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I. Bevezetés 

 

1. A téma és a témaválasztás indoka 

 

A 19. században és a 20. század első felében a büntetőjogászok előszeretettel kutatták 

a becsületvédelem kérdéseit.1 A német büntetőjogászokat a mai napig élénken foglalkoztatják 

e kérdések, ami a jogirodalom gazdagságában is megmutatkozik. Magyarországon azonban 

1961 óta nem született monográfia a becsületvédelem büntetőjogi kérdéseiről.2 Az ezirányú 

kutatások marginalizálódását magyarázhatná, ha azóta semmilyen változás nem következett 

volna be. Amennyiben csak a büntetőjogi szabályozást nézzük, akkor valóban okafogyottnak 

tűnhet a további vizsgálódás, hiszen a szűk értelemben vett becsületvédelmi rendelkezések 

(rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, valóságbizonyítás) az utóbbi évtizedekben alig 

változtak, és ebből a szempontból a 2012. évi C. törvény sem hozott újat. Az elmúlt 

évtizedekben azonban a törvényi szabályozás konstans jellege ellenére jelentős változások 

következtek be, amelyek kihívások elé állították a jogalkalmazást, és amelyek ezeket a 

tényállásokat részben kiüresítették, részben átírták dogmatikájukat. 

Jelentős változásokat generált a 20. század végén lezajlott információs forradalom, az 

egyre újabb kommunikációs eszközök és felületek megjelenése. Az internet alkalmat ad arra, 

hogy az emberek anonim módon, vagy álnevek mögé rejtőzve tegyék közzé a 

mondanivalójukat, ami nyilvánvalóan csökkenti azokat a gátlásokat, amelyek egy face-to-face 

kommunkációban megjelennek. Juhász Imre alkotmánybíró utal rá, hogy az Abh.1 elfogadása 

óta nemcsak a történelmi körülmények változtak meg jelentős mértékben, hanem a 

véleménynyilvánítás közege is. Az internet mint új médium jelentősen átrendezte az írott sajtó 

világát, valamint új, korábban sose látott szabadságot adott a vélemények (lényegében szinte 

korlátlan) kifejtésének.3 Lenkovics Barnabás az internetes jogsértések egyre táguló körére, 

globális méretére és súlyosságára, az anonim jogsértések lehetőségére, a jogsértések 

megszüntetésének, illetve orvosolhatóságának hiányára hívja fel a figyelmet.4 Az internet 

azonban nemcsak a kommunikációs szokásainkat változtatta meg, hanem anyagi és eljárásjogi 

problémákat is maga után vont. Felelősek-e a közvetítő szolgáltatók a kommentelők által 

elkövetett jogsértésekért? Hogyan tudok ismeretlen elkövető ellen eljárást indítani? Mi a 

bűncselekmény elkövetési helye? Csak néhány azokból a kérdésekből, amelyekkel a magyar 

bíróságok is szembesültek. 

Az utóbbi 25 évben élénk vita folyik arról, hogy indokolt-e a becsület büntetőjogi 

védelmét fenntartani, és ha igen, akkor milyen körben. Dekriminalizálást sürgetnek az 

alkotmányjogászok és egyes nemzetközi jogvédő szervezetek. Sajó András egyenesen úgy 

fogalmaz, „felesleges, sőt elfogadhatatlan a becsület védelmére büntetőjogi eszközöket 

alkalmazni. Megérett az idő a becsületsértés dekriminalizálására”. Mivel Sajó a becsület, 

jóhírnév megsértése kriminalizálásának minden esetét becsületsértésnek, becsületvédelemnek 

nevezi, a rágalmazás és a becsületsértés mihamarabbi törlését követeli a Btk-ból.5 Mivel ezek 

 
1 ANGYAL P. (1927), HALÁSZ Z. (1914) , KÁLMÁN GY. (1961) 
2 Tóth J. Zoltán 2017-ben megjelent műve a rágalmazás és becsületsértés apropóján, de elsősorban jogfilozófiai, 

alkotmányos és emberi jogi kérdésekkel foglalkozik. (TÓTH J. Z. (2017)) 
3 7/2014. (III.7.) AB határozathoz fűzött különvélemény 
4 7/2014. (III.7.) AB határozathoz fűzött különvélemény 
5 SAJÓ A. (2005a.), 5. 
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a törekvések a jogalkotásban nem csapódtak le, Magyarországon is az Alkotmánybíróságra 

hárult a feladat, hogy a büntetőjogi tényállásokat alkotmánykonformmá tegye. A büntetőjogi 

fenyegetettség szűkítése érdekében ezért a testület a közügyekre vonatkozó megnyilvánulások 

esetében alkotmányos követelményeket határozott meg. Míg ezek az alkotmányos 

követelmények 2012-ig nem hatották át a jogalkalmazást, az Alaptörvény hatályba lépése, a 

valódi alkotmányjogi panasz megjelenése az alkotmányos szempontoknak az ítélkezésben 

való sokkal erősebb megjelenését vonta maga után. 

Regionális szinten meg kell említeni az Emberi Jogok Európai Egyezményét és az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) gyakorlatát, amely a magyar jogalkotásra, az 

Alkotmánybíróság alapjogértelmezésére és a bírói gyakorlatra is hatással van. 

Magyarországon az 1993. évi XXXI. törvény hirdette ki az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt és az ahhoz 

tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyvet. Magyarország is alávetette magát a Bíróság 

joghatóságának,6 így az Egyezményben meghatározott feltételek esetén az Egyezményben és  

a Kiegészítő Jegyzőkönyvekben biztosított jogaiban sértve érzett személy a Bírósághoz 

fordulhat. A Bíróság egyes határozatainak azonban nemcsak a konkrét ügyekre van kihatása, 

amiben közrejátszik, hogy az Alkotmánybíróság számára működésétől kezdve jelentős 

inspirációt jelentett az EJEB gyakorlata, majd rendre hangsúlyozta, hogy az alapjogvédelem 

minimumaként tekint az ott kidolgozott standardokra. Az EJEB joggyakorlatának 

figyelemmel kísérése, és az ott kimunkált elvek következetes alkalmazása azonban azért is 

alapvető érdek, mert ha a magyar joggyakorlat eltávolodik a strasbourgi standardoktól, 

Magyarországot elmarasztaló ítéletekre kell számítani. Ma már nemcsak a jogvédő 

szervezetek azok, akik egy-egy precedens értékű ügyben a Bírósághoz folyamodnak. 

Erősödik az állampolgári jogtudat, közismert, hogy a belső jogorvoslat kimerítése után az 

EJEB-hez lehet fordulni, és ezt igénylik is az ügyfelek. Ez még akkor is igaz, ha sokuknak a 

Bíróság hatásköréről, eljárásáról, annak időtartamáról vagy a jogkövetkezményekről idealizált 

elképzelései vannak. 

Ezek a változások jelentősen kihatnak az ilyen ügyekben eljáró bíróságok 

jogalkalmazói feladataira. A büntető bírák számára a Btk. és a bírói gyakorlat (mindenekelőtt 

a jogegységi határozatok és a kollégiumi vélemények) ismerete és megfelelő alkalmazása a 

feladat és a velük szemben támasztott legfőbb elvárás. Az itt tárgyalandó ügyekben azonban, 

amennyiben a bíróságok kizárólag a Btk. alapján döntik el azokat, döntésük nagy 

valószínűséggel nem fogja kiállni az alkotmányosság próbáját. Több szempontból is egészen 

más megközelítésre van szükség az ilyen típusú ügyekben. Mindenekelőtt, a büntető 

bíróságoknak el kell dönteniük, hogy alapjogi ügyről van-e szó. Ha igen, meg  kell 

válaszolniuk, hogy hol húzódnak az alapjog gyakorlásnak a határai, azaz meddig részesíthető 

védelemben egy közlés, és mikor kell bűncselekményt megállapítani. Ismerniük és jól kell 

alkalmazniuk az Alkotmánybíróság és az EJEB által megfogalmazott elvárásokat.  

Helyzetüket tovább nehezíti, hogy 

- bizonyos kérdésekben az EJEB gyakorlata és az Alkotmánybíróság által megfogalmazott 

alkotmányos követelmények sincsenek tökéletes összhangban, 

 
 

6 Az Egyezmény 46. cikk 1. pontja értelmében „A Magas Szerződő Felek vállalják, hogy magukra nézve 

kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden ügyben, amelyben félként szerepelnek.” 
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- az Alkotmánybíróság megközelítése egyes részkérdésekben maga is változott, 

- az Alkotmánybíróság egyes megállapításai nincsenek összhangban a büntetőjogi 

dogmatikával, 

- a Legfelsőbb Bíróság és a Kúria bizonyos kérdésekben nem követi az Alkotmánybíróság 

iránymutatásait (vö. gyalázkodás megítélése, mely bűncselekmény fogalmi elem szintjén kell 

érvényre juttatni az alkotmányos követelményeket). 

A büntető anyagi jog és a jogalkalmazás szempontjából a legfontosabb kérdés  az, 

hogy az Alkotmánybíróság és az EJEB által megfogalmazott elvárásokat hogyan lehet a 

büntetőjog nyelvére lefordítani, az egyes strasbourgi ítéletekből és alkotmánybírósági 

határozatokból folyó követelményeket úgy levonni, hogy az a büntetőjogi dogmatikával is 

összhangban legyen. A bűncselekmény fogalom mely eleme kínál erre megoldást? A 

tényállásszerűség? Ha igen, akkor melyik tényállási elem és milyen módon? Hozzátéve, hogy 

ezeknek a tényállási elemeknek az értelmezése több évtizede egységes a gyakorlatban. Vagy 

hivatkozzon a bíróság materiális jogellenesség (társadalomra veszélyesség)  hiányára? 

Alapítsa a felmentést büntethetőséget kizáró okra? Található példa arra, hogy az alkotmányos 

követelményeknek való megfelelés érdekében olyan tényállási elemek kapnak új értelmet, 

mint a tényállítás vagy a becsület csorbítására alkalmasság. Korábban nem látott mértékben 

szélesednek ki a bírói gyakorlatban kialakult büntethetőséget kizáró okok, mint például a 

bírósági vagy más hatósági eljárásokban tett állítások büntetlensége, jelennek meg új 

büntethetőséget kizáró okok, mint a „közérdekű bejelentés”. Ezeknek a változásoknak 

egyenes következménye, hogy már a tényállásszerűség, vagy a társadalomra veszélyesség 

szintjén kizárják a bűncselekmény megvalósulását, és így az ügyek egy jelentős részében 

teljesen kiüresedik a valóság bizonyítás intézménye, hiszen a konkrét ügyekben el sem jutunk 

odáig. Végül, érdekes megfigyelni, hogyan vélekedik a Kúria és az Alkotmánybíróság az 

alapjogi vizsgálatról, illetve arról, hogy mely bűncselekmény fogalmi elemnél van helye 

alapjogi szempontok figyelembe vételének. 

Már ez a rövid bevezetés is bizonyítja, hogy a becsület büntetőjogi védelméről írni 

nagy és kockázatos vállalkozás, hiszen bármerre nyúlunk, alapvető problémákkal találjuk 

szembe magunkat. Olyan problémákkal, mint a becsület mibenléte, az alkotmányos 

követelmények és a büntetőjogi dogmatika viszonya. Jogágak közti határterületről van szó, és 

a téma olyan kényes kérdésekhez vezet, mint az alkotmányos követelmények vagy a 

strasbourgi standardok megjelenése az ítélkezésben, ami a büntető bíróságok és az 

Alkotmánybíróság, vagy éppen a bíróságok és az EJEB viszonyát is feszegeti. 

A dolgozat nem kíván állást foglalni abban a kérdésben, hogy szükség van-e a becsület 

büntetőjogi védelmére, adottságként és kiindulópontként fogadja el ezen tényállások létezését. 

A dolgozat célja a büntetőjogi becsületvédelemben bekövetkezett azon változások vizsgálata, 

amelyeket az alapjogi követelmények váltottak ki. Az alapjogi követelményeket a 

dolgozatban gyűjtőfogalomként használom, mely magában foglalja az alkotmányos 

követelményeket és az EJEB esetjogából megismerhető standardokat. Az alapjogi 

követelmények azonosítását több szerző elvégezte, mint ahogy ezek bírói gyakorlatban való 

megjelenésével vagy éppen meg nem jelenésével is foglalkoztak tanulmányok.
7
 Arra azonban 

 

 
7 A teljesség igénye nékül: BENCZE M. (2007), KOLTAY A. (2008), SZOMORA ZS. (2014) 



10  

eddig senki nem vállalkozott, hogy rendszerszerűen összefoglalja az alapjogi követelmények 

hatását a rágalmazás és becsületsértés dogmatikájára. 

 
2. A dolgozat felépítése 

 
A dolgozat első része a becsület fogalmára koncentrál, hiszen a védett jogi tárgy 

közelebbi vizsgálata nélkül nem lehet egy becsületvédelmi tényállásokkal foglalkozó 

dolgozatot felépíteni. Ezt követően vizsgálom, hogy melyek azok az ügyek, ahol a 

bíróságoknak alapjogi követelményeket is érvényre kell juttatniuk. A dolgozat vizsgálódási 

körén kívül esnek tehát azok a rágalmazási, becsületsértési ügyek, amelyek alapjogi 

érintettséggel nem rendelkeznek. 

A következő szerkezeti egységben azt vizsgálom, hogy az Amerikai Egyesült 

Államokban a Supreme Court, Németországban a Bundesverfassungsgericht,  illetve 

regionális szinten az EJEB hogyan próbálja a becsületvédelem és a közügyek szabad vitatása 

közti kollíziót feloldani. Ezt követően az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak rövid 

ismertetése következik. 

A dolgozat harmadik, leghosszabb szerkezeti egységében azt igyekszem bemutatni, 

hogy az alapjogi követelmények hatására milyen alapvető változásokon mennek át az egyes 

tényállási elemek, hogyan szélesedik ki a jogellenességet kizáró okok köre, hogyan szorul 

vissza és egyben alakul át a valóság bizonyítás intézménye. Elsőként mindig a büntetőjogi 

szabályozást és bírói gyakorlatot mutatom be, majd a vonatkozó alapjogi követelményt 

azonosítom, és elemzem, hogy az a büntetőjogi felfogással, dogmatikával összhangban van-e. 

Az alapjogi követelmények természetesen annyit érnek, amennyit azokból a rendes bíróságok 

érvényre juttatnak. Nem kerülhető meg tehát a kérdés, hogy az alapjogi követelmények 

hogyan érvényesülnek a bírói gyakorlatban. Vizsgálni szükséges ezért, hogy a büntető 

bíróságok hogyan viszonyulnak az alkotmányos követelményekhez és a strasbourgi 

esetjoghoz, mennyiben követik ezeket, és ha nem követik, akkor az milyen okokra vezethető 

vissza. 

