A
demokratikus társadalmak nem adhatják fel az alkotmányos rendszerük vívmányait, különösen a
demokratikus alapértékeket, az emberi jogok érvényesítését az online térben. A nyilvánosság online
tereinek szabályozása több szereplő szoros, felelős együttműködésének eredményeként lehet csupán
célravezető. Az állami szerepvállalás önmagában nem elegendő; mint egy kard nélküli lovag, az
esetleges voluntarista szabályozási kísérletei a technológia sajátosságaiból fakadóan eleve kudarcra
vannak ítélve. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a demokratikus diskurzusok torzításmentesen
érvényesüljenek az internetes nyilvánosságban, úgy szükség van az állam szabályozására. Ennél
azonban sokkal nehezebb kérdés, hogy milyen mértékben és mely pontokon szükséges az állami
beavatkozás. Ugyanakkor az állam szabályozási vágyát nagy elővigyázatossággal kell korlátok közé
szorítani. Egyfelől a közérdek érvényesítése feltétlenül megköveteli a jogi megoldásokat, másfelől egy
olyan, folytonosan változó, fejlődő területen, mint az internetes kommunikációs szféra, a túlértékelt
állami szerepvállalás óriási kockázatot hordoz, és több kárt okozhat, mint amennyinek az elhárítására
vállalkozott. Azt is tudatosítanunk kell továbbá, hogy az internet speciális technológiája miatt a nemzeti
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jogalkotás aligha lehet sikeres, a szabályok megalkotását kétségkívül globális szintre kell emelni. Az
európai szabályozásnak jó keretet adhat az Európai Unió jogalkotási mechanizmusa.875 Mindazonáltal
nem vitás, hogy az államnak van szerepe a szabályozásban, de mellette komoly szerep hárul a
szolgáltatókra és a felhasználókra egyaránt.
A szolgáltatókkal szemben a legfontosabb elvárás a transzparens működés biztosítása lenne, amit a
jövőben megalkotott jogi szabályozási rendszer mellett a felhasználóik határozott és egyértelmű
érdekérvényesítése kényszeríthet ki. A különböző platformok felhasználóinak felelőssége nem csekély,
divatos fordulattal élve tudatos fogyasztóvá kell válniuk. Sőt elsősorban nem fogyasztóknak, hanem
felelős citoyennek, a demokratikus közvitát, mint a demokratikus társadalmi rend oxigénjét az online
„környezetszennyezéstől” védelmező polgároknak kell lenniük, akik nem áldozzák fel a demokratikus
diskurzusok működését saját kényelmük oltárán, és nem engedik, hogy Huxley szép, új világa az új
hálózati, vagy ha tetszik, platformtársadalomban valósággá váljék. Még akkor sem, ha a fent bemutatott
bírói gyakorlat nem feltétlenül ebbe az irányba mutat.
Az online szólás- és sajtószabadságot, az interneten végbemenő disputákat oltalmazó állami
intézményvédelmi kötelezettség megvalósításának konkrét eszközeit azonosítani az egyik legnagyobb
kihívás, hiszen a szolgáltatások globális jellege túlmutat az állami szabályozás területi hatályán és a
nemzeti jogalkalmazás joghatósági korlátain. A magánszolgáltatók alapjogot korlátózó hatalma pedig –
meggyőződésem szerint – minden korábbinál élesebben veti fel a szólásszabadság horizontális
hatályának széles körű elismerését.
Ugyanakkor a sajtószabadság és az egészséges társadalmi nyilvánosság nélkül fenntarthatatlan a
demokratikus társadalmi működés, az az alkotmányos alapvetés, amely hazánkat független,
demokratikus jogállamként határozza meg.876 A sajtószabadság olyan alkotmányos érték, amelyet –
különösen hazánk alkotmánytörténetére is emlékezve – megvédeni elsőrendű kötelezettségünk. Ha lesz
elég, a demokratikus diskurzusok iránt elkötelezett, a plurális közvitákban részt venni is hajlandó polgár,
akkor (még) nem kell megrendelnünk a rekviemet a sajtószabadságért.

Vö. Koltay András: A sajtószabadság fogalma ma. In: Koltay András – Török Bernát: Sajtószabadság és médiaszabályozás
a 21. század elején 2. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 136–137.
876 Magyarország Alaptörvénye B) cikk (1) bekezdés.
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AZ ÉRTEKEZÉS KÖVETKEZTETÉSEI
1.) A sajtószabadság mindig is a magyar alkotmányjog kiemelt jelentőségű témája volt. A magyar
közjogtudomány jeles művelői kezdetektől nagy jelentőséget tulajdonítottak a sajtószabadságnak, és
alkotmányjog-történetünknek is fontos része a szabad nyomtatás és kiadás jogáért vívott évszázados
küzdelem. A sajtószabadságnak van egy olyan hagyományos fogalmi magja, amely évszázadok óta
változatlan, és az állam tartózkodási kötelezettségén alapul, amely elsősorban jelenti a cenzúra tilalmát
és az alapítás szabadságának adminisztratív eszközökkel való korlátozásának a tilalmát. Ennek a
történeti alapjogi magnak a változatlanul hagyása mellett kitapinthatóak és értelmezhetőek azok a
jelentésmódosulások, amelyek az elmúlt bő másfél évszázadban gazdagították a magyar sajtószabadság
alkotmányjogi tartalmát. Ezek a változások többnyire a sajtó-technológia változására és abból fakadóan
a nyilvánosság szerkezetének változására vezethetők vissza, miközben az alapjog alkotmányos
értéktartalma és alkotmányos értelme mit sem változott a kezdeti egyszerű fogalmi kerethez képest.