Végül, a dolgozat záró részében igyekszem egy helyzetképet adni, és javaslatokat 

megfogalmazni, hogy milyen lépésekre lenne szükség egy olyan bírói gyakorlat kialakítása 

érdekében, amely a jogbiztonságot a jelenleginél jobban szolgálja. 

 
3. A dolgozat módszertana 

 
A választott téma határterületet képez, amiből szükségszerűen következik, hogy 

alkotmányjogi és büntetőjogi kérdéseket is vizsgálni kell. Mindemellett az sem hagyható 

figyelmen kívül, hogy a becsületet nemcsak a büntetőjog, hanem a polgári jog is védi, így a 

dolgozatban helyenként polgári jogi források is megjelennek. Ezt nemcsak az indokolja, hogy 

a polgári jogi kérdésben született alkotmánybírósági határozatok a polgári jogon túlmutató 

jelentőségűek lehetnek, hanem a büntetőjog ultima ratio jellege is. Ha egy magatartás 

szankcionálását az Alkotmánybíróság polgári jogi szankciókkal sem tartja megengedhetőnek, 

akkor annak büntetni rendeltsége kizárt. 

Megfigyelhető, hogy az alapjogi követelmények és a büntetőjogi ítélkezés 

összefüggéseit inkább alkotmányjogászok, médiajogászok, vagy polgári jogászok tárgyalták, 



11  

a büntetőjog művelői körében a vélemény-nyilvánítási szabadság ezen aspektusa – ellentétben 

a gyűlölet-bűncselekményekkel – sokkal kisebb érdeklődést váltott ki. Busch Béla 2001-ben 

megjelent PhD értekezésében8 Exkurzus és különös problémák alcím alatt tárgyalta a 

hivatalos személyek, közszereplők becsületvédelmével összefüggő kérdéseket, ahol már az 

elnevezés mutatta, hogy erre a kérdéskörre inkább egyfajta érdekességként tekintettek a 

büntetőjogászok. Az alapjogvédelmi eszköztár megváltozása folytán mára e kérdéskör 

jelentősége vitathatatlanul megnőtt. A célom ezért elsősorban egy büntetőjog központú 

vizsgálat elvégzése. Ebből következően a dolgozatban az alkotmányos kérdések felvetése a 

büntetőjogi kérdések tárgyalásának eszköze. A dolgozat középpontjában az alapjogi 

követelményeknek a büntetőjogra gyakorolt hatása áll, valamint az a kérdés, hogyan lehet úgy 

megfelelni az alkotmányos büntetőjog követelményeinek, hogy a büntetőjogi dogmatika se 

erodálódjon. 

Ez a kérdés természetesen nem Magyarországon merült fel először, így nagy  

segítséget nyújthat más országok megoldásainak megismerése. Ebből következően a 

dolgozatban a jogösszehasonlítás módszerével is éltem. A Supreme Court gyakorlatának 

megismerése nemcsak azért indokolt, mert az a szólásszabadság kapcsán megkerülhetetlen, 

hanem, mert arra az Alkotmánybíróság is erősen támaszkodott. A német út pedig több 

szempontból is érdekes lehet a számunkra. A becsületvédelmi tényállások erős büntetőjogi 

beágyazottsága, a német és a magyar büntetőjogi dogmatika hasonlósága, az emberi méltóság 

hangsúlyos védelme és a valódi alkotmányjogi panasz mind közös pontnak tekinthető. 

Az EJEB gyakorlatának és az Alkotmánybíróság alaphatározatainak vizsgálata az 

alapjogi követelmények azonosítása érdekében szükséges. A strasbourgi esetjognak van egy 

olyan köre, amelyet már több szerző feldolgozott, így okszerűen adódhat a kérdés, miért kell 

ezeket ebben a dolgozatban is bemutatni. Ezt azért tartom szükségesnek, mert ezek olyan 

mérföldkőnek számító ítéletek, amelyek végső soron a mai napig meghatározzák az EJEB 

ítélkezési tevékenységét. Az ítéleteket a strasbourgi gyakorlatban érvényesülő fő vizsgálati 

szempontok szerinti csoportosításban mutatom be. Ez a tematikus feldolgozás nemcsak azért 

hasznos, mert több esetben szoros kapcsolatot mutat a bűncselekmények tényállási elemeivel, 

hanem azért is, mert láthatóvá teszi a nemzeti bíróságok ítélkezési tevékenységének 

neuralgikus pontjait. A dolgozat az elmúlt öt év ítéleteit is tárgyalja. 

A jogösszehasonlítás során az elsődleges forrásokra támaszkodtam, így az amerikai és 

a német alkotmánybírósági gyakorlat bemutatása az eredeti alaphatározatokon alapul. 

Hasonlóképp jártam el a strasbourgi ítéletek feldolgozásakor. E mellett a mértékadó német és 

angol nyelvű monográfiákat, kommentárokat, tanulmányokat is felhasználtam. 

Az Alkotmánybíróság alaphatározatai jól ismertek, ugyanakkor egy ilyen tárgyú 

dolgozatban nem mellőzhető azok legalább rövid bemutatása, az Alaptörvény hatályba 

lépésével bekövetkezett változások azonosítása. Azokat az AB határozatokat, amelyek 

megítélésem szerint egy-egy részkérdéshez szervesebben kapcsolódnak, a dolgozat későbbi 

fejezeteiben tárgyalom. Ez a vizsgálati sorrend azt is megmutatja, hogy az Alkotmánybíróság 

számára mi volt a fő inspirációs forrás, illetve, hogy az alkotmányos követelmények miatt 

keletkezett egyes dogmatikai zavarok mire vezethetők vissza. 

 

 
 

8 BUSCH B. (2001) 
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A tényállási elemekre és a büntethetőséget kizáró okokra fókuszáló fejezetekben a 

dogmatikai elemzés dominál. A fejezetek azonban a jogtörténeti összehasonlítást sem 

nélkülözik. Az egyes tényállási elemek és büntethetőséget kizáró okok kapcsán a Csemegi 

Kódexig nyúltam vissza, majd a becsületvédelmi törvény, az 1961-es, az 1978-as, végül a 

2012-es Btk. rendelkezéseit is megjelenítettem. 

A bírói gyakorlatot igyekeztem a lehető legteljesebb körben bemutatni. Ennek 

érdekében nemcsak a jogegységesítő céllal közzétett határozatokat elemeztem, hanem számos 

első-, másod-, harmadfokú és felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot is. Ezek vagy 

anonimizált módon hozzáférhetővé tett, vagy olyan ügyekben született határozatok, ahol 

magánvádló jogi képviselőjeként vagy védőként jártam el. Ez a széles merítési kör alkalmas 

annak bemutatására, hogy akár az egyes fokok között, akár országos megoszlásban, akár egy 

bíróságon belül mennyire eltérő megközelítésekkel találkozhatunk. 
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II. A becsület fogalma 

 

1. Problémafelvetés 

 

Mivel a becsületvédelmi tényállások dekriminalizálását követelők kritikái Németországban és 

itthon is jelentős részben a becsület fogalma ellen irányulnak, annak tág és kontúr nélküli 

voltát hangsúlyozzák, a becsület fogalmának jelentőségét és vizsgálatának szükségességét 

nem lehet túlbecsülni. 

A becsület mibenlétének meghatározása büntetőjogi és alkotmányjogi szempontból is 

kényszerítő feladatként jelentkezik. A büntetőjog egyik központi fogalma a jogi tárgy, az a 

jog vagy érték, amelyet a bűncselekmény sért vagy veszélyeztet, és amelyet a büntetőjog véd. 

A büntetőjogi beavatkozás igazolásának egyik szükséges, de nem elégséges feltétele tehát, 

hogy meg tudjuk határozni a védett jogi tárgyat, ami a kriminalizálás materiális indokát 

jelenti. Alkotmányjogi szempontból pedig a kérdés az alapjog korlátozási teszt formájában 

jelentkezik, egészen konkrétan, hogy mi az az alapjog vagy alkotmányos érték, ami a 

vélemény-nyilvánítás szabadságának korlátozását és főleg büntetőjogi eszközökkel történő 

korlátozását indokolja. 

E ponton máris nehézségekbe ütközünk. Egyrészt, mivel a becsület fogalmának 

meghatározása önmagában meglehetősen nehéz feladat. Az interneten a becsület fogalom 12 

jelentését ismertetik.9 Az egyik jelentés szerint a becsület egy személy hírneve. Az egyén 

elismertsége; a másokban róla kialakult jó vélemény. A becsület azonban ennél több, és 

részben más is, hiszen a fogalomnak morális színezettsége is van. Mint látni fogjuk, nemcsak  

a becsületnek a köznapi és a jogi jelentése tér el, hanem az egyes jogágak is eltérő 

tartalommal használják a becsület fogalmat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a becsület 

fogalmának büntetőjogi meghatározása sem egységes, és még abban is eltérnek némiképp az 

álláspontok, hogy a rágalmazásnak és a becsületsértésnek azonos-e a védett jogi tárgya. 

Tisztázást igényel az is, hogy az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév hogyan viszonyul 

egymáshoz. 

 
2. Az alkotmányjogi felfogás 

 
Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése rögzítette, hogy „A Magyar Köztársaságban minden 

embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem 

lehet önkényesen megfosztani”. Az 59. § (1) bekezdése deklarálta, hogy „A Magyar 

Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez való jog”. Az Alkotmány kifejezetten 

rendelkezett tehát az emberi méltóság és a jóhírnév védelméről, a becsület ellenben nem jelent 

meg a normaszövegben. 

Kiindulásként rögzíthető, hogy az emberi méltóság mibenlétének megragadása 

rendkívül nehéz, az alkotmányjogászokat élénken foglalkoztató kérdés.10 Az emberi méltóság 

a magyar alapjogi gondolkodásban több formában jelenik meg (transzcendens jelenség, érték, 

alapjog), a fogalomhoz pedig az alkotmánybírósági gyakorlaton keresztül juthatunk közelebb. 

 
9 https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Becsület 
10 Az újabb jogirodalomból a teljesség igénye nélkül említhető  ZAKARIÁS K. (2017), DELI  G.-KUKORELLI 

I. (2015) 337-347. 
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Az Alkotmánybíróság már működése megkezdésének évében lehetőséget kapott arra, hogy 

kidolgozza az emberi méltóság értelmezését. A halálbüntetés alkotmányosságát vizsgálva 

mondta ki a testület, hogy „Az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet 

alkot és minden mást megelőző legnagyobb érték. Az emberi élethez és méltósághoz való jog 

ugyancsak egységet alkotó olyan oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos 

egyéb alapjognak forrása és feltétele. Az emberi élethez és méltósághoz mint abszolút 

értékhez való jog korlátot jelent az állam büntetőhatalmával szemben.”11  Az AB  felfogásában 

„az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, 

önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont  magja, amelynél fogva 

- a klasszikus megfogalmazás szerint - az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy 

tárggyá. A méltósághoz való jognak ez a felfogása különbözteti meg az embert a jogi 

személyektől, amelyek teljesen szabályozás alá vonhatók, nincs „érinthetetlen” lényegük. A 

méltóság az emberi élettel eleve együttjáró minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s 

ezért minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való jog az élethez való joggal 

egységben azt biztosítja, hogy ne lehessen emberi életek értéke között jogilag különbséget 

tenni. Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és 

szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit 

valósított meg, és miért annyit”.12 Már itt rögzítenünk kell, hogy az itt kifejtettek csak az 

emberi méltóságnak az élettel való összefüggésére értendők. 

Ha az emberi méltóságot nem az élettel való összefüggésében vizsgáljuk, az emberi 

méltósághoz való jogot az ún. „általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti 

az Alkotmánybíróság.13 Az emberi méltóság az általános személyiségi jog egyik 

megfogalmazásaként más jogok forrásaként is jelen van. Az Alkotmánybíróság az emberi 

méltósághoz való jog személyiségvédelmi funkciójából eredően további jogokat nevesített, 

így pl. az önazonossághoz, az önrendelkezéshez való jogot, az általános cselekvési 

szabadságot, a magánszféra védelméhez való jogot.14 Az általános személyiségi jog egyik 

aspektusa a magánszféra védelme és a becsületvédelem.15 Ebből következően, bár az 

Alkotmány 59. § (1) bekezdése a személy társadalmi értékelésére vonatkozó alapjogok közül 

csak a jóhírnévhez való jogot nevesíti, nem kétséges azonban, hogy az Alkotmány 54. §-a 

alapján az emberi méltósághoz való jog anyajogából eredő becsület is alapjogi védelem alatt 

áll.16 Összefoglalva megállapíthatjuk tehát, hogy bár a becsület és a jó hírnév igen közeli 

kapcsolatban állnak az emberi méltósághoz való alapjoggal, azzal mégsem azonosak. A 

becsület és a jó hírnév az emberi méltósághoz való jogból, mint általános személyiségi jogból 

fakadó egyes jogok. 

Ez a kétfajta megközelítés az emberi méltósághoz való jog korlátozhatóságára is 

alapvető kihatással van. Az emberi méltósághoz való jog ugyanis csak az emberi státusz 
 

11 23/1990. (X.31.) AB határozat V.2. pont 
12 64/1991. (XII.17.) AB határozat D) 2.b) 
13 8/1990. (IV.23.) AB határozat III.: „Az általános személyiségi jog „anyajog”, azaz olyan szubszidiárius 

alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén 

autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható” 
14 46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 215.; 57/1991. (XI. 8.) AB határozat ABH 1991, 272, 279.; 

64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat,  ABH 1991,  297,  301.; 9/1992.  (I.  30.)  AB határozat,  ABH 1992, 59, 67.; 

22/1992. (IV.10.) AB határozat ABH 1992, 122, 123.; 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35. 
15 34/2004. (IX.28.) AB határozat V.2. pont 
16 36/1994. (VI.24.) AB határozat III.2. pont 
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meghatározójaként, az emberi élettel együtt fennálló egységben abszolút és korlátozhatatlan. 