2.) A sajtószabadság a véleménynyilvánítási szabadsághoz és a szólásszabadsághoz képest sui generis
alkotmányos tartalommal rendelkezik, amelyből a szólásszabadságtól részben különböző mércék
következnek. A szólásszabadsághoz képest kibontott sajátos tartalomból és érvényesülési mezőből
különös intézményi garanciák és korlátok származnak. Ezek a garanciák és korlátok a szólásszabadságot
nem jellemzik. Előbbire példaként említhetők a klasszikus szelvényjogok, utóbbira pedig a sajtó-és
médiajogi tartalomszabályok.
3.) A sajtószabadság alkotmányos tartalmának kiemelt összetevőjének tartom eszközjellegét, amely
meghatározza a viszonyát az anyajoggal és a szólásszabadsággal egyaránt. Ahogy az Alkotmánybíróság
meghatározta: „A sajtó szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy a „sajtó” a
véleményalkotáshoz szükséges információszerzésnek, a véleményalkotásnak és véleményformálásnak
kitüntetett fontosságú eszköze. […] A sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem a
tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe van a véleményalkotás feltételét képező tájékoztatásban.”877 A
sajtószabadság sajátos, eszközjellege alapvetően meghatározza az alapjogvédelem érvényesülési
mezőit, és abból következik, hogy „a véleménynyilvánításhoz való jog kitüntetett volta is annyiban
vonatkozik a sajtó szabadságára, amennyiben az a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogát
szolgálja.”878
4.) A sajtószabadságnak sajátos jellemzőjéhez tartozik továbbá, hogy intézményi biztosítására és
korlátainak érvényesítésére átfogó jogi szabályozás hivatott. A sajtó és médiajog tartalmazza az alapjog
intézményi garanciáit és a hatósági felügyelet alkotmányosan biztosítékait.
5.) A sajtószabadság többdimenziós alapjog, amelynek negatív és pozitív oldala, valamint a szubjektív
és objektív érvényesülési mezők egymás kiegészítői. A sajtószabadság szubjektív joga sok esetben
alkotmányjogi kollízióba kerül az alapjog objektív, intézményes oldalával. Az ilyen kollízió feloldása
során általában a sajtószabadság demokratikus igazolásokon alapuló magas értéktartalmából kell
kiindulni. A demokratikus diskurzusok érvényesülésének intézményi biztosítása így alkotmányosan
igazolható korlátját képezheti az alapjog szubjektív gyakorolhatóságának, például az alapítási vagy a
szerkesztési szabadságnak.
6.) Az értekezés alcíme is utal arra, hogy az alapjog tartalmának feltárása során elsősorban az
Alkotmánybíróság gyakorlata volt segítségemre. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság gyakorlata sok
esetben nem volt következetes, különösen a szólás és sajtószabadság elhatárolása kapcsán. A két
alapjogot gyakorta egymás szinonimájaként használták a határozatok. Ez a következetlenség sok
esetben zavaró az alapjog tartalmának és korlátainak a pontos meghatározása kapcsán is. A
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229. megerősítette a 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011. 478.
503.
878 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227. 229.
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sajtószabadság valamennyi fogalmi eleménél vizsgáltam a vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlatot, és
az egyes határozatok együttes elemzéséből vontam le következtetéseket a sajtószabadság alkotmányos
tartalmára vonatkozóan.
7.) A sajtószabadság nem egységes tartalmú alapjog, amelyből következően a sajátos tulajdonságokkal
rendelkező médiatartalom-szolgáltatókra különböző alapjogkorlátozási mércék következnek. A
legfontosabb differenciálási szempontokként említhetők a terjesztési infrastruktúrák korlátlanságának
vagy szűkösségének a jellemzői, valamint az egyes médiatartalmak emberi elmére gyakorolt hatásának
eltérő jellege. Ezek a differenciálásra okot adó tulajdonságok hatással vannak a különböző
médiatartalom-szolgáltatók tekintetben a szelvényjogok érvényesülésének eltérő mértékre. Ez az
alkotmányosan legitim differenciáltság érvényesül a sajtótermékek nyilvántartásba vétele és a lineáris
médiaszolgáltatások pályáztatás között, valamint az eltérő mélységű, a tartalomszerkesztést különböző
mértékben korlátozó tartalomszabályozásban is.
8.) Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az alapítás szabadságának az alábbi alkotmányos
követelményei határozhatók meg:
– Normatív nyilvántartása vétel és nem engedélyezés;
- Nyilvántartásba vételi eljárás formális, törvényi feltételek alapján, a hatáskör nem biztosít mérlegelést
és tartalmi alapú vizsgálatot;
– Bírói felülvizsgálat;
- A nyilvántartásból való törlés is normatív, formális alapú, nem köthető a sajtótermék tartalmához,
vagyis nem a sajtótermék tartalmához kapcsolódó szankció.
Ehhez képest a pályázati eljárás alkotmányossági követelményei az alábbiak:
– eljárás és döntéshozatal transzparenciája;
– ennek keretében az értékelési szempontok megismerhetősége;
– érdemi indokolási kötelezettség;
– teljes körű, érdemi bírósági felülvizsgálat biztosítása.
9.) A cenzúrának az alábbi tartalmi elemeit azonosítottam:
– Tárgya: valamely sajtótermék vagy médiaszolgáltatás tartalmi vizsgálata;
– A hatáskör gyakorlója: állami (közhatalmat gyakorló) szerv vagy személy;
– Időpontja: mindig a megjelenést, nyilvánossághoz közvetítést megelőzően kerül rá sor;
– A hatáskör tartalma: a tartalom vizsgálata és annak következtében közlési engedély megadása, vagy
tilalom kimondása;
– A hatáskör jellege: szabad mérlegelésen alapuló, amely nem zárja ki az önkényes mérlegelést,
normatívan (rendszerint) nem kötött;
– Jogorvoslat: bírói érdemi jogorvoslat nem áll rendelkezésre.
10.) Az újságírói jogok a sajtószabadság sajátos, szubjektív oldalaként jelennek meg. Az újságírói jogok
szorosan kötődnek a médiatartalom-szolgáltatás sajátos funkcióihoz, a sajtószabadság
szólásszabadságtól különböző, sajátos érvényesülési mezőjéhez és tartalmához. Az újságírókat
megillető többletjogok éppen erre a sajátosságra adott alkotmányos válaszok. Az alább bemutatott jogok
az újságírói tevékenységhez elsősorban a sajtószabadság objektív, intézményi oldalára tekintettel
kapcsolódnak.
11.) A demokratikus diskurzusoknak az internetes technológia hatására bekövetkezett
szerkezetváltozását vizsgálva kerestem a szólás és sajtószabadság legújabb összefüggéseit. Az új média
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által teremtett nyilvánosságtérben a két alapjog elhatárolása újabb nehézségekbe ütközik, mivel az egyes
szolgáltatók tevékenysége a szólás és sajtószabadság alanyi körének határmezsgyéjén található. Az új
kapuőrök tevékenységét a nyilvánosság szerkezetét megváltoztató, a demokratikus diskurzusokat
alapvetően befolyásoló tevékenységét a sajtószabadság szempontjából vizsgáltam.
12.) A szűrőbuborék és a fake news jelenség elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy a
demokratikus társadalmi rend alapját képező plurális nyilvánosság megóvása érdekében szükségszerűen
új, a hagyományos értelmezési kereten túlmutató, szabályozási megoldások szükségesek, amelyeknek
azonban továbbra is tekintettel kell lenniük a sajtószabadság (és a szólásszabadság) klasszikus
garanciáira. A probléma megoldása azonban éppen erre a kategorikus imperatívuszra tekintettel
különösen is nehéz.
13.) Az online diskurzusok szabályozása összetett feladat, és napjainkban még jórészt megválaszolatlan
kérdés. Nem kétséges ugyanakkor, hogy az online nyilvánosság nem lehet szabályok nélküli vadnyugat.
A demokratikus társadalmak nem adhatják fel az alkotmányos rendszerük vívmányait, különösen a
demokratikus alapértékeket, az emberi jogok érvényesítését az online térben. A nyilvánosság online
tereinek szabályozása több szereplő szoros, felelős együttműködésének eredményeként lehet csupán
célravezető. Az állami szerepvállalás önmagában nem elegendő; mint egy kard nélküli lovag, az
esetleges voluntarista szabályozási kísérletei a technológia sajátosságaiból fakadóan eleve kudarcra
vannak ítélve. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a demokratikus diskurzusok torzításmentesen
érvényesüljenek az internetes nyilvánosságban, úgy szükség van az állam szabályozására. Ennél
azonban sokkal nehezebb kérdés, hogy milyen mértékben és mely pontokon szükséges az állami
beavatkozás. Ugyanakkor az állam szabályozási vágyát nagy elővigyázatossággal kell korlátok közé
szorítani. Egyfelől a közérdek érvényesítése feltétlenül megköveteli a jogi megoldásokat, másfelől egy
olyan, folytonosan változó, fejlődő területen, mint az internetes kommunikációs szféra, a túlértékelt
állami szerepvállalás óriási kockázatot hordoz, és több kárt okozhat, mint amennyinek az elhárítására
vállalkozott. Azt is tudatosítanunk kell továbbá, hogy az internet speciális technológiája miatt a nemzeti
jogalkotás aligha lehet sikeres, a szabályok megalkotását kétségkívül globális szintre kell emelni. Az
európai szabályozásnak jó keretet adhat az Európai Unió jogalkotási mechanizmusa.879 Mindazonáltal
nem vitás, hogy az államnak van szerepe a szabályozásban, de mellette komoly szerep hárul a
szolgáltatókra és a felhasználókra egyaránt.
14.) A szolgáltatókkal szemben a legfontosabb elvárás a transzparens működés biztosítása lenne, amit a
jövőben megalkotott jogi szabályozási rendszer mellett a felhasználóik határozott és egyértelmű
érdekérvényesítése kényszeríthet ki. A különböző platformok felhasználóinak felelőssége nem csekély,
divatos fordulattal élve tudatos fogyasztóvá kell válniuk. Sőt elsősorban nem fogyasztóknak, hanem
felelős citoyennek, a demokratikus közvitát, mint a demokratikus társadalmi rend oxigénjét az online
„környezetszennyezéstől” védelmező polgároknak kell lenniük, akik nem áldozzák fel a demokratikus
diskurzusok működését saját kényelmük oltárán, és nem engedik, hogy Huxley szép, új világa az új
hálózati, vagy ha tetszik, platformtársadalomban valósággá váljék. Még akkor sem, ha a fent bemutatott
bírói gyakorlat nem feltétlenül ebbe az irányba mutat.