Az „anyajog” mivoltából levezetett egyes részjogai azonban az Alkotmány 8. § (2) bekezdése 

szerint korlátozhatók.17
 

Az Alaptörvény a korábbi megfogalmazással szakítva a II. cikkben deklarálja, hogy 

„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”. A VI. cikk (1) 

bekezdése pedig elismeri, hogy „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, 

otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák”. A normaszöveg tehát 

változatlanul csak az emberi méltóságot és a jóhírnevet nevesíti, a becsület az Alaptörvényben 

sem jelenik meg önállóan. Az Alaptörvény hatályba lépése után a szerzőket elsősorban az 

foglalkoztatta, hogy pontosan mit jelent az emberi méltóság sérthetetlensége, majd az 

Alaptörvény 4. módosítása után az a kérdés került a fókuszba, hogy a 4. módosításban milyen 

tartalommal szerepel az emberi méltóság, ez a módosítás jelent-e változást a korábbi alapjog 

korlátozási teszthez képest. E helyütt már csak terjedelmi okokból sem vállalkozhatok ezen 

álláspontok kimerítő bemutatására.18 A témánk szempontjából jelentős összefüggésekre  az 

AB határozatok ismertetésekor térek vissza. Ezen kérdésekre természetesen az AB-nek is 

válaszolnia kellett. Bár egyes AB határozatok ellentétes következtetések levonására is alapot 

adhatnak, e kérdésben a 7/2014. (III.7.) AB határozatban megfogalmazottakat tekintem 

irányadónak, ahol az AB az Alaptörvény, sőt a 4. módosítás hatályba lépése után is 

hangsúlyozta, hogy „Az emberi méltóság védelméhez való jog csak az emberi státusz jogi 

meghatározójaként korlátozhatatlan, míg mint általános személyiségi jog és a belőle fakadó 

részjogok korlátozhatók.”19 Ez a megfogalmazás kifejezi egyrészt, hogy az emberi méltóság 

sérthetetlensége nem korlátozhatatlanságot jelent, másrészt, hogy a IX. cikk (4) bekezdésében 

nem az általános személyiségi jog bármely aspektusa képezheti a vélemény-nyilvánítási 

szabadság korlátját, hanem kizárólag az emberi méltóság magja, az emberi mivolt 

elismeréséhez és tiszteletben tartásához való jog. 

A fentieket összefoglalva megállapítható tehát, hogy az emberi méltóságnak több 

rétege van, melyek a korlátozhatóságot alapvetően befolyásolják. A jóhírnév és a becsület az 

emberi méltósághoz való jogból, mint általános személyiségi jogból fakadó egyes jogok, 

melyek az I. cikk (3) bekezdése szerint korlátozhatók. Az emberi méltóság értelmezésével a 

testület többször foglalkozott, a jóhírnév és a becsület mibenlétének körülírása azonban nem 

történt meg. E ponton csak alanyi oldalról található lehatárolás. 1994-ben úgy foglalt állást, 

hogy „Bár emberi méltósága csak a hatóságot képviselő hivatalos személynek lehet, a 

társadalom kedvező értékítéletére, megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt 

tarthat.”,20 2008-ban már azt rögzítette a testület, hogy „a becsület és a méltóság az emberi 

minőséghez tapad.”21
 

 

 

 

 

 
 

17 22/2003. (IV. 28.) AB határozat IV.4. pont 
18 Az álláspontokat érzékletesen bemutatja KOLTAY A. (2017b), 602-605. 
19 7/2014. (III.7.) AB határozat [24], [43] bekezdések 
20 36/1994. (VI.24.) AB határozat III.2. pont 
21 95/2008. (VII.3.) AB határozat 3.3. pont 

http://uj.jogtar.hu/
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3. A polgári jogi felfogás 

 
Az 1959. évi IV. törvény a személyhez fűződő jogok vonatkozásában először egy 

generálklauzulát rögzített, ezt követte egyes személyhez fűződő jogok felsorolása, majd 

néhány jog részletes szabályainak leírása, végül a jogsértés jogkövetkezményeinek 

meghatározása. A 75. § (1) bekezdése generálklauzulaként kimondta, hogy „A személyhez 

fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak”. 

A 76. §-ban egy példálózó felsorolásban találkozunk a becsület és az emberi méltóság 

említésével. Nemcsak a törvényszöveg, de az 1977. évi IV. törvény indokolása sem igazított 

el abban a kérdésben, hogy az emberi méltóság és a becsület hogyan viszonyul egymáshoz, 

illetve, hogy a polgári jogban mit kell becsület alatt érteni. Ezzel szemben a 78. § a jóhírnév 

sérelmével kapcsolatban tartalmi fogódzót is adott, kimondva, hogy „a jóhírnév sérelmét 

jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, 

vagy való tényt hamis színben tüntet fel.” 

A becsület legális definíciójának hiánya miatt a jogirodalomra és a bírói gyakorlatra 

hárult ezen jog tartalommal kitöltése. Jelen munka határait szétfeszítené, ha a polgári jogi 

irodalom és bírói gyakorlat teljes feldolgozását tűznénk ki célul, így a jogági sajátosságok 

bemutatásánál többre nem vállalkozhatok. Törő Károly megfogalmazásában „A becsület a 

személy társadalmi értékelését, megbecsülését, egyéni értékeinek az elismerését jelenti. A 

becsület védelmének a célja, hogy a személyiséget valós társadalmi értékének megfelelően 

értékeljék”.22 A becsület és az emberi méltóság önálló védelmét az értékelésben 

megnyilvánuló sérelemmel szemben tartja szükségesnek. E sérelem megvalósulhat a közlés 

tartalma vagy módja miatt is. Ennek egyik esetköre „az aránytalanul túlzó, indokolatlanul 

bántó, lealázó, lekicsinylő, lealacsonyító” közlés.23 Itt említi az olyan értékítélet 

nyilvánításokat is, amelyek teljesen önkényesek, nem felelnek meg az ítéletalkotás elemi 

szabályainak. A legsúlyosabbnak az olyan értékítélet kinyilvánítását tartja, amely valakinek  

az emberi mivoltát vonja kétségbe.24 Tattay Levente szerint a becsület szűkebb körű fogalom, 

mint a jóhírnév, és kizárólag a természetes személyekhez kötődik. „A becsület a személy 

társadalmi megítélését, megbecsülését, egyéni értékeinek elismerését jelenti, amely 

megköveteli, hogy a személyt lehetőleg tényleges, valóságos értékének megfelelően 

értékeljük”.25 A becsület természetes személyekhez kötöttségét, és a fogalom jogi 

megragadásának nehézségét hangsúlyozza Görög Márta is.26
 

A publikált eseti döntések alapján az állapítható meg, hogy a polgári bíróságok a 

becsület megsértését az értékítéletekhez kötik, és elsősorban a kifejezésmódnak  

tulajdonítanak jelentőséget. Nem az értékítélet tartalmának sérelmessége, nem is a bántó 

értékítélet alapozza meg a személyiségvédelmet, hanem az, ha az értékítélet kifejezésének 

módja egy határon túlmegy. Ez a határ a bírói gyakorlatban az indokolatlanul sértő, megalázó 

 

 

 

 
22 TÖRŐ K. (1979), 352. 
23  Ibid., 421. 
24  Ibid., 426. 
25 TATTAY L. (2007), 175. 
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jelleg.27 Ezt példázza a Kúria egyik véletlenszerűen kiválasztott eseti döntése is, amely szerint 

„A Ptk. 76. §-a alapján a személy becsületét, emberi méltóságát az olyan vélemény, bírálat 

sérti, amely önkényes és kifejezésmódjában indokolatlanul sértő, bántó vagy megalázó. A 

kifogásolt írásműben kifejtett vélemény megfogalmazása a társadalmi érintkezésben 

elfogadott, kulturált kifejezések használatával történt. Ez az elmarasztaló vélemény, 

függetlenül attól, hogy az tartalmilag esetleg a felperesek számára elfogadhatatlan, 

kifejezésmódjában nem sértő, bántó vagy megalázó. Ezért jogszabálysértés nélkül utasította el 

a jogerős ítélet jogsértés megállapíthatóságának hiányában a keresetet.”28 Ez az ítélet azonban 

arra is ráirányítja a figyelmet, hogy nem tisztázott a becsület és az emberi méltóság 

egymáshoz való viszonya, illetve az, hogy az emberi méltóságnak mi a szerepe és tartalma a 

polgári jogi személyiségvédelemben.29
 

Található olyan álláspont is, amely fellazítja a jóhírnév és a becsület megsértése 

közötti határt, és olyan eseteket is a becsület megsértése körébe von, amelyekre a jóhírnév 

megsértése adekvát választ ad. Így a Complex Jogtár szerint „a valóságtartalmától függetlenül 

sértheti a becsületet, valamely közlés vagy más magatartás, a kinyilvánításának módja miatt. 

A becsületsértés gyakorta olyan bírálatban, véleménynyilvánításban ölt testet, amely  nem 

felel meg a személy valós tulajdonságának vagy magatartásának. A véleménynyilvánítás 

Alkotmányban is rögzített szabadsága folytán a Ptk. sem minősíti önmagában az értékítéletet 

vagy a bírálatot jogsértő magatartásnak. E megállapítás helytálló akkor is, ha a vélemény az 

érintettre nézve sérelmes, illetve ha azzal nem mindenki ért egyet. Jogellenessé akkor válik 

csak, ha a bíráló túllépi a szabad véleménynyilvánítás határait. E határokat a Ptk. 5. § (2) 

bekezdésében és a Ptk. 4. § (1) bekezdésében rögzített elvárások is kijelölik. A becsület 

sérelmével jár a valótlan, vagy a valóságot hamis színben feltüntető tények, illetve az ilyen 

tényen alapuló értékítélet közlése is. Ezek azonban egyben a jó hírnév sérelmét is 

eredményezik.” 

Az új Ptk. tervezete a jóhírnévhez fűződő jog mellett a becsülethez való jogot is 

kifejezetten nevesítette, anélkül azonban, hogy a becsülethez való jogról érdemben bármit 

mondott volna.30 A szakértői javaslat úgy fogalmaz, „a két kategória igen közel áll 

egymáshoz. A becsület az egyénnek mint személynek kijáró társadalmi megbecsülés.”31
 

A 2013. évi V. törvény újrafogalmazta a generálklauzulát, amely a 2:42. § (1) 

bekezdésében a következő tartalommal szerepel: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény 

és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt 

senki ne gátolja”. A kodifikáció koncepcionális változtatást hajtott végre, amikor az emberi 

méltóságot kiemelte addigi alárendelt szerepéből, és a generálklauzula részévé tette. A 2:42. § 

(2) bekezdés deklarálja, hogy „Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat 

mindenki   köteles   tiszteletben   tartani.”   A   törvény   indokolása   is   hangsúlyozza   ezt az 

 
 

27 Vö. például BDT 2006.1466.: A vélemény, bírálat vagy értékítélet a jó hírnév megsértésére akkor  sem 

alkalmas, ha téves. Amennyiben a vélemény, bírálat vagy értékítélet indokolatlanul sértő vagy lealázó, a becsület 

vagy az emberi méltóság megsértésének megállapítását alapozza meg. 
28 Kúria Pfv.IV.20.304/2014/6.számú ítélete 
29 Görög is úgy látja, hogy „a becsület védelme a jogalkalmazási gyakorlatban gyakorta összemosódik az emberi 

méltóság védelmével”. GÖRÖG (2014), 157. 
30 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 2:112. § [A jóhírnévhez és a 

becsülethez való jog], (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév és a becsület védelmére. 
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összefüggést: „A törvény a személyiség magánjogi védelmének középpontjába az emberi 

méltósághoz való jogot helyezi; ezt tekinti minden nevesített és nem nevesített személyiségi 

jog „anyajogának”. Feloldja ezzel a Ptk. megoldásából adódó ellentmondást is, amelyben a 

legáltalánosabb fogalom, az emberi méltóság joga csak egy példálózó felsorolásban említett 

nevesített személyiségi jogként jelent meg.” A normaszöveg ezzel egyrészt kifejezi az emberi 

méltóság anyajog, általános személyiségi jog jellegét, melyből további jogok is 

kiolvaszthatók, a generálklauzula megkettőzése azonban megnyitotta azokat a vitákat, hogy a 

két rész milyen kapcsolatban áll egymással. 

Az emberi méltósággal kapcsolatban további kérdéseket vetett fel a közéleti szereplők 

személyiségvédelmére vonatkozó speciális szabály.32 Elvi éllel merült fel a kérdés, hogy az 

emberi méltóság megsértésének tilalma valójában mit jelent. Amennyiben ugyanis e 

törvényhelyen az emberi méltóság az általános személyiség jogi tartalommal szerepel, akkor 

gyakorlatilag kiüresedik a szólásszabadság fokozott védelmére megalkotott szabály. A kérdést 

a 7/2014. (III.7.) AB határozat tisztázta, mely egyértelművé tette, hogy a közéleti szereplők 

esetében e szempontból az emberi méltóság korlátozhatatlan aspektusa jelenti a vélemény- 

nyilvánítás határát, és az érintett személy emberi státuszának teljes, nyilvánvaló és súlyosan 

becsmérlő tagadása valósítja meg az emberi méltóság sérelmét.33 Ezzel a polgári jogban is 

megkettőződött az emberi méltóság jelentése: egyrészt általános személyiségi jogként 

valamennyi személyiségi jog forrása, másrészt azonban a hivatkozott AB határozatban 

foglaltak szerint önálló tartalommal is bír. 

További változásokat figyelhetünk meg a nevesített személyiségi jogok között, hiszen 

a 2:43. § bekezdés d) pontja a jóhírnév megsértése mellett a becsület megsértését is nevesíti.  

A két jog mibenlétéről, és a köztük lévő különbségről a 2:45. § igazít el. Az (1) szerint „A 

becsület megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos 

befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás. A (2) 

bekezdés értelmében „A jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre 

vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis 

színben tüntet fel.” 

Látható tehát, hogy mindkét esetben a személy társadalmi megítélése áll a 

középpontban. Míg azonban a becsület megsértése a kifejezésmódjában indokolatlanul bántó 

vélemény-nyilvánításokra koncentrál, addig a jóhírnevet tényállítással lehet megsérteni. A 

becsület kizárólag az ember személyiségi jogai között található meg, míg a jóhírnévhez való 

jog embert, jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyt egyaránt megillet. 

Bár elvi rendszerét tekintve egyértelműnek tűnik, hogy az emberi méltóság a 

szubszidiárius anyajog, a jóhírnév megsértése és a becsület pedig eltérő tartalommal bíró 

nevesített személyiségi jogok, a polgári jogi jogirodalom és a bírói gyakorlat is küzd ezek 

egymáshoz való viszonyának és az egyes jogok pontos tartalmának meghatározásával. A bírói 

gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor plauzibilisek a határok, és sok esetben kétséges, hogy az 

emberi méltóságnak a becsület mellett mi a valós szerepe és tartalma. Az emberi méltóság 

szempontjából a tisztánlátást részben a generálklauzula normaszövege, részben az nehezíti, 

hogy e jog eltérő tartalommal szerepel a 2:42. és a 2:44. §-ban. Az értelmezés szempontjából 
 

32  Ptk. 2:44. § A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi 

jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja. 

https://uj.jogtar.hu/


41 Vö.: KUBICIEL, M – WINTER, T. (2001), 307. 
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segítséget jelent a 7/2014. (III.7.) AB határozat, mely a közéleti szereplők vonatkozásában 

egyértelművé tette, hogy az emberi méltóság anyajog funkciója mellett a becsületnél szűkebb, 

önálló tartalommal is bír.34
 

4. A becsület fogalma a büntetőjogban 

 
Míg napjainkban csekély érdeklődés övezi a becsület mibenlétét, és szinte mechanikusan 

idézzük a becsület sablonossá vált felsőbírósági meghatározását, a 19. században rendkívül 

élénk tudományos vita folyt itthon és külföldön is a becsület fogalmáról. Számos monográfia 

történeti és összehasonlító jogi aspektusból is vizsgálta a becsület fogalmát, a becsületvédelmi 

tényállásokat. 

„A criminalis joggal foglalkozók igen jól tudják azt, hogy különösen e tárgy az a talaj, 

melyben a mindenféle nézetek legtarkább vegyületű növényei megteremhetnek, de tudják 

egyszersmind azt is, hogy mindeddig nem adatott embernek vagy törvényhozásnak, hogy 

minden nehézséget eloszlasson, minden határozatlanságot megszüntessen”- írja  Csemegi.35 

Ha pedig a jogtudósok munkáiban keressük az irányzatot: biztos tájékozódás helyett valódilag 

még csak itt jutunk a tulajdonképeni zavar és ellentmondások tömkelegébe. E nem örvendetes 

jelenség két főokra vezethető vissza. Az egyik, hogy a becsületnek fogalma körül a 

legmesszebb menő eltérések állanak fenn”.36 E megfogalmazással ma is nehéz lenne 

vitatkozni.37
 

Mint látni fogjuk, a becsület fogalmának vizsgálata korántsem öncélú tevékenység, 

mert annak mikénti felfogása több büntetőjogi kérdésre is kihat. Így alapvetően meghatározza, 

hogy a bűncselekményeknek kik lehetnek a passzív alanyai, illetve, hogy a tényállítás 

valósága/valótlansága mennyiben releváns a rágalmazás esetében. 

A becsület meghatározásának a német jogtudományban rendkívül nagy figyelmet 

szenteltek, ami a közismert német precizitáson és fogalomalkotási kényszeren túl elsősorban 

annak köszönhető, hogy a StGB a becsületsértés elkövetési magatartásait semmilyen módon 

nem írja körül,38 így a büntetendőség határait a jogi tárgy felől közelítették meg. Mivel a 

német büntetőjogi irodalom behatóan foglalkozik a becsület fogalmával, célravezetőnek tűnik, 

hogy az egyes felfogásokat ez alapján mutassuk be.39 Előre kell bocsátani, hogy a becsületnek 

számos definícióját alakították ki,40 ezek teljeskörű bemutatása nem lehet célunk, de nem is 

szükséges, mert a becsületfogalmak alapvetően abban különböznek, hogy a becsületet egy 

értéken vagy egy látszaton keresztül közelítik meg. Előbbi esetben normatív, utóbbi esetben 

faktuális becsületfogalomról van szó.41
 

 

34 Az emberi méltóság önálló alkalmazhatósága, és a becsületről való leválasztása mellett NAVRATYIL Z. 

(2016) 
35 CSEMEGI K. (1904), 358. 
36 Ibid., 355-356. 
37 A becsületvédelmi tényállások körüli nehézségeket Németországban is felismerték. Maurach szerint „a 

becsület a legkomplikáltabb, a büntetőjog merev kesztyűivel a legnehezebben megfogható és ezért a legkevésbé 

hatékonyan védett jogi tárgya büntetőjogrendszerünknek” MAURACH, R. (1969), 130. 
38 A StGB 185. §-át egyes szerzők rövidségét és meghatározatlanságát illetően túl nem szárnyalható unikumnak 

tartják. WESSELS, J. - HETTINGER, M. (2013), 507. 
39 Összefoglalóan ld. ASKARYAR, M. (2010), 2-24. 
40 Tenckhoff már 1988-ban több mint hatvan különböző becsületfogalmat számolt össze a jogirodalomban, a 

Münchener Kommentar pedig áttekinthetetlen irodalomhalmazként aposztrofálja az idevágó műveket. 

MüKoStGB (2017), StGB § 185 Rn. 7 



45 BGH, 18.11.1957 - GSSt 2/57 (BGH 11,67) 
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A faktuális-szubjektív becsületfogalom szerint akkor valósul meg  bűncselekmény, ha 

a másiknak lelki fájdalmat okoznak. Ezt a régi felfogást mára egyértelműen elutasítják. Ez a 

végtelenül szubjektivizált felfogás számunkra sem lehet hasznosítható, hiszen a jogirodalom 

és a bírói gyakorlat töretlen abban, hogy a tényállásszerűség nem követeli meg a becsület 

tényleges megsértését, másrészt, hogy a becsület csorbítására alkalmasság vizsgálatánál soha 

nem az érintett személy szubjektív érzékenysége a kiindulópont. 

A faktuális-szociológiai becsületfogalom szerint a becsület a jóhírnévvel egyenértékű, 

funkciója pedig az egyén csoportkonform viselkedésének indirekt kikényszerítése. 

Önmagában azonban ez sem kielégítő, hiszen nem alkalmas annak magyarázatára, hogy miért 

büntetendőek a német és a magyar büntetőjogban is azok a magatartások, amelyek 

négyszemközt történnek. Másrészt, ahogy arra Szomora találóan rámutat, „ez alapján a 

becsület tulajdonképpen mások hitét jelenti egy adott (jó) állapotáról, és ezért ez sokkal 

inkább látszatbecsület, semmint valódi”.42 A német irodalomban is azért vetik el a faktuális 

becsületfogalmat, mert a jogrend nem arra hivatott, hogy egy külső becsületfelfogással a 

pusztán tényleges, de nem megérdemelt jóhírnevet védje.43
 

A normatív becsületfogalmak ezzel szemben a személy valós erkölcsi vagy társadalmi 

értékére helyezik a hangsúlyt, és megérdemelt elismerési igényként (verdienter 

Achtungsanspruch) tekintenek a becsületre. Attól függően, hogy mércének az erkölcsöt vagy  

a társadalmat tekintik, megkülönböztethető a normatív-erkölcsi becsület, és a normatív- 

társadalmi becsület. Könnyen belátható, hogy az első esetében egy súlyosan erkölcstelen 

ember, például egy notorius bűnöző sérelmére sose lehetne ilyen bűncselekményt elkövetni. 

Ez a magyar büntetőjogi felfogással sincs összhangban. Ezzel szemben a normatív-társadalmi 

becsület a személy társadalmi érvényesülését és elismerését állítja a középpontba, így a 

becsület mércéje már nem az egyén önmagában, hanem azt a társadalomhoz való viszonyában 

találja meg. 

Az újabb jogirodalomban figyelmet váltott ki Amelung elmélete, aki a  becsületet 

abból a szempontból közelítette meg, mi történik az emberrel, ha hiányzik a becsülete. Ezen 

elmélet szerint a becsület elvesztése azon szabadság elvesztését jelenti, hogy más emberekkel 

kommunikáljunk. Pozitív megfogalmazásban tehát a becsület kommunikációs előfeltétel. A 

becsület az ember azon képessége, hogy megfeleljen azon normatív elvárásoknak, amelyek 

ahhoz szükségesek, hogy a kommunikációkban egyenrangú partnerként fogadják el.44 Ezt 

nevezik funkcionális becsületfogalomnak is. 

Könnyen belátható, hogy a becsületfogalmak ezen tárháza olyanannyira diverz 

tartalommal tölti meg a becsületet, hogy az a jogalkalmazás számára semmilyen biztos 

kapaszkodóval nem tud szolgálni. Amennyiben tehát nem alakul ki konszenzus a 

jogalkalmazásban a becsület fogalmát illetően, akkor az szükségszerűen jogbiztonsági 

problémákat vet fel. A megoldás itt is egy közvetítő álláspont elfogadása volt, így született 

meg a normatív-faktikus becsületfogalom, mely a fenti két elmélet összebékítésére törekszik. 

E szerint a becsületnek van egy külső és egy belső rétege. A Bundesgerichtshof (BGH) 

megfogalmazásában45 „a becsületsértés támadott tárgya az embert szellemi és erkölcsi értékei 

 
42 SZOMORA ZS. (2016c), 252. 
43 KUBICIEL, M.-WINTER, T. (2001), 307. 
44 AMELUNG, K. (2002), 23. o., idézi ASKARYAR, M (2010), 17. 
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alapján megillető belső becsület, ezen kívül az ezen alapuló érvényesülése, jóhírneve a 

társadalomban. A belső becsület lényeges alapja és ezáltal a becsület magja a születésétől 

fogva, elveszíthetetlenül megillető emberi méltóság, amelynek sérthetetlenségét vallja az 

Alaptörvény 1. cikke, és amelynek tiszteletben tartását és védelmét kifejezetten minden állami 

hatalom kötelességévé teszi. A belső becsületből folyik a StGB 185. cikke által védett jogi 

igény, hogy sem belső becsületét, sem jóhírnevét ne ítéljék meg lebecsülően vagy hagyják 

teljesen figyelmen kívül, hanem belső becsületének megfelelően kezeljék”. A becsület 

fogalmának ilyetén kettéválasztásával szemben kritikaként fogalmazódott meg, hogy a 185. § 

és a következő tényállások nem különböző jogi tárgyakat tartalmaznak, hanem egy és 

ugyanazon jogi tárgy elleni különböző támadásokat.46 A német becsületfogalom tehát két 

pilléren nyugszik: az emberi méltóságon és a jóhírnéven, és jellegét tekintve inkább 

normatívnak tekinthető. 

 
5. A becsület felfogása a magyar büntetőjogban 

 
Csemegi felfogásában „az etikai – a benső becsület …nem tárgya a büntetőjognak és a 

büntetőtörvényeknek. … ez külső elismerésre nem szorul, következőleg a rágalom és sértés 

által meg sem is érinthető. … a becsület – mint a törvény által védett objectum, az egyesnek a 

polgári társaság többi tagjaihoz való viszonyát föltételezi”. „A büntetőtörvény értelmében 

csakis a polgári becsület, s az emberi méltóság érzete subsummáltatik a becsület fogalma 

alatt”.47
 

Finkey szerint a becsület alatt tulajdonképpen két jogi értéket lehet és kell értenünk. 

Egyfelől az egyénnek általános emberi méltóságát, mely szerint mindenkitől megkövetelheti, 

hogy őt embernek, vagyis erkölcsi lénynek tekintse, tehát az emberi méltóságot sértő 

cselekményektől vele szemben mindenki tartózkodjék. Ez az emberi méltóság joga, (mint 

emberi alap-, eredeti jog) minden embert születésétől kezdve megillet már azért, mert ember,  

s ez mindenkire nézve egyenlő, kisebb vagy nagyobb nem is lehet. Ezt elveszíteni vagy az 

embertől elvenni, kevesbiteni sem lehet. … A másik, amit a becsület alatt rendszerint érteni 

szoktak, az egyén személyes (egyéni) erkölcsi értéke, melyet kiki a korával, nemével, 

foglalkozásával, állásával járó erkölcsi és jogi kötelességek pontos teljesítésével szerez meg, 

… megkivánhatja, hogy mindeki az ő egyéni erkölcsi értékének kisebbítésétől, 

megsemmisítésétől, illetőleg erre való kísérletektől tartózkodjék”. Ez utóbbi csak azt és 

annyiban illeti meg, aki és amennyiben azt tettei által megszerezte. Ez tehát nem egyenlő, sőt 

épen egyénenként változik, s ezt kiki amint szerezheti és növelheti, ép úgy erkölcstelen vagy 

jogtalan tettekkel kevesbítheti vagy végképen el is veszítheti”.48
 

Angyal értelmezésében a becsület fogalmát illetően két nézetet lehet 

megkülönböztetni. Az egyik szerint becsület az az erkölcsi érték, mellyel az ember emberi 

mivoltánál fogva s illetőleg erkölcsös és jogszerű viselkedése következtében bír, a másik 

nézet viszont nem erre az általános emberi méltóságra, nem az erkölcsi, hanem a társadalmi 

értékre helyezi a súlyt, s azt vitatja, hogy a becsület az embernek az a szociális értéke, melyet 

sajátos társadalmi kötelességeinek teljesítésére szükséges tulajdonságok birtoka, és az 
 

46 ASKARYAR, M. (2010), 13. 
47 CSEMEGI K. (1904), 356-357. 
48 FINKEY F. (1909), 616-617. 
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azoknak megfelelő cselekvés útján szerez meg. Néhányan e két nézetet összefoglalják, s a 

becsületen két jogi értéket értenek; egyfelől az embernek általános emberi méltóságát (az 

erkölcsi méltóság joga), másfelől a korával, nemével, foglalkozásával, állásával járó erkölcsi 

és jogi kötelességek pontos teljesítése révén megszerzett társadalmi megbecsülést (a jó hírnév 

joga).49 Angyal maga a becsületet úgy definiálja, mint „a személynek tulajdonságai és egész 

viselkedése nyomán társadalmi ítélettel megállapított értéke, más szavakkal: a személy 

erkölcsi forgalmi értéke a társadalomban”.50 A megfogalmazásokból láthatóan ezek inkább 

normatív becsület felfogások voltak. 

Hangsúlyváltás következett be az 1961. évi V. törvénnyel, melynek indokolása szerint 

„a becsület az emberről, tulajdonságairól, magatartásáról a társadalmi környezetében kialakult 

kedvező ítélet. A becsület megtámadása: az emberek tudatában kialakult kedvező ítéletnek a 

megtámadása.” Itt tehát már nem a tulajdonságokkal, viselkedéssel megszerzett társadalmi 

értékről van szó, hanem egy adott esetben ettől függetlenül, vagy ennek ellenére kialakult 

társadalmi értékítéletről, ami a faktuális becsületfelfogás sajátja. 

Az 1978. évi IV. törvény miniszteri indokolása szerint „a becsület az emberről, 

tulajdonságairól, jelleméről, magatartásáról a társadalmi környezetében kialakult kedvező 

ítélet. Az emberi méltóság annak az igénynek a kifejezője, hogy a személyt, az egyént a 

társadalomban kialakult kulturált érintkezési mód minimális követelményeinek megfelelően 

kezeljék. Amikor a törvény a becsületet, mint büntetőjogi tárgyat védi, e védelem is két 

irányban hat: Védi az egyént, a személyt egyrészt a társadalmi megbecsülését, másrészt az 

emberi méltóságát sértő - veszélyeztető - cselekményekkel szemben.” Ez a megfogalmazás, 

ami azóta számos bírósági ítéletben volt olvasható, szemléletesen mutatja, hogy a magyar 

büntetőjogi becsület felfogást az emberi méltóság és a jóhírnév dualizmusa hatja át. 