15.) Az online szólás- és sajtószabadságot, az interneten végbemenő disputákat oltalmazó állami
intézményvédelmi kötelezettség megvalósításának konkrét eszközeit azonosítani az egyik legnagyobb
kihívás, hiszen a szolgáltatások globális jellege túlmutat az állami szabályozás területi hatályán és a
nemzeti jogalkalmazás joghatósági korlátain. A magánszolgáltatók alapjogot korlátózó hatalma pedig –
meggyőződésem szerint – minden korábbinál élesebben veti fel a szólásszabadság horizontális
hatályának széles körű elismerését.
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1. Aims of the research, differentiation of the issues
From the beginning, the most essential goal of my doctoral research was to make a distinction between
the rights of freedom of speech and freedom of the press - which are connected to one another by a
thousand ties – in order to unfold that constitutional content, which stems from the right of the freedom
of the press as a standalone fundamental right. This distinction however does not mean that I examine
freedom of the press apart from its parent-right or from the right of freedom of speech, but instead that
I explore the complex structure of fundamental rights which specifies their relative positions within the
constitutional system.
Therefore, all along the preparation of the thesis I strived for separating those issues from the main
course of my examination, that - despite to their relation to freedom of the press – mainly concern the
constitutional framework of the external boundaries of permissibility of expressions /speech in relation
to freedom of the press. These issues are related to the freedom of the press on several points, but I
consider their incorporation into my research unnecessary, in light of the chosen viewpoint – upholding
the distinction between freedom of speech and freedom of press - which I aimed to consequently apply,
since they would undermine the consequent application of the predetermined criteria and erode the
tightness of my line of thinking. The detailed analysis of some decisions of the Constitutional Court
were omitted due to this consciously chosen viewpoint, for the reason that despite they are connected to
the fundamental right of freedom of the press, the connection merely stems from the relation to freedom
of expression as a parent-right. However there are decisions where the conclusions are related to the
boundaries of permissibility of expressions are made yet cannot be omitted even though they analyse an
issue regarding freedom of speech, such as Decision No. 30/1992, which is a cornerstone in order to
determine the constitutional meaning / content of freedom of expression. Without taking into
consideration the principles laid down in this core decision, the practice of the Constitutional Court
which has started over a quarter century ago, could not be interpreted properly and one could not be able
to come to a clear understanding of another core decision, Decision No. 37./1992 on the freedom of the
press either.
If there were no difference in meaning between these communication rights, it would be pointless to
create a distinction by applying different terms to them, as doing so would result in mere duplication of
identical rights without associating proper constitutional meaning with them. Upon the overview of the
theoretical proof thereof, I came to the illuminating conclusion that even though both in the case of
freedom of speech and in the case of freedom of press the same rationales are deemed significant there
is some delicate difference between the prominence of these rationales. The meaning of the term
freedom of speech is mostly identified as informal “forum” while the meaning of term freedom of press
presumes a specific transfer channel, therefore (partly) due to this specificity the means of constitutional
protection are also peculiar in nature. The general guarantees of freedom of speech are applicable to the
publicity that are mainly covered by freedom of the press, still the notion of freedom of press has an
additional element, which results in the appearance of such layers of this right and liability dimensions
that are not present within the notion of freedom of speech.
The segments of the right to the freedom of the press – which constitute a huge part of this thesis – are
constitutional answers to the issues that stem from a certain specificity, namely the
institutional/organizational nature of the transmission of those expressions that are protected by the right
to the freedom of expression to the general public.
Given all these reasons, after giving a short overview of the theoretical-historical foundations of the
right to freedom of the press, and creating a tableau-like sketch of the Hungarian history of the notion
of freedom of the press – which has evolved during the centuries of the history of constitutional law - I
will limit my examination within the framework of the democratic interpretation of the Constitution
governed by the rule of law in the post-communist era, to the following topics:
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– common elements of the definitions of freedom of speech and freedom of the press, and the
specificities of the notion of freedom of the press,
– specificities related to the objective institutional protection aspect of freedom of the press (the
constitutional content of democratic discourse),
– the constructional framework of state regulation and oversight,
– classic segments of the right to the freedom of speech,
– subjective aspects of the freedom of the press (rights of journalists and their liability in terms of the
law of the press).

2. Methodology of the research and the selection of the sources serving as a basis for the analysis
I explored the constitutional meaning of freedom of the press mainly by the analysis of the related
decisions of the Constitutional Court, complemented by the assessment of the scientific literary sources
of constitutional law. The selection of sources shall be justified with the following reasons:
a) Already at the beginning of my doctoral research, I had to face the issue that the Hungarian
Constitutional Court – despite its ambition to provide theoretically sound reasoning – has mixed the
constitutional meaning / content of freedom of freedom of the press with the meaning content of the
freedom of speech and the parent-right (freedom of opinions). This recognition has fed my ambition to
shed light on the constitutional meaning, which stems from the practice of the Constitutional Court
started over a quarter century ago, by providing a comprehensive comparison of those Constitutional
Court decisions that analyse the elements of the right to the freedom of the press.
b) The almost three-decade-old practice of the Constitutional Court, which has a power to make abstract
interpretations of the constitution, cannot be bypassed when one comes to defining the notion, contents
and boundaries of each fundamental right including the freedom of the press. The interpretative activity
of the Constitutional Court has been significant from the beginning and not only because it has inspected
the dimensions of manifestations of freedom of the press with theoretical thoroughness, but because as
an organization vested with a negative legislative competence, it had a direct legal impact on the
application (érvényesülés) of the right to the freedom of the press in the Hungarian legal system on
several occasions. There is no doubt that the organic practice of the Constitutional Court has visibly
fractured sometimes, still, it serves as a sound basis for creating a uniform definition for the notion of
freedom of the press and for identifying its content. Contrary to the According to my view, there is room
for the criticism of the Constitutional Court decisions – as I have mentioned in the previous section –
because they have interpreted freedom of speech and freedom of press in an overly uniform manner.
Contrary to this – or due to this – I aimed to draw a clear distinction between these two manifestations
of the parent-right, with special focus on the meaning / content of freedom of the press.
c) When defining the notion of freedom of the press one must take into consideration without a doubt
the related international legal instruments and the related judicial practice interpreting these instruments.
Complying with international legal obligations is a requirement based on a constitutional clause 880.
However, I shall refrain from the detailed description and analysis of these for several reasons. The
related international sources of law and the judicial practice built on them are partly present in the
practice of the Constitutional Court, yet they are not sufficiently developed or systematic to support the
construction of a complex notion of freedom of the press. The declaration of the freedom of the press
880 cf. Act XX. of 1949 (Constitution of the Republic of Hungary) Article 7. § paragraph (1) „The legal system of the Republic
of Hungary accepts the generally recognized principles of international law, and shall harmonize the country’s domestic law
with the obligations assumed under international law.” Fundamental law of Hungary Article Q paragraph (2): In order to
comply with its obligations under international law, Hungary shall ensure that Hungarian law is in conformity with
international law.
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within the European Convention on Human Rights (ECHR Article 10.) and its interpretation established
by the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) has the most prominence as regards
the analysis of the Hungarian constitutional law. At the same time, the Hungarian Constitutional Court
has processed and applied the interpretative framework of the ECtHR.
The European Union’s mechanism to protect fundamental right has not been established to such and
extend that would allow for making general ascertainment and drawing unerring conclusions regarding
the common Union standards. On the other hand, the Luxemburg-practice will most likely rely on the
Strasbourg standards and tests significantly.
The ICCPR due to its international and global nature and reluctant activity regarding the protection of
fundamental rights doesn’t have a considerable impact / influence in Europe nor in Hungary,
furthermore the text of the ECHR and the practice of the ECtHR lay down stricter standards.
d) I must note, that the Constitutional Court has always respected the practice of the ECtHR throughout
its operation, and gave detailed analysis of the related Strasbourg practice in its reasoning, because the
Hungarian constitutional norms should be interpreted in accordance with the international legal rules
and undertaken obligations. The Constitutional Court’s referrals to the case law of the ECtHR sometimes
seem ad hoc, however it made the Strasbourg standards part of the interpretation of the Hungarian
constitution.
In the second and third parts of the thesis, in which I attempt to explore the constitutional meaning /
content of the freedom of press, I thematically monitor the Constitutional Court’s relevant decisions
related to the topic. During the overview of the decisions, I apply both a descriptive, analytical and a
critical point of view.
In the fourth part of the thesis, contrary to the methodology used in the previous part, I mainly
concentrate on international and European sources of law, and court decisions. The reasons for this are
the following:
– the problems discussed within the chapter are international due to the specific nature of online
technology,
– the future of regulation points towards global cooperation or at least towards cooperation within the
framework of the European Union, which means that the currently forming regulatory tendencies shall
be explored within this remit, furthermore
– the Hungarian Constitutional Court’s current practice is less mature.
In the fourth part, I discuss more issues that have stronger connections to freedom of speech then to the
fundamental right to the freedom of the press, but all of the examined topics are related to the conditions
of the operability of democratic discourses and the viability of the public opinion developing in
accordance with its own rules. The activities of the intermediary service providers are on the margin of
freedom of speech and freedom of press; therefore, I deem their short overview – in order to have a
better understanding of the connections between the two fundamental rights – justified.

3. The structure of the research
The goal of my Ph.D. thesis titled „Changes in the constitutional meaning/content of freedom of the
press” is to define freedom of the press as a fundamental right with independent content/meaning. On
one hand, I define the positive elements of the notion of freedom of the press and on the other hand I
create clear distinction between the notion of freedom of the press and its parent-right and freedom of
speech by setting up a negative definition.
The thesis consists of four parts, all of which aim to grasp different aspects of the notion of freedom of
the press. The first part gives a summary of the Hungarian constitutional history of freedom of the press
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and the most important theoretical justifications of its existence. The second and third parts are – relying
on the practice of the Constitutional Court – unfold the constitutional elements of the freedom of the
press. The second part, after setting the methodological frames and conceptual principles, describes the
relationship between freedom of speech and freedom of the press, and presents the fundamental
conditions for its limitations. Upon the examination of state intervention, I analyse the system of
constitutional criteria of state regulation and administrative supervision in a separate chapter. In the third
part, I introduce the fundamental elements and classic segments of freedom of the press (such as freedom
of establishment, editorial freedom and prohibition of censorship) first, then I analyse the institutional
guarantees of freedom of journalists as the individual aspect of the fundamental right of freedom of
press, which has a close connection to the segment-rights. The fourth and last part reflects on those
phenomena that in the last decade have transformed the structure of publicity and the structure of
democratic discourses taking place within it, and that have an effect on defining the notion of freedom
of the press as well.