A magyar büntető jogirodalom szerint a becsület, mint büntetőjogi védelemben 

részesülő jogi tárgy két elemből tevődik össze: egyrészt a társadalmi megbecsülést, másrészt 

az emberi méltóságot foglalja magában. Az emberi méltóság független a társadalmi 

értékítélettől, amelyet az egyén kivívott magának, akkor is megilleti, ha társadalomra 

veszélyes cselekményt követ el. A büntető törvény a jogi tárgy két összetevőjét megillető 

büntetőjogi védelem különbözőségét abban érzékelteti, hogy általában az egyén társadalmi 

megbecsülése és értékelése ellen irányuló támadásokat a rágalmazás, az egyén emberi 

méltóságát sértő magatartásokat a becsületsértés törvényi tényállása alá vonja.51 Kisebbségi 

álláspontot képvisel a Kis-Hollán Kommentár, mely a becsületet a társadalmi megbecsülés (jó 

hírnév) és az önbecsülés (az emberi méltóság érzésének) összességeként fogja fel.52 A szegedi 

tankönyv pedig a rágalmazás és a becsületsértés jogi tárgyaként a társadalmi megbecsülést, a 

becsületet, és emberi méltóságot nevezi meg.53 Gyulay álláspontja szerint a rágalmazás jogi 

tárgya a társadalmi megbecsülés, míg a becsületsértésé a becsület.54
 

A Legfelsőbb Bíróság iránymutatása szerint a becsület, mint büntetőjogi védelemben 

részesített jogtárgy két elemből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja a társadalmi 

megbecsülést, másrészt az emberi méltóságot. A társadalmi megbecsülés az emberről, 

49 ANGYAL P. (1927), 1. 
50 Ibid., 6. 
51 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 496. 
52 KIS N.-HOLLÁN M. (2011), 107. 
53 KARSAI K.-SZOMORA ZS.-VIDA M. (2013), 210. 
54 GYULAY D. (2019), 131. 
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tulajdonságairól, magatartásáról, személyes értékeiről a környezetében kialakult kedvező 

társadalmi értékítéletet jelenti. Az emberi méltóság pedig annak az igénynek kifejezője, hogy 

a személyt, az egyént a társadalomban kialakult kulturált érintkezési mód minimális 

követelményeinek megfelelőn kezeljék.55 Láthatjuk, hogy az itt kifejtettek megegyeznek a 

miniszteri indokolásban írtakkal. 

Megállapítható tehát, hogy a büntetőjogban a becsület egy gyűjtőfogalom, mely két 

eltérő értéket ölel fel: egyrészt a társadalmi megbecsülést (jóhírnevet), melyet megszerez az 

ember, és el is veszíthet, másrészt, az emberi méltóságot, mely az embert születésétől kezdve, 

ember mivoltánál fogva megilleti. A Legfelsőbb Bíróság is hangsúlyozta, hogy „Az emberi 

méltóság független attól a társadalmi értékítélettől, melyet az egyén kivívott magának. Ez az 

egyént akkor is megilleti, ha a társadalommal szembefordult, sőt jogellenes cselekedetet 

követett el.”56 A Legfelsőbb Bíróság nem értékelte súlyosító körülményként azt, hogy a 

terheltek a cselekményt „köztiszteletben álló személy sérelmére” követték el, tekintve, hogy 

az emberi méltóság, a becsület védelme mindenkit egyformán illet meg.57
 

Egy 2015-ben meghozott határozatában a Kúria a becsület időbeli dimenziójával is 

foglalkozott. Megállapította, hogy a becsület büntetőjogi védelme az élettel kezdődik és az 

élethez kötődően áll fenn, az emberi méltóság az élettel egyidejűleg képez igazodási elvárást. 

A halál után emberi méltóságról és annak védelméről tehát már nem lehet szó. Ezzel 

ellentétben a társadalmi megbecsülés a halál után is fennmarad egy ideig. Megszűnik  

azonban, amikor kicserélődnek annak a társadalomnak a tagjai, amelyben az érintett személy 

a megbecsülést kivívta.58 Ez után már nem társadalmi megbecsülésről van szó, annak helyébe 

a történelmi megbecsülés vagy kritika lép. Mindebből következően a halállal a becsületet a 

kegyelet váltja fel, melynek két eleme van: az elhunyt személy emléke, és a halott fizikai 

háborítatlansága.59
 

A fentiekből következően jelentősen eltér az emberi méltóság, jóhírnév, becsület 

egymáshoz való viszonya a három jogágban. Míg az alkotmányjog és a polgári jog azon az 

alapon áll, hogy a jóhírnév és a becsület az emberi méltóságból levezetett jogok, az emberi 

méltóság szerepe pedig kettős (anyajog és önálló tartalommal bíró jog is), addig a magyar 

büntetőjogi gondolkodásban a becsület a gyűjtőfogalom, mely magában foglalja az emberi 

méltóságot és a jóhírnevet. Bár Koltay András szerint „ez az állandósult bírói gyakorlat 

összemossa a hírnév, a becsület és az emberi méltóság fogalmát,”60 nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy kritikája egy jóval később kialakult alkotmányjogi felfogás visszavetítésén alapul. 

Itt érdemes megemlíteni azt is, hogy a büntetőjogi becsületvédelem a polgári jogi 

személyiségvédelemtől még egy ponton jelentősen eltér. Míg a polgári jog a valótlan 

tényállításokkal szemben engedi meg a fellépést, addig a büntetőjogban a rágalmazásnak nem 

tényállási eleme az állított tény valótlansága, a valóság csak a valóság-bizonyításon keresztül 

zárhatja ki a büntetőjogi felelősségre vonást.61 A büntetőjogi becsületfogalom fent jelzett 

 
55 EBH 1999.87 
56 Kúria Bfv.I.1304/2012/3. számú ítélete 
57 EBH 2005.1193 
58 ld. KÁLMÁN GY. (1961), 57. 
59 EBH 2015.28 
60 KOLTAY A. (2014b), 67. 
61 Szomora szerint ez a jogrendszer koherenciáját sérti, ezért a való tényközléssel megvalósuló rágalmazás 

dekriminalizálását szorgalmazza. [SZOMORA ZS. (2015), 59] 
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sajátosságaira figyelemmel egyet kell érteni Szomora azon megállapításával, mely szerint „a 

becsület kategóriája a magyar büntetőjogban kifejezetten szakjogi fogalom”.62
 

 
6. A becsület mikénti meghatározásának jelentősége 

 
A védett jogi tárgyról és a becsület fogalmáról való gondolkodás nem önmagáért való 

tevékenység, hiszen ez több kérdésre is kihat. A becsületfogalom mikénti meghatározása 

egyrészt alapvetően befolyásolja a passzív alanyok körét, másrészt a valóságbizonyításra 

vonatkozó szabályokat. 

 
6.1. A becsület-fogalom kihatása a passzív alanyokra 

 
A passzív alanyok körében a kérdés mindenekelőtt az, hogy becsületsértés jogi 

személy sérelmére elkövethető-e, ami szoros összefüggésben áll azzal a kérdéssel, hogy a 

rágalmazás és becsületsértés jogi tárgya azonos-e. 

Számos álláspont akként összegezhető, hogy a két bűncselekmény jogi tárgya egy és 

ugyanaz, a passzív alanyoknál pedig rendre visszautalnak a rágalmazás kapcsán írtakra. 

Angyal szerint „nyilvánvaló, hogy a jogi tárgy lényegileg ugyanaz a rágalmazásnál, mint a 

becsületsértésnél, - s ez a fenti értelemben vett becsület”.63 Az uralkodónak tekinthető 

álláspont szerint a jogi tárgyat az említett két bűncselekmény más irányból és más módon 

támadja: a rágalmazás elsősorban a sértett társadalmi megbecsülését sérti, tényállításokkal, a 

becsületsértés leginkább a emberi méltóság ellen irányul, kifejezések használatával és egyéb 

cselekményekkel. Ez azonban nem változtat azon, hogy a rágalmazás és a becsületsértés jogi 

tárgya azonos: a társadalmi megbecsülés és az emberi méltóság. Szomora  

megfogalmazásában jogi tárgyuk egy és ugyanaz: a (büntetőjogi értelemben vett) becsület”.64 

A rágalmazás és becsületsértés jogi tárgyának azonos meghatározása melletti legnyomósabb 

érv, hogy a becsületsértés szubszidiárius tényállás a rágalmazáshoz képest. Ezt az 

összefüggést hangsúlyozta már Angyal is.65
 

Létezik ugyanakkor olyan álláspont is, amely a jogi személyek külön kezelésének 

szükségességét hangsúlyozza. Tóth J. Zoltán szerint a rágalmazás jogi tárgya a jogi személyek 

és egyes más jogalanyok jó hírneve. A jogi személynek és más kollektív személyösszességek 

jó hírnevének védelme azonban nem része a becsületvédelemnek. Az önálló jogi tárgyként 

határozható csak meg, mivel ezen kollektív képződményeknek fogalmilag nem lehet 

becsülete, és természetesen méltósága sem.66 A Fővárosi Törvényszék egyik tanácsa szerint 

jogi személyek esetén a társadalmi megbecsülés megsértéséről van szó.67 Gyulay Dániel 

szerint „a jogi személy és egyéb jogalanyok esetén a védett jogi tárgy csak a jóhírnév 

védelméhez fűződő jogból vezethető le”.68
 

 

 
62 SZOMORA ZS. (2016c), 265. 
63 ANGYAL P. (1927), 6. 
64 SZOMORA ZS. (2016b), 53. 
65 ANGYAL P. (1927), 6., 53. 
66 TÓTH J. Z. (2015), 428. 
67 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6259/2016/5. számú végzése 
68 GYULAY D. (2019), 141. 
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Belovics Ervin a becsületsértés jogi tárgyaként a személy emberi méltóságának 

védelméhez fűződő társadalmi érdeket jelöli meg.69 Látni kell, hogy a becsület fogalmát minél 

jobban az emberi méltósághoz kötjük, annál inkább szűkítjük a passzív alanyok körét. Ha a 

becsületsértés védett jogi tárgyának az emberi méltóságot tekintjük, az emberi minőséghez 

tapadó jogról lévén szó, a becsületsértés passzív alanya kizárólag természetes személy lehet, 

jogi személy nem. Ellenben, ha a becsületsértés jogi tárgyaként a becsületet nevesítjük, s azt a 

jóhírnév és az emberi méltóság ötvözeteként fogjuk fel, mivel jóhírneve, társadalmi 

megbecsülése egy jogi személynek is lehet, a becsületsértés passzív alanyai között a jogi 

személyeknek is helyet kell kapniuk. A német büntetőjog egységesen a becsületben (Ehre) 

határozza meg e két bűncselekmény jogi tárgyát, hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy 

személyösszességeknek és intézményeknek társadalmi elismertsége, tekintélye lehet, 

becsülete nem.70 Esetükben tehát nem a becsület, hanem valójában a működőképesség 

védelméről van szó.71 Kiindulva abból, hogy a német és a magyar jogirodalom szerint is a jogi 

személyek és intézmények is lehetnek passzív alanyai e bűncselekményeknek, Szomora arra a 

következtetésre jut, hogy a becsület nem lehet az emberi méltóság egy aspektusa, hanem 

végeredményben egy elismerési viszony, amely a működés előfeltétele.72
 

Álláspontom szerint a két bűncselekmény szubszidiárius viszonyára tekintettel a 

becsületsértés jogi tárgyát nem lehet a rágalmazástól mereven elválasztani. Nem lehet továbbá 

a becsületsértés védett jogi tárgyát az emberi méltóságra szűkíteni, hiszen ez ellentétbe 

kerülne a jogi személyek és személyösszességek passzív alanyiságának elismerésével. Azt 

azonban feltétlenül figyelembe kell venni, hogy jogi személyeknek emberi méltósága és így 

alkotmányjogi értelemben felfogott becsülete nem lehet, amiből következően a jogi  

személyek esetében a jogi tárgy a jó hírnév és a működéshez szükséges közbizalom, és ekként 

felfogott tekintély lehet. 

 
6.2. A becsület-fogalom jelentősége a valóság-bizonyítás szempontjából 

 
A becsület mikénti felfogása azonban a rágalmazás szabályozására is kihat. Amennyiben a 

szabályozási koncepció a becsület normatív felfogásán nyugszik, nincs ok a becsület 

csorbítására alkalmas való tényállítások elleni büntetőjogi fellépésre, hiszen az ilyen 

tényállítással a közlő nem tesz mást, mint helyrebillenti a társadalomban az adott személyről 

kialakult, a valóságosnál kedvezőbb értékítéletet. Ez jól megfigyelhető a német 

büntetőjogban, ahol a rágalmazás büntethetőségének feltétele a tényállítás nem bizonyíthatóan 

valós volta, a valóság-bizonyítás nincs feltételekhez kötve, a tényállítás valóságát a 

bíróságnak hivatalból is vizsgálnia kell. 

A valós, ámde becsület csorbítására alkalmas tényállítások elleni fellépés ott jelenik 

meg, ahol a szabályozás középpontjában a faktuális becsületfelfogás áll, amikor tehát a 

törvényalkotó nem arra van tekintettel, hogy az adott személy valójában milyen értékelésre 

tarthatna számot, hanem, hogy ténylegesen milyen értékelés alakult ki róla. Ahogy láttuk, 

Csemegi, Angyal és Finkey becsület fogalmai közelebb álltak a normatív felfogáshoz, míg 

 

69 BELOVICS E.-MOLNÁR G. M.-SINKU P. (2013), 284. 
70 TRÖNDLE, H.-FISCHER, T. (2006), 1198. Rn 4 
71 WINTER, T. (2007), 124. 
72 SZOMORA ZS. (2016c), 255. 
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1961 után a faktuális becsületfogalom terjedt el a magyar büntetőjogban. Erre nemcsak a 

miniszteri indokolás becsület definíciójából lehet következtetni, hanem mindenekelőtt a 

valóság-bizonyítás szabályaiból, melyek csak meghatározott esetekben teszik lehetővé a 

valóság bizonyítását a terhelt számára.73
 

 
7. A becsület fogalmának társadalmi kötöttsége 

 
A becsület megragadásának nehézségét tovább fokozza, hogy a becsület felfogása nemcsak 

személyenként, de nemenként, közösségenként, koronként és kultúránként is eltérő. Mást 

gondol a becsületről egy férfi és egy nő, mást a katonaember és az, aki sose volt bajtárs, de 

más jelentőséget tulajdonít a becsületnek egy japán, egy török vagy éppen egy amerikai. Mást 

gondoltak a becsületről, amikor annak elvesztése egyenlő volt a polgári halállal, és mást 

gondolunk ma, amikor ugyan rokonszenvezünk a becsület témáját szép számban feldolgozó 

filmek és egyéb művek hőseivel, de egy letűnt kor furcsa figurájának tekintjük azt, aki ma 

becsületről beszél. A becsületvédelem korhoz kötöttségét jól példázza, hogy míg a 19. 

században teljesen bevett volt, hogy a dzsentri a sértést párbajjal torolta meg, és ő vált 

közmegvetés tárgyává, ha nem lépett fel a becsülete védelmében, addig ma egyre többen 

követelik a büntetőjog megtisztítását az anakronisztikusnak bélyegzett becsületvédelemtől. 