3.1. History of freedom of the press in Hungary and most important theoretical justifications of
its existence
The classic framework for interpretation the notion of freedom of the press is essentially equal to the
liberal ideal of this fundamental right with legal focus. The notion of freedom of the press that has sprung
from the ideals of the enlightenment was described as an early limit to the power of the (enlightened)
absolute state and acquired a prominent position within the catalogue of fundamental rights. The demand
for free press and the history of its regulation is a determinative chapter of both the universal and the
national history of constitutional law. Those constitutions that were written in the spirit of the civil
transformation, which has sprung from the fertile soil of the ideals of the enlightenment, mention
freedom of the press amongst the most precious of the fundamental rights. The classic framework of the
interpretation of freedom of press – which was historically enacted to counter the tyranny of the absolute
state – considers the flow of expressions through the free press the core element of this right and means
the independence of the press, especially periodicals, from the state. In 1948, the youth of Pest has
symbolically achieved the recognition of freedom of the press and the abolishment of censorship in our
country, and these achievements were later enacted by the assembly of the orders in Bratislava
(Pozsony); only in order to bring these once-and-for-all banished limitations of press policing back from
time to time throughout the ordeals and the course of the diverse Hungarian legal history’s different
era’s. In public legal system of the dualism, the classic liberal ideal ruled the notion of freedom of the
press (in the beginning in an unconditional manner, pursuant to Deák’s ideas, then at the dusk of the
blissful times of peace in a more limited manner); while the authoritarian regimes of the twentieth
century endowed this reputable right with a specific meaning bound by ideology, interest and certain
values. Interpretations serving the authoritative interests of the ruling establishment constituted the
essence (meritum) of the new doctrines. The institutional organization of the press, press regulation and
press administration, similarly to the justifying principles of constitutional jurisprudence were
functionally subordinated to state-authoritative interest. The aim of legal regulation was besides
providing a sound support for the freedom of the press, the reinforcement – and later the protection – of
the state order and the structure of power, usually to the detriment of the former goal. The definition of
freedom of the press was also adjusted to serve the interests of the reigning political regime, in the 20’s first to the interest of the consolidation then to the interests of the “self-serving nation-state” and at
last to the interests of the “socialism and people”.
In the chapter on constitutional history, I give a short overview of the Hungarian history of freedom of
the press, which is a history of fights for freedom until the regime change, political fights for the gained
and subsequently lost freedom, and a history of social movements. The country, sometimes the orders,
sometimes the people of the streets of Pest or the intellectuals, sometimes the legislators of the „released’
country, have celebrated more than one occasions, the achievement of freedom of the press and declared
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the forever-lasting abolishment of the preliminary control over the press. From time to time, however
freedom of the press was shortly restricted again by applying policing measures. For me the history of
the freedom of the press is a history is of constant circulation of gained and lost freedom. Act XXXI. of
1989. is a landmark and – as I hope – marks the beginning of a definitive new era, where the Hungarian
press’ final and definitive liberation has begun. Due to this and because of the fact that the past three
decades of the history of the freedom of the press was the era of defining the notion of constitutional
freedom of the press, in which the Constitutional Court had a prominent role, I will examine the
democratic Hungary’s constitutional notion of the right to the freedom of the press by examining the
decisions of the Constitutional Court in detail in a separate chapter.
At the end of the chapter on constitutional history, I present a short overview of the interpretations of
the nation of the freedom of the press, present in the Hungarian scientific literature of public law,
utilizing the works of the 19th and 20th century masters of the public law jurisprudence. I examine the
definitions and concepts of freedom of the press developed by the public law jurisprudence, by using
two distinctive approaches: an approach, which sets civil/civic freedom of the press into the centrefold,
and an approach, which follows the ideological-functionalist ideal of freedom of the press.
Pursuant to this, I summarize those classic theoretical justifications, which serve as a basis for creating
a theoretical-constitutional foundation for the notion of freedom of the press. Providing a short summary
of the theoretical argumentation on the notion of freedom of the press is not only important, because it
is a necessary element of the analyzation of the definition of freedom of the press, but also because the
Constitutional Court has largely relied upon it. These theoretical justifications provide conceptional
support for the constitutional reasoning, which has a true importance only if the constitutional law is
facing with new phenomena that are hard to insert into the previous framework of interpretation.

3.2. The constitutional meaning/content of the notion of freedom of the press in the practice of
the Constitutional Court
In the second chapter, I volunteer to conduct a comprehensive analysis of the general questions of the
notion of freedom of the press. Besides creating a positive and a negative definition of the notion of the
freedom of the press, I also draw up the differentia specifica of the right to the freedom of the press as
a specific, communication right, stemming from right to freedom of expression, while I also mention
the aspects of differences and correlations between the freedom of speech and freedom of the press. I
emphasize the instrumental character of freedom of the press. Freedom of the press is an instrument of
the application of both the subjective and the objective sides of freedom of expression, information and
the freedom to provide information. The Constitutional Court has stipulated that “the freedom of
expression applies to the press in a specific/peculiar way. The freedom of the press shall be guaranteed
by the state by taking into account the fact, that the press has a paramount role in information gathering,
forming and shaping opinions. […] Press is not only an instrument for the free expression of opinions,
but an instrument for provision of information, therefore it has a fundamental role in the provision of
information which is a precondition of forming opinions.” 881
As the Constitutional Court pointed out the following in its decision in which a comprehensive
assessment of the new media regulation was provided: „The freedom of the press as an individual
fundamental right is an instrument in that sense, that it amplifies the impact of individual expressions
and supports informing the democratic publicity on cases of general interest, and forming opinions on
cases of general interest. By exercising the right to freedom of the press, the proprietor of this
fundamental right is actively shaping the democratic public opinion.”
The freedom of the press is an instrument that facilitates the exercise of the objective side of freedom of
expression, in the sense, that „the press in this quality controls the activities of the public figures and
881
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institutions and the decision-making process, it informs the political community and the democratic
publicity thereof (watchdog role).” 882
A separate chapter of thesis discusses the limitability of freedom of the press by the state, the
constitutional conditions of state intervention, and the constitutional framework of the regulation and
supervision of the press and the media. The state regulation and oversight are such limits of the freedom
of press that also serve as the guarantees of its exercise. The dualistic nature of state intervention is
expressed in the obligation of institutional protection, which is connected to the objective side of
freedom of the press and which is closely connected to a preliminary issue. Namely whether the freedom
of the press has only a negative side (freedom from something) or there is an identifiable positive side
(freedom to do something), the institutional guarantees of which may be created by the institutions of
state intervention (regulation and oversight). In the thesis I argue that freedom of the press is a multidimensional fundamental right, which obliges the state to comply with two constitutional requirements:
besides it’s obligation to refrain from intervention (for example prohibition of censorship, editorial
freedom, freedom of establishment free from administrative restriction), it should also ensure the
creation and maintenance, achieved by regulatory instruments and instruments of oversight.
. The dichotomist approach according to which the state is either friend or foe, is false according to my
view. I acknowledge – moreover I attribute outstanding importance to – the constitutional guarantees
that oblige the state to refrain from intervention, however I attribute equal importance to the state’s
obligation to provide institutional protection, in order to ensure the application of freedom of the press.
The requirement applies in an enhanced manner in the new media environment, where new global
service providers have appeared due to the structural changes of publicity, which have bigger influence
on the composition of publicity and on the processes of democratic discourses then the intervention of
the state.

3.3. The content of the classic segment-rights of freedom of the press in Constitutional Court’s
practice
The classic segment-rights of freedom of the press, are those rights, that are elemental necessities to
exercise this freedom; the ones that are not completely cover the complete content of this fundamental
right, but have such a fundamental importance, that without their existence, it is hopeless to exercise the
right to the freedom of the press (conditio sine qua non). The classic segment-rights are the freedom of
establishment, the editorial freedom and the prohibition of preliminary control and restrictions.
These rights serve as unique safeguards provided by the state and shall be regarded as obligations to
refrain from certain acts, so their prevalence assumes the state does not interfere (negative freedom).
The constitutional content of freedom of the press is to ensure a positive freedom, which are criteria,
especially those that are based on the state’s obligation of institutional protection. In some instances,
the presence/functioning of the segment rights requires state intervention, for example in the form of
structural rules or content regulation limiting editorial autonomy. Within the merits of the positive
freedom the issue of journalist’s privileges shall be mentioned, which is presented in detail in one of the
following chapters. The right to the protection of journalist’s sources or the right of entry are parts of
the classic segment-rights in a narrow sense/ tangentially. Yet they can be derived from editorial freedom
for the reason that the right to determine content freely and without influence can only be exercised if
the journalist or the editor can use and the information source can share information of public interest
fearlessly or if the journalist is not restricted in his freedom of movement and can attend and inform of
events of public interest. In a similar fashion, there is a necessity for state intervention stemming from
the state’s obligation to provide institutional protection in the case of media services transmitted by the
use of limited infrastructure where operating and dispensing the infrastructural resources is the
882
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obligation of the state. This obligation of the state can be interpreted as a restriction of the right to
freedom of establishment, but in fact the market restrictions which are adjusted to the technological
capabilities help the fulfilment of the institutional requirements of the freedom of the press, the conduct
of discourses and take into account the needs of the audience.

3.4. The future of the right of the freedom of the press – the structural change of publicity and
freedom of press
The structure of (mass)communication which has appeared centuries ago, and evolved with the
appearance of radio and television has undergone fundamental changes caused by the appearance of the
technology of the internet. At the same time however the structure of online publicity is not monolithic,
since the internet’s pluralistic ecosystem is a combination of different technologies. Within the renewed
structure of publicity, the quantitative and qualitative features of the flow of information and the
participants of the discourses have also changed (by the appearance of new information routing
gatekeepers instead of the old ones). The services that came into existent due to the specificities of the
technology have promised the prevalence of freedom of speech at such a magnitude and abundance of
information that has never been thought of, yet it has to be acknowledged, that there are mechanisms
under the surface that have an enormous effect on the composition of available content. These new
phenomena have an effect on the exercise of the right to freedom of expression also on the composition
of democratic public opinion. In this chapter after giving a general analysis of the changed structure of
publicity and presenting the constitutional legal consequences thereof, I examine the activities of the
new gatekeepers from a constitutional point of view. I assess the activities of video-sharing platform
providers, hosting providers, search engine providers and social media platforms. I examine the notions
of filter bubble and fake news related to the activities of the gatekeepers in a separate chapter.