Ezek a folyamatok azonban nemcsak nálunk játszódtak le.  Míg az 1933-as Preußische 

Denkschrift74 a becsületet a legmagasabb, az életnél is értékesebb jogi tárgynak tekintette, 

addig ma Németországban is többen a becsületvédelem teljes megszüntetését szorgalmazzák. 

Az összehasonlító jogi vizsgálatok egyik legnagyobb tanulsága, hogy a személyiség és 

ezen belül a becsület védelme mennyire szorosan kapcsolódik az adott kor, vagy társadalom 

emberképéhez, történelmi helyzetéhez.75 A becsület fogalom kulturális beágyazottságát, és 

ennek jelentőségét felismerve a Max Planck Institut egy egész kutatást szentelt a témának.76 

Napjainkra ezért a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy kialakítható-e egyáltalán egy olyan 

becsületfogalom, amely mindannyiunk számára elfogadható. A faktuális szubjektív 

becsületfelfogás elvetése következtében az egyértelműen kijelenthető, hogy a becsület 

megsértésének nem az egyéni felfogás a mércéje. A jogirodalomban és a bírói gyakorlatban is 

töretlenül érvényesül, hogy nem a sértett egyedi érzékenysége szolgál annak megállapítására, 

hogy a vád tárgyát képező állítás vagy kifejezés a becsület csorbítására alkalmas-e, hanem az 

objektív társadalmi megítélés. Ez a megfogalmazás természetesen számos további kérdést 

implikál, kezdve attól, hogy ki és hogyan állapítja meg, hogy mi az objektív társadalmi 

megítélés, illetve, hogy azt a bírói szubjektum mennyiben befolyásolja. Zárójelbe téve ezeket 

a problémákat, annyit minimálisan kijelenthetünk, hogy a becsület fogalmához csak akkor 

tudunk közelebb kerülni, ha feltételezhetjük, hogy egy adott időszakban legalább egy 

minimális társadalmi konszenzus fennáll a becsület mibenlétét, illetve az alapul szolgáló 

értékeket és viselkedést illetően. A német jogirodalomban hangsúlyozzák, hogy a becsületről 

alkotott konszenzus a rendi társadalom felbomlásával megszűnt, és napjaink nyílt és plurális 

 
73 Erre tekintettel jegyzi meg Szomora, hogy „a jóhírnévhez való jog a magyar büntetőjogban a fikciót is védi”, 

hangsúlyozva egyben a polgári jogi és büntetőjogi személyiségvédelem közti jelentős különbséget. (Ibid, 265.) 
74 A porosz igazságügyi minisztériumban 1933-ban kidolgozott tervezet. 
75 Ezeket az összefüggéseket részletesen elemzi és jól láttatja Sólyom László. [SÓLYOM L. (1983)] 
76 TELLENBACH, S. (2007) 
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társadalmában ilyen bizonyosságtól nagyon messze állunk. Egyes felfogások szerint a 

dinamikusan változó és egyre inkább globalizálódó társadalomban olyan mértékű, állandó 

értékváltozás megy végbe, amely nem egyeztethető össze a büntetőjoggal szemben támasztott 

előreláthatósági elvárással.77 Véleményem szerint ugyanakkor minden országban van egy 

olyan mérce, amely ebben a kérdésben is igazodási pontot képez, ez pedig az adott ország 

alkotmánya vagy alaptörvénye. Függetlenül tehát a társadalom etnikai vagy kulturális 

sokszínűségétől, az objektív mércét, a minimumot az alaptörvény értékrendje közvetíti. Ebbe 

az irányba mutat a Kúria okfejtése is, mely a becsület csorbítására alkalmasság kapcsán 

hangsúlyozta, hogy „- egyrészt nyilvánvalóan különböző az - egyébként megegyező törvényi 

tényállások mögötti - objektív elvárás jelenlegi tartalma annak a korábbi, 1990 előtti 

tartalmától; - másrészt - értelemszerűen - az Alaptörvény támpontot ad.”78
 

 
8. A becsület ellen irányuló bűncselekmények magyar szabályozásának rövid története 

 
A becsület és jó hírnév védelme a leghagyományosabb és legelterjedtebb a személyiségi  

jogok közül.79 Valóban, a becsület védelmének gyökerei messzire nyúlnak vissza. Már a 

római jogban is találunk olyan tényállásokat, amelyek a becsület védelmével hozhatók 

kapcsolatba. E ponton azonban nagyfokú óvatosság indokolt, hiszen a becsületről és a 

személyiség védelméről vallott mai nézeteink visszavetítése könnyen tévútra vezethet 

bennünket. A XII táblás törvényben a delictumok között találjuk az iniuriát, mely voltaképpen 

három tényállást foglalt magában: a membrum ruptum és az os fractum mellett ide tartozott a 

szűkebb értelemben vett iniuria. Utóbbi tényállás értelmezése vitatott, a szerzők azonban 

hangsúlyozzák, hogy a római jog kazuisztikus szabályozása mellett ez semmiképpen nem 

értelmezhető valamifajta generálklauzulaként.80 A praetori edictum keresetet biztosított a 

sértett számára. A klasszikus jogtudomány már egyértelmű kapcsolatot teremt az iniuria és a 

becsület között: az iniuria lényege, hogy a sértett becsülete ellen irányul. Labeo szerint az 

iniuria irányulhat a sértett testére, méltóságára, jó hírének rontására, lehet szóbeli és 

tettleges.81 Látnunk kell azonban, hogy a római jog nem a személyiséget, hanem a személy 

társadalmi státuszát védi. Ezek a delictumok majd a 19. század második felében kerülnek át a 

büntetőjogba. 

Hazai jogunk a legrégebbi időktől a XIX. század közepéig magánvétségnek tekintette  

a becsületsértést. A becsületsértés eredeti büntetése a nyelv kimetszése volt, később a 

nyelvváltság azt a pénzösszeget jelentette, amellyel a nyelv kimetszését megváltották.82 A 

becsületsértő cselekmények meghatározása az 1795-ös javaslatba közbűntettként történő 

beépítése sok nehézséggel járt a kodifikációs bizottság számára: a feudális magyar jog  

ugyanis az ilyen jogellenes cselekményeket magán deliktumnak tekintette és rábízta a 

becsületében megsértett személyre, hogy az ügy körülményeinek megfelelően maga kérje a 

bíróságtól a rajta esett sérelme megbüntetését.83 Az 1843. évi javaslat 266-269. és 278-279. §- 
 

77 KUBICEL, M.-WINTER, T. (2001), 308. 
78 EBH 2017.B.11. [62] bekezdés 
79 SÓLYOM L. (1983), 229. 
80 Ibid., 137. 
81 FÖLDI A.-HAMZA G. (2016), 570. 
82  FAYER L. (1905), 146. 
83  ANGYAL P. (1927), 5. 
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ai tartalmazzák az idevágó rendelkezéseket. A javaslat is megkülönbözteti a rágalmazást és a 

becsületsértést, melyek pénzbüntetéssel büntetendők. Súlyosabb megítélés alá az atyán, anyán 

vagy azoknak szülőin elkövetett reális injuria esik, mely „fogházzal leend büntetendő”. 

Figyelemre méltó, hogy a valóság bizonyítását teljes terjedelemben megengedi, és a 

jóhiszemű rágalmazónak is büntetlenséget biztosít. Ez a rendszer Fayer László szerint „a 

szólásszabadság legmesszenőbb követelményeit létesíti”.84 Az 1848. évi XVIII. tc. a 

sajtóvétségekről szóló fejezetben büntetőjogi tényállásokat is tartalmazott. A 10. § 

rendelkezett a törvény által létrehozott hatóság vagy testület, a 11. § a köztisztviselő vagy 

közmegbízatásában eljáró, a 12. § pedig a magánszemélyek sérelmére elkövetett 

rágalmazásról. A lehetséges szankció mindegyik esetben fogság és pénzbírság volt. A 24. § a 

megbecstelenitő, meggyalázó, sértő állítások bebizonyítását nem engedte meg, „kivévén, ha 

valaki, mint tisztviselő, vagy közmegbizott cselekedett, és a felhozott tények e körbeli 

eljárására vonatkoznak. Ez esetben, ha a tény bebizonyittatik, a vádlott tette számitás alá nem 

jöhet, kivévén azon megbecstelenitést, melly annak folytában még történt, a nélkül, hogy 

magából a tettből szükségképen következett volna.” Még az 1872-i bírói szervezet is a polgári 

járásbírósághoz vonta a becsületsértést, majd az 1877. XXII. t-cz., a bagatell törvény, 

minthogy a járásbíróságokat a panaszosok elárasztották panaszaikkal, a bagatell bírósághoz 

utasítá”- idézi fel Fayer.85
 

Az áttörést a Csemegi Kódex hozta meg,  mely szakított az addigi magánjogias 

felfogással. A Kódex a XVII. fejezetben szabályozta a rágalmazás és becsületsértés kérdéseit, 

és mai szemmel igen nagy teret, összesen 19 paragrafust  (258-277. §)  szentelt  a témának.  A 

258. § értelmében a rágalmazás vétségét követi el, „a ki valakiről, többek jelenlétében vagy 

több, habár nem együtt levő személy előtt olyan tényt állít, mely – valódisága esetében – az 

ellen, a kiről állíttatott a büntető eljárás megindításának okát képezné, vagy azt a 

közmegvetésnek tenné ki”. A 261. § pedig becsületsértésért azt rendelte büntetni, „a ki más 

ellen meggyalázó kifejezést használ,  vagy meggyalázó cselekményt követ el,  a mennyiben  a 

258. § esete fenn nem forog”. Részletesen szabályozta a valóság bizonyításával összefüggő 

kérdéseket (263-265. §). Főszabályként az ezen fejezetben meghatározott büntetendő 

cselekmények miatt a bünvádi eljárás csak a sértett fél indítványára indítható meg (268. §), 

majd szabályozta az ez alóli kivételeket. Rögzítette, hogy a holtak ellen elkövetett rágalmazás 

és becsületsértés is a jelen fejezet szabályai szerint büntetendő (273. §). A 274-276. §-ban 

eljárási rendelkezések kaptak helyet (mint pl. kölcsönös rágalmazás vagy becsületsértés), míg 

a 277. § az ítéletnek a sajtóban történő megjelentetése útján egyfajta elégtételről rendelkezett. 

Fayer megjegyzi, hogy „általános az országban a panasz az ellen, hogy a büntető 

törvénykönyv csak pénzbüntetést szab és a pénzbüntetés maximumát is túl alacsonyra teszi. 

Teljesen igaza van e tekintetben a közfelfogásnak. A becsületsértés olyakor megérdemli a 

súlyos büntetést”-írja.86
 

A szabályozás következő mérföldkövének a becsület védelméről szóló 1914: XLI. 

törvénycikk tekinthető, mely külön törvénybe foglalta össze a becsületet védő tényállásokat. 

Ez egyértelműen a becsület felértékelődését bizonyítja. A miniszteri indokolás szerint a 

törvény „célja, hogy a társadalomnak e nemes értéke az eddiginél nagyobb védelemben 
 

84  FAYER L. (2004), 185. 
85  FAYER L. (1905), 147. 
86 Ibid.,127. 
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részesüljön”. A 1914:XLI. törvénycikk a rágalmazást, a becsületsértést, a hatóság előtti 

rágalmazást, a meghalt embernek vagy emlékének meggyalázását és a hitelrontást sorolta  

ebbe a körbe. Az 1. § értelmében rágalmazás vétségét követi el, aki valakiről más előtt oly 

tényt állít vagy hiresztel, amely valóság esetében az illető ellen bűnvádi vagy fegyelmi eljárás 

megindításának oka lehet vagy pedig őt közmegvetésnek tenné ki. Aki más ellen becstelenítő, 

lealacsonyító vagy megszégyenítő kifejezést használ, vagy pedig ily cselekményt követ el, - 

amennyiben az 1. § esete nem forog fenn, - a becsületsértés vétségét követi el. 

A BHÖ is külön kezeli a becsület elleni támadás két típusát: a tényállítással és a sértő 

kijelentéssel vagy más sértő cselekmény elkövetésével megvalósított bűncselekményt. Az 

előbbi a rágalmazás, az utóbbi a becsületsértés.87 A kettő között jelentős súlykülönbség van. 

Az 1961. évi V. törvény is szükségesnek tartja a rágalmazásnak a becsületsértéstől való 

megkülönböztetését. Nem tesz viszont különbséget a rágalmazás és a becsületsértés között az 

1961. évi V. törvény olyan alapon, hogy az egyik cselekmény pl. közmegvetésnek teheti ki a 

sértettet, a másik csupán becsteleníti vagy lealacsonyítja azt. Nem lehet  komolyan 

különbséget tenni közmegvetés előidézésére alkalmas tény és becstelenítő vagy lealacsonyító 

tény között. Ezért a rágalmazás és a becsületsértés törvényi tényállása a Btk.-ban ugyanazzal a 

kifejezéssel jelöli meg azt, hogy a magatartás a becsület ellen irányul (alkalmas a becsület 

csorbítására). 

Az 1978. évi IV. törvény a XII. fejezet III. cím alatt, A szabadság és az emberi 

méltóság elleni bűncselekmények között tárgyalta a rágalmazást, becsületsértést, 

kegyeletsértést, a valóság bizonyítást, valamint a magánindítvány és kívánat intézményét. A 

2012. évi C. törvény a XXI. fejezetben, Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 

bűncselekmények között helyezte el a rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés tényállását, 

valamint a valóság bizonyításra és a magánindítványra vonatkozó egyes szabályokat. 

Az alaptényállások körében a kodifikáció érdemi változást nem hozott. Az elmúlt 

években viszont megfigyelhető a becsületvédelmi tényállások körének fokozatos bővülése. 

2012. január 1-ei hatállyal iktatták be a Btk-ba A kiszolgáltatott személy megalázása nevű 

tényállást.88 2013. november 16-ai hatállyal pedig a fejezetbe két új bűncselekmény került: a 

Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése,89 valamint a Becsület 

csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala.90. Mindkét 

bűncselekmény célzatként tartalmazza a becsület csorbítását, így a rágalmazással és a 

becsületsértéssel ellentétben kizárólag egyenes szándékkal követhetők el. A kriminalizáció 

 

 

 

 

87 A BHÖ szerint rágalmazás bűntettét követi el, aki valaki más előtt oly tényt állit vagy híresztel, amely valóság 

esetében az illető ellen büntető vagy fegyelmi eljárás megindításának oka lehet vagy pedig őt közmegvetésnek 
tenné ki. Aki más ellen becstelennő, lealacsonyító vagy megszégyenítő kifejezést használ vagy ily cselekményt 

követ el - ha a rágalmazás bűntettének esete nem forog fenn - a becsületsértés bűntettét követi e1. 
88 Btk. 225. § Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó 

magatartást tanúsítson. A bűncselekmény szubszidiárius, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
89 Btk. 226/A. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy 

valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
90 A Btk. 226/B. § (1) bekezdés értelmében, Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa,  

hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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hátterében az ún. bizonyíték-hamisítási botrány állt.91 A gyakorlat fogja megmutatni, hogy 

valós szerephez jutnak-e ez utóbbi tényállások. 

Végezetül itt utalok arra, hogy az említetteken kívül számos bűncselekmény van, 

amely kapcsolatban állhat a becsülettel, akár azért, mert a passzív alany becsületét sérti, akár 

azért, mert az elkövető motívuma a becsületen esett vélt vagy valós sérelem megtorlása, a 

becsület tisztára mosása. Előbbi körbe tartozik a hamis vád, utóbbiba a Törökországban vagy 

a Közel-Keleten ismert becsület gyilkosságok, de akár a korábbi párviadal is. A német és 

badeni büntető törvénykönyvek, valamint a Glasser-féle osztrák javaslat „a becsületre 

vonatkozó cselekmények” csoportjában helyezte el a párviadalt, mivel „az rendszerint nem 

más, mint a megtámadott becsület helyreállításának eszköze”. Edvi Illés ezt a felfogást 

helytelennek vélte, mivel a büntetendő cselekmények osztályozásánál a jogellenes sértés 

objektumát kell alapul venni, az pedig az élet vagy a testi épség, nem a becsület. A becsület 

csak a bűncselekmény indoka lehet ebben az esetben.92
 

A dolgozatban a becsület ellen irányuló bűncselekmények közül kizárólag a 

rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatos egyes kérdéseket kívánom vizsgálni, ezek 

közül is csak azokat, ahol alapjogi érintettség áll fenn. 

 
9. Alapjogi ügyek a becsület büntetőjogi védelme körében 

 
A büntetőjog az alapjogokkal két kapcsolódási pontot mutat. Egyrészről védi az alapjogokat, 

amelyek a büntetőjogban az egyes bűncselekmények védett jogi tárgyaként jelennek meg. A 

másik oldalról viszont korlátozza is azokat. A büntetőjog nagyon erősen jogkorlátozó jellegű 

normarendszer, mely állítás két szempontból is igazolható. Az alapjogok  korlátozását 

valósítja meg egyrészt a szankciókon keresztül, másrészt pedig, és témánk szempontjából ez a 

fontosabb összefüggés, korlátozhatja egyes alapjogok gyakorlását. A rágalmazás, 

becsületsértés elkövetési magatartását olyan cselekmények is képezhetik, amelyek a vélemény 

kinyilvánítását, azaz egy alapjog gyakorlását jelentik. 

 
9.1. A tisztán szakjogági és az alapjogi érintettségű ügyek elhatárolása 

 
Mindenekelőtt tisztázást igényel, hogy melyek azok a rágalmazási és becsületsértési 

ügyek, ahol a bíróságoknak az alapjogi követelményeket is figyelembe kell venniük, és 

döntésük meghozatalakor ezeket érvényre kell juttatniuk. 

Alkotmányjogi szerzők az alapjogi ügyeken belül megkülönböztetnek par excellence 

alapjogi ügyeket, amelyekben az érintett alapjogának megsértését állítja és ezen sérelem 

orvoslását kéri a bíróságtól (pl. rendezvényt megtiltó rendőrségi határozat elleni jogorvoslat a 

gyülekezési jog gyakorlása érdekében), és az alapjogi relevanciával bíró ügyeket. Utóbbi 

ügyeknek nem direkt alapjogi igényérvényesítés a tárgya, hanem olyan polgári, közigazgatási, 

 

 
 

91 A miniszteri indokolása rögzíti, hogy „Október 21-én robbant ki a bizonyítékhamisítási botrány. Bizonyíték 

hamisítása alkalmas a választások tisztaságának megkérdőjelezésére. A demokratikus intézmények védelme azt 

indokolja, hogy a Büntető Törvénykönyvben külön tényállás és szigorúbb büntetési tételek szankcionálják a 

bizonyítékhamisítás esetét.” 
92 

EDVI I. K. (1882), 406-407. 
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büntető ügyek, amelyek eldöntése kihat egy alapjog gyakorlására.93 Ugyanaz a magatartás 

tehát a konkrét körülményektől függően lehet egy tisztán büntetőügy és lehet alapjogi 

relevanciával bíró ügy is. Ha például két szomszéd, vagy az elvált házastársak veszekednek és 

e közben becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket kiabálnak egymásnak, húsz másik 

személy jelenlétében, akkor az egy alapjogi aspektusokat nélkülöző egyszerű becsületsértési 

ügy, amelyet a bíróságnak kizárólag a Btk. és a büntető bírói gyakorlat alapján kell elbírálnia. 

Amennyiben ugyanezeket a becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket egy újságíró egy 

politikus szakmai tevékenységével összefüggésben fogalmazza meg, lévén, hogy az újságíró 

tevékenysége alapjog gyakorlásnak minősül, már alapjogi szempontokat is érvényre kell 

juttatni. Egy büntetőügy azáltal nyerhet tehát alapjogi relevanciát, hogy az ügy tárgyát képező 

életviszonyban a terhelt alapjogát gyakorolta.94 „A büntető ügyek egy töredékében is 

azonosítható alapjogi relevancia, azokban nevezetesen, amelyekben a büntetőigényét 

érvényesítő állam eljárása a terhelt alapjog gyakorlásának szankcionálására irányul. Így 

például a véleménynyilvánítás szabadsága körében a rágalmazás, becsületsértés, közösség 

elleni uszítás, önkényuralmi jelkép használata, nemzeti jelkép megsértése bűncselekmények 

miatt indult eljárásoknak – kontextustól függően – lehet alapjogi relevanciája”.95 A  

rágalmazás és becsületsértés esetében ez a kontextus a közügyekben megszólalás. 

 
9.2. A közügyek 

 
Az Alkotmánybíróság a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban hangsúlyozta, hogy „A 

demokratikus társadalom létezésének és fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a közügyek 

vitatása, amely feltételezi a különböző politikai nézetek, vélemények kinyilvánítását, a 

közhatalom működésének bírálatát”, valamint, hogy a vélemény-nyilvánítási „szabadság 

különleges védelmet követel akkor, amikor közügyeket és a közhatalom gyakorlását, a 

közfeladatot ellátó, illetve a közéletben szerepet vállaló személyek tevékenységét érinti.”96 A 

7/2014. (III.7.) AB határozatban ismét rámutatott, hogy az alkotmányos demokráciák a 

közügyekben való megszólalást fokozott védelemben részesítik. A közügyekkel összefüggő 

vélemény kinyilvánításának szabadsága a szólás- és sajtószabadság legbensőbb védelmi 

köréhez tartozik, a véleményszabadság kitüntetett alapjogi helyzetével összefüggésben 

kifejtett megfontolásokat a politikai és egyéb közügyeket érintő beszéd korlátozásánál 

különösen nagy szigorral kell érvényre juttatni.97 A 13/2014. (IV.18.) AB határozat sem 

hagyott kétséget afelől, hogy „a közügyekre vonatkozó és a közéletben szerepet vállaló 

személyek és szervezetek tevékenységét érintő véleménynyilvánítás erősebb alkotmányos 

védelmet élvez, és így korlátozhatósága szűkebb körben nyerhet alkotmányos igazolást. 

Ennek megfelelően a közügyek vitatását érintő véleményszabadság korlátozását előíró 

jogszabályokat megszorítóan szükséges értelmezni”.98
 

Korántsem egyszerű azonban annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen 

szólások minősülnek a közügyek vitatásának, azaz, hogy az ügy „köz” jellegét a diskurzus 
 

93 SOMODY B.-SZABÓ M. D.-VISSY B. (2013), 34-35. 
94  Ibid., 60. 
95  Ibid., 62. 
96 36/1994. (VI.24.) AB határozat III.1. pont 
97 7/2014. (III.7.) AB határozat [45]-[46] bekezdés 
98 13/2014. (IV.18.) AB határozat [28] bekezdés 



104 Ibid., 75-80. 
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témája, tartalma adja-e, vagy a nyilvánosság mérete. Bayer Judit teszi fel a kérdést, hogy csak 

a közügyekről szóló beszéd-e a közbeszéd, vagy a köz érdeklődésére számot tartó más témák 

is? Közüggyé válik-e egy téma attól, hogy elvileg mindenkit érinthet és mindenki 

hozzászólhat?99 A 36/1994. (VI.24.) AB határozatban ezt a kört még a szólással érintett 

személyek státusza rajzolta ki, hiszen a határozat a közhatalmat gyakorló személyek, 

intézmények és közszereplő politikusok bírálatára koncentrált. A 7/2014. (III.7.) AB 

határozatban ugyanakkor egyértelművé tette a testület, hogy „A közügyek megvitatása 

körében elhangzó véleménynyilvánítás és a rá vonatkozó védelem fókuszában elsődlegesen 

nem a szólással érintett személyek státusza áll, hanem az, hogy a megszólaló valamely 

társadalmi, politikai kérdésben fejtette ki nézeteit. A közéleti véleménynyilvánításra 

vonatkozó alkotmányos szempontok eszerint egyfelől tágabb körben lehetnek irányadók, mint 

a közhatalom gyakorlóit vagy a hivatásszerűen közszereplést vállalókat érintő vélemények 

köre, másfelől viszont nem állítható, hogy a közéleti szereplőket érintő bármely – köztük a 

közügyekkel semmilyen kapcsolatban nem álló – közlést e szempontok szerint kell 

megítélni.”100 A 13/2014. (IV.18.) AB határozatban is megerősítette a testület, hogy „a 

közügyeket érintő véleménynyilvánítás középpontjában elsősorban a politikai közösség 

demokratikus működése és nem a szólással, bírálattal érintett közszereplő személye áll.”101 

Mint látható, az AB gyakorlatában a közügyek értelmezése elsősorban a politikai közösség 

demokratikus működéséhez kapcsolódik, holott a 7/2014. (III.7.) AB határozatból is felsejlik, 

hogy a társadalmi és politikai kérdések ennél jóval tágabb köre minősülhet közügynek. A tág 

értelmezés mellett szól az amerikai és a strasbourgi gyakorlat is, mely a kérdések széles és 

heterogén körét minősíti közügynek. 

Azt, hogy közügyben történt-e a megnyilvánulás, elsőként a rendes bíróságnak kell 

eldöntenie. A 13/2014. (IV.18.) AB határozat is rögzíti, hogy „A nyilvános közlés megítélése 

során ezért elsőként arról szükséges dönteni, hogy az adott közlés a közügyekben való 

megszólalást, közérdekű vitában kifejtett álláspontot tükröz-e, vagyis a közügyek szabad 

vitatásával áll-e összefüggésben. Ennek megítéléséhez pedig elsődlegesen a közlés 

megjelenésének módját, körülményeit és a vélemény tárgyát, kontextusát szükséges 

figyelembe venni. Így a közlést érintően vizsgálni kell a médium típusát, a közlés apropóját 

adó eseményt, illetve az arra érkező reakciókat és az adott közlésnek ebben a folyamatban 

játszott szerepét. További szempontként szükséges értékelni a kijelentés tartalmát, stílusát, 

illetve a közlés aktualitását, valamint célját.”102 E tételt azóta is több határozatban erősítette 

meg a testület. Török Bernát mutat rá, hogy e teszt alkalmazása önmagában nem ad segítséget 

a közügyek lehatárolásához, és hogy ebben az áttörést nem is tesztektől, hanem a mérvadó 

alkotmányos érték helyes azonosításától kell várnunk.103 Ez az alkotmányos érték pedig a 

demokratikus közvélemény. E fogalom azonban jogilag éppúgy nem ragadható meg, ahogy a 

közügy, ezért Török a demokratikus közvélemény egyes jellemzőinek tulajdonít 

jelentőséget.104
 

 

 

99 BAYER J. (2005), 56. 
100  7/2014. (III.7.) AB határozat [47] bekezdés 
101 13/2014. (IV.18.) AB határozat [26] bekezdés 
102 13/2014. (IV.18.) AB határozat [39] bekezdés 
103 TÖRÖK B. (2018), 71. 
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9.3. Az alapjogi jelleg felismerésének jelentősége 

 
Ezek az ügyek alapvetően büntető ügyek, de a bíróság az alapjogi aspektusokat sem hagyhatja 

figyelmen kívül. Amennyiben ugyanis a vád tárgyát képező közlés a közügyek szabad 

vitatását érinti, „úgy a közlés automatikusan a véleménynyilvánítási szabadság nyújtotta 

magasabb szintű oltalmat élvezi”,105 melynek következményeit a bíróságnak le  kell vonnia. 

Ha tehát a bíróság nem észleli az ügy alapjogi jellegét, tévútra fog jutni. 

A jogalkalmazás szempontjából tehát a nehézség abban áll, hogy a bíróság felismerje, 

melyek az alapjogi relevanciával bíró ügyek, majd ezeket alapvetően a szakjogági szabályok 

alkalmazásával, ugyanakkor az alapjogi követelmények érvényre juttatásával bírálja el. „A 

közügyeket vitató szólás minősítése során a szakjogi szabályokkal egyidejűleg és azoktól 

elválaszthatatlanul, közvetlenül és intenzíven van jelen az alkotmányjog is. Ebből 

következően pedig a közéleti kérdéseket érintő szólás jogi minősítése egyúttal olyan alapvető 

jog közvetlen gyakorolhatóságáról is dönt, amelynek forrása az Alaptörvény és …. a 

nemzetközi emberi jogi egyezmények.”106
 

A szakjogági szabályok alkalmazása eltérő eredményre vezethet, mintha a bíróság az 

alapjogi követelményeket is érvényre juttatja. Az ügy tiszta büntetőjogi megoldása ugyanis 

bűnösséget megállapító ítéletet eredményezne, míg az alapjogi szempontok figyelembe vétele 

mellett bűncselekmény megállapítására nem kerülhet sor. Amennyiben az alapjogi 

relevanciájú ügyben a bíróság nem vagy nem megfelelően alkalmazza az alapjogi 

kritériumokat, tevékenysége fölött az Alkotmánybíróság fog kritikát gyakorolni, hiszen az 

Alaptörvény már lehetőséget ad arra, hogy az érintett személy ún. valódi alkotmányjogi 

panasszal forduljon az Alkotmánybírósághoz.107 A panasz megalapozottsága esetén pedig az 

Alkotmánybíróság a döntést megsemmisíti.108
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 13/2014. (IV.18.) AB határozat [39] bekezdés 
106 13/2014. (IV.18.) AB határozat [51] bekezdés 
107 Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pont 
108 Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 43. § (1) bekezdése 
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III. Az alapjogi kollízió feloldásának egyes modelljei 

 
A közügyekkel kapcsolatos megnyilvánulások esetében a közléssel érintett személy 

becsületének, esetlegesen más értékeknek (pl. közbizalom, pártatlanság) a védelme és a 

vélemény-nyilvánítási szabadság konkurál egymással. Ezekben az ügyekben ezért a 

büntetőjogi fellépés lehetőségét alapvetően az határozza meg, hogy milyen jelentőséget 

tulajdonítunk egyrészt a becsületnek, másrészt a vélemény-nyilvánítási szabadságnak. 