4. Short summary of the conclusions of the thesis:
a) The notion of freedom of the press has a sui generis content, from which some standards partly
different from freedom of speech stem. Peculiar institutional guarantees and restrictions arise from the
fact that its content is specific compared to freedom of speech and from its specific field of application,
these guarantees and restrictions are not typical for freedom of speech. A for the former classic segmentrights, while for the latter content-related rules of press- and media law shall be mentioned as examples.
b) Moreover, specific attribution of freedom of press is that there is broad legal regulation in place to
ensure its institutional background and the exercise of its limits. The law of the press and media set out
the institutional guarantees of this fundamental right, and the constitutional safeguards of administrative
oversight.
c) The freedom of the press is a multidimensional fundamental right, which has a negative and a positive
side, also its subjective and an objective fields of application are complementary to each other. The
subjective right to freedom of the press sometimes collides constitutionally with the objective,
institutional side of this right. Upon resolving such a collision, one must take into account the high
values of freedom of the press which is based on democratic justification. The institutional assurance of
the facilitation to carrying out democratic discourses is therefore a constitutionally justifiable restriction
to the subjective exercise of this freedom, such as the freedom of establishment or the editorial freedom.
d) The subtitle of this thesis refers to fact that during the examination the meaning/content of this
fundamental right, the Constitutional Court’s practice provided great assistance for me. However, the
Constitutional Court’s practice wasn’t always consistent, especially when it came to differentiation
between freedom of speech and freedom of the press. The two fundamental rights were often mentioned
as synonyms by the related decisions. This inconsistency is bothering when one aims to identify the
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exact content and limits of the discussed fundamental rights. Upon assessing the elements of the
definition of freedom of the press, I also examined the Constitutional Court’s related practice, and made
my conclusions on the constitutional meaning/content of freedom of the press by analyzing the decisions
together.
e) Upon the examination of the constitutional content of the notion of freedom of the press, it is
indispensable to examine the constitutional framework of state intervention and the constitutionally
legitimate scope of state regulation and oversight.
f) I searched for the newest aspects of the relationship between freedom of speech and freedom of press
by analyzing the structural changes of democratic discourses caused by the internet technology. In the
new sphere of publicity created by new media, it is even harder to make distinction between the two
fundamental rights, because the activities of the service providers fall into the very edge of the personal
scope of freedom of speech and press. I examined the activities of the new gatekeepers – which changes
the structure of publicity and fundamentally influences the democratic discourses - from the freedom of
the press’ point of view.
g) Upon analyzing the filter bubble and the fake news phenomena, I reached a conclusion according to
which there is a need for new regulatory solutions, which are beyond the traditional framework of
interpretation, in order to protect pluralistic publicity as the foundation of democratic social order,
however we have to take the classic guarantees of freedom of press (and speech) into account. Therefore,
the problem is especially hard to solve in light of this categorical imperative.
h) The regulation of online discourse if a complex task and nowadays still an unsolved issue. There is
no doubt however that the online publicity cannot be unregulated like the wild west. Democratic
societies cannot give up the achievements of their constitutional systems, especially not the democratic
fundamental values, the exercise of human rights within the online sphere. The regulation of the online
spheres of publicity can only be achieved/expedient if it is a result of the close cooperation of more,
responsible actors. The engagement of the state is not sufficient in itself; such as the acts of a swordless knight, its random voluntarist attempts to regulate are doomed to failure due to the specificities of
the technology. In case one aims to achieve the distortion-free presence of democratic discourses in the
online publicity, there is need for state regulation. However, one tougher question has to be answered:
what should be the scale of state intervention and on what points is it necessary. Besides, the state’s
desire to regulate has to be limited with exercising huge caution. On one hand ensuring the public interest
requires legal solutions, and on the other hand, the overrated state intervention bears huge risks in such
a constantly changing and evolving area as the sphere of online communication, therefore it might make
more harm, then it promised to tackle. We be conscious of the fact, that due to the special technology of
the internet, national legislation can hardly be effective, the rules should be set out on a global level.
The European Union’s legislative mechanism could provide a good framework for the European
regulation.883 However, it is without a doubt that the state has a role in regulate, but the role of the service
providers and the users is important as well.
i) The most important expectation toward service providers is the assurance of transparent operation,
which can be enforced by a future legal regulatory system and the explicit and unequivocal actions /
advocacy of the users. The responsibility of the users of different platforms is not a small one, they have
to become as a fashionable expression puts it, conscious consumers. Moreover, they don’t have to be
consumers, but responsible citoyen, who protect the democratic public debates – the oxygen of
democratic social order – from online pollution, who doesn’t sacrifice the functioning of democratic
discourses on the altar of their own comfort and who doesn’t let Huxley’s brave new world become
reality in the new connected – or if you like platform – society. Not even if the judicial practice points
in a different direction.
Vö. Koltay András: A sajtószabadság fogalma. In: Koltay András – Török Bernát: Sajtószabadság és médiaszabályozás a
21. század elején 2. Wolters Kluwer, Budapest, 2015. 136–137.
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j) One of the biggest challenges is to identify the substantial tools for the realization of the state’s
institutional protection, which guards online freedom of speech and freedom of the press, the online
disputes, because the global nature of the services is beyond the territorial jurisdiction of state legislation
and the jurisdictional opportunities of national jurisprudence. The power of private service providers’
to restrict fundamental rights is – according to my views – calls for the wide recognition of the horizontal
scope of freedom of speech.
However, without freedom of the press a healthy democratic publicity the functioning of the democratic
society and the constitutional principle which defines our country as a democracy under the rule of law,
is unsustainable.884 Freedom of the press is a constitutional value and – remembering the constitutional
history of our county - we have primary obligation to defend it. If there are enough citizens, who are
committed to democratic discourses and are willing to participate in pluralistic public debates, then we
don’t have to order a requiem for the freedom of the press (just yet).
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