Ezt a problémát az egyes jogrendszerek eltérően közelítik meg. Elsőként az amerikai, 

majd a német értékválasztást és az azokat reprezentáló főbb döntéseket ismertetem. Ezt a 

választást az indokolja, hogy míg az Amerikai Egyesült Államok köztudottan a 

szólásszabadság rendkívül magas védelmét biztosítja, addig Németországban az alapjogi 

gondolkodás középpontjában az emberi méltóság áll. Ezt követően az EJEB esetjogát 

vizsgálom. Bár a szólásszabadság védelmét több nemzetközi instrumentum109 garantálja, a 

vizsgálatot a Római Egyezményre és az ahhoz kapcsolódó bírósági gyakorlatra korlátozom, 

mivel kétségtelenül ez volt a legnagyobb hatással az alkotmánybírósági döntésekre és a 

jogalkalmazásra is. Ezt követően veszem számba az Alkotmánybíróság témába vágó 

határozatait. Ez a vizsgálati sorrend módot ad következtetések levonására abban a kérdésben, 

hogy az Alkotmánybíróság melyik modellből merített, illetve, hogy az AB határozatok  

hogyan viszonyulnak az EJEB esetjogához. 

 
1. Az amerikai megközelítés 

 
Ha a szólásszabadsággal110 összefüggő kérdéseket kutatjuk, megkerülhetetlen az Amerikai 

Egyesült Államok. Nemcsak azért, mert közismerten magas védelmet élvez e szabadságjog, 

hanem, mert a téma jogirodalmi feldolgozottsága rendkívüli mértékű. Mivel még a 

legismertebb szerzők munkáinak vázlatos bemutatása is szétfeszítené e dolgozat kereteit, nem 

is a jogirodalomra, hanem a Supreme Court mértékadó ítéleteire koncentrálok. Témám 

szempontjából ezen ügyek bemutatása szükséges, de elégséges is a fő hangsúlyok 

érzékeltetéséhez. 

Ahhoz, hogy az amerikai felfogást megérthessük, elengedhetetlen annak 

feltérképezése, hogy az egyes konkuráló jogok milyen jelentőséggel bírnak, illetve milyenek 

az ország alkotmányos hagyományai. Bár az amerikai bíróságok is elismerik, hogy a becsület 

kapcsolatban áll a jó hírnévvel, és ez utóbbi érték, a becsület nem egy különösebben tárgyalt 

fogalom, annak jogi védelmére kis súlyt helyeznek.111 A becsület mindenekelőtt a déli 

államokban   és   a   katonai   kódexekben    játszott    jelentős   szerepet.   Durva   vagy   sértő 
 

109 Az ENSZ égisze alatt elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 19.  cikke 

garantálja a vélemény-nyilvánítás szabadságát. Az Egyezményt az 1976. évi 8. tvr. hirdette ki. Az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 11. cikke garantálja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát. A Charta a 

Lisszaboni Szerződés elfogadásával jogi kötőerőt nyert és az elsődleges uniós joganyag részévé vált, azonban az 

51. cikk (1) bekezdés értelmében „E Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének megfelelő 

figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, 

amennyiben az Unió jogát hajtják végre.” 
110 A fejezetben szándékosan használom a szólásszabadság kifejezést, mivel az amerikai terminológiának 

(freedom of speech) leginkább ez felel meg. 
111 NELSON, C (2007), 668. 
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megnyilatkozások esetén az amerikaiak nem a becsület védelme érdekében kiáltanak fel, 

hanem a beszélő jogát védik, hogy a nézeteit szabadon kifejthesse. 

 
1.1. A kezdetek 

 
A jó hírnév megsértésének két esetét különböztetik meg: az írásban megvalósuló libelt 

és ennek szóbeli párját, a slandert. Bár a libel bűncselekménynek számított, az Egyesült 

Államokban a jó hírnév védelme a polgári jog területére szorult vissza. A tagállami jog 

jellemzően a felperesnek kedvezett, ugyanis a jó hírnevében sértett polgárnak mindössze egy 

valótlan állítást kellett bizonyítania, amely gyűlölet, megvetés vagy nevetség tárgyává tenné. 

A kereshetőség szempontjából nem volt éles határvonal a tényállítás és a vélemény között. A 

vélemény kinyilvánítása is lehetett jó hírnevet sértő, ha a kifejezés elég lekicsinylő volt ahhoz, 

hogy kárt okozzon a hírnevében, hogy a közösség értékelésében lealacsonyítsa vagy 

elrettentsen harmadik személyeket a vele való kapcsolattól. A tények és értékítéletek 

megkülönböztetésekor jelentőséget tulajdonítottak a használt nyelvezetnek, az állítás 

bizonyíthatóságának, a közlés általános kontextusának és annak a szélesebb kontextusnak, 

amelyben az állítás megjelent.112
 

A tényállítások tekintetében a valóság jelentett védelmet. A valóság vagy valótlanság 

felvetésének értékítéletek esetében nincs értelme, ezért ott idővel a „fair comment” elv alakult 

ki. Ez az elv akkor jelentett védelmet, ha a megnyilatkozás közügyet érintett, valós vagy 

privilegizált tényeken alapult, a közlő véleményét fejezte ki, és ezt nem csak azért tette, hogy 

azzal kárt okozzon. Míg a hírnévvédelemre vonatkozó szabályokat a rendes bírói gyakorlat 

fejlesztette, a Supreme Court folyamatosan alakította ki a hírnévvédelem szólásszabadságból 

folyó korlátait. Tekintve az Első Alkotmány-kiegészítés lakonikus megfogalmazását, ez igen 

jelentős értelmezést és jogfejlesztést jelentett. 

Az USA Alkotmánya eredetileg nem rendelkezett a szólásszabadságról. A 

szólásszabadságról és a sajtószabadságról is szóló rendelkezést tartalmazó Első 

Alkotmánykiegészítést 1791-ben fogadták el. E szerint a Kongresszus nem alkothat a szólás 

szabadságát csorbító törvényt.113 A jó hírnév védelméről ugyanakkor az Alkotmány hallgat. 

Ebből azonban nem következik, hogy a jó hírnév védelmének minden esetben háttérbe kellene 

lépnie. A Supreme Court elismerte a rágalmazási jog alapjául szolgáló fontos társadalmi 

értékeket és azt, hogy a társadalomnak erős érdeke fűződik a jó hírnév ellen irányuló 

támadások megelőzéséhez és jóvátételéhez.114 A határvonal meghúzása azonban az Egyesült 

Államokban sem bizonyult könnyű feladatnak. A Gertz-ítéletben Mr. Justice Powell nyíltan 

vall arról a küzdelemről, amelyet e téren a Supreme Court folytatott.115 A következőkben azt 

vizsgálom, hogy melyek azok a szólások, ahol az alkotmányos védelmet érvényre kell juttatni 

a hírnévvédelem ellenében, illetve, hogy ezt a testület milyen eszközökkel kívánta elérni. 

 

 
112 Milkovich v. Lorain Journal Co., 497 U.S. 1 (1990) 
113 „Congress shall make no law … abridging the freedom of speech.”, First Amendment of the United States 

Constitution 
114 Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, 86 (1966) 
115 „This Court has struggled for nearly a decade to define the proper accommodation between the law of 

defamation and the freedoms of speech and press protected by the First Amendment. With this decision we  

return to that effort.” 

http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/383/75/
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1.2. Az alkotmányos védelem hatóköre 

 
Az Első Alkotmány-kiegészítéssel kapcsolatban körültekintő vizsgálatot igényel 

egyrészt annak hatóköre, azaz, hogy milyen szólásokra terjed ki, másrészt az általa nyújtott 

védelem. Ezek a kérdések a legszorosabb összefüggésben állnak az Első Alkotmány- 

kiegészítés céljával. Post megfogalmazásában „akkor ismerjük meg a célokat, melyek elérése 

érdekében megalkottuk az Első Alkotmány-kiegészítés doktrínáját, ha az Első Alkotmány- 

kiegészítés tényleges hatókörének határait követjük”.116 A fentiekből logikusan következik 

egyrészt az, hogy az Első Alkotmány-kiegészítés nem terjed ki minden szólásra, másrészt, 

hogy nem minden szólás esetében ugyanolyan a védelem mértéke. 

Bár sokan úgy gondolják, hogy a szólásszabadság korlátlan védelmet élvez az 

Egyesült Államokban, a Supreme Court már korán leszögezte, hogy a szólásszabadság nem 

abszolút mindenkor és minden körülmények között. A Cantwell v. Connecticut ügyben117 

megfogalmazottak szerint a személyes támadás nem az Alkotmány által védett 

információközlés vagy vélemény, és annak bűncselekményként megbüntetése alkotmányos 

kérdést nem vetne fel. A Chaplinsky-ítéletből pedig rendre idézik, hogy vannak bizonyos jól 

körülhatárolt és szűken értelmezett szólásfajták, amelyekről sosem gondolták, hogy azok 

megelőzése és megbüntetése alkotmányos aggályt vetne fel. Ezek közé tartoznak az 

erkölcstelen és obszcén, a szentségtörő, a rágalmazó, és a sértő vagy támadó szavak, amelyek 

elhangzásuknál fogva sérelmet okoznak vagy alkalmasak a köznyugalom azonnali 

megzavarására. Az ilyen megnyilvánulások nem képezik lényeges részét az eszmék 

cseréjének, és az igazság keresése szempontjából olyan csekély társadalmi jelentőséggel 

bírnak, hogy bármely előnyt, amely belőlük származna, világosan meghaladja a rendhez és 

erkölcsösséghez fűződő társadalmi érdek. Nem találta ezért alapjogot sértőnek Chaplinsky 

megbüntetését, aki egy másik személyt az utcán istenverte banditának, átkozott fasisztának 

nevezett.118 A hatókör megvonásában azonban később jelentős változások történtek. 

Az Első Alkotmány-kiegészítés szövegét a Supreme Court általános értelemben úgy 

interpretálta, hogy a kormánynak nincs joga, hogy a szólást az üzenete, tárgya vagy tartalma 

miatt korlátozza.119 A Supreme Court gyakorlatában azonban szűk körben megjelentek olyan 

kivételek, ahol elismerték a tartalomalapú korlátozást. Ezt bizonyítja, hogy sokáig úgy 

tartották, a jó hírnevet sértő állítások kívül esnek az Alkotmány védelmi körén. A New York 

Times ítéletben
120

 mondta ki első alkalommal, hogy az Első Alkotmány-kiegészítés korlátokat 

szab az államok idevágó szabályozásának. A döntés megértéséhez nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy az ítélet egy történelmileg igen feszült időszakban és Chief Justice Warren 

elnöklete alatt, a Supreme Court liberálisnak tekinthető periódusában született. Ennek a 

liberális időszaknak az egyik megnyilvánulási formája volt a szólásszabadság fokozott 

védelme, és az Első Alkotmány-kiegészítés kiterjesztése olyan területekre, amelyekről 

korábban azt gondolták, hogy azokra nem terjed ki a hatóköre.121
 

 
 

116 POST, R. C. (2016), 75. 
117 Cantwell v. Connecticut, 310 U.S.296 (1940) 
118 Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942) 
119 Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 535 U. S. 564, 573 (2002) 
120 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) 
121 GREENAWALT, K. (1989), 205. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/564/index.html


37  

1.3. Az alkotmányos standard 

 
A New York Times-ügy hátterében a faji megkülönböztetés elleni tiltakozás állt. 1960. 

március 29-én a New York Times egy egész oldalas hirdetést hozott le, melynek témája az 

emberi jogi mozgalom ellen irányuló terrorhullám volt, közvetlen kiváltója pedig a 

Montgomery városban történtek. Néhány állítás nem pontosan adta vissza a városban 

történteket. A polgári pert Montgomery (Alabama) rendőr parancsnoka indította négy 

magánszemély122 és a New York Times Company ellen. A bíró úgy instruálta a jury-t,  hogy 

az ilyen állítások per se rágalmazók és hogy a kártérítéshez a rosszhiszeműség vélelmezett. A 

New York Times tehát csak a valóság bizonyításával védekezhetett, mivel az alabamai jog 

szerint sem a jóhiszeműség, sem az ésszerű gondosság nem mentette volna ki a felelősség  

alól. A jury a felperes javára döntött és kártérítést ítélt meg. Az állami legfelsőbb bíróság 

helybenhagyta az ítéletet. Álláspontja szerint a New York Times felelőtlenségéből, - értve 

ezalatt, hogy úgy nyomtatta ki a hirdetést, hogy saját aktáiban rendelkezésre álltak azok a 

cikkek, amelyek az állítások valótlanságát igazolták -, levezethető a rosszhiszeműség. E 

körben értékelte azt is, hogy a felperes kérelmére nem közölt helyreigazítást, míg a 

kormányzó kérelmére igen. A kérelmezők alkotmányos aggályait azzal utasította el, hogy „az 

Alkotmány 1. Kiegészítése nem védi a rágalmazó publikációkat”. 

A Szövetségi Legfelső Bíróságnak első alkalommal kellett döntenie abban a 

kérdésben, hogy a szólás- és a sajtó alkotmányos védelme milyen terjedelemben korlátozza a 

tagállam jogát, hogy kártérítést ítéljen meg egy köztisztviselő által indított rágalmazási 

perben, ahol az állítások hivatali magatartását kritizálják. Brennan bíró hamar világossá tette, 

hogy a rágalmazás sem tarthat igényt immunitásra az alkotmányos korlátok alól, azt is azon 

standardok alapján kell megítélni, amelyek megfelelnek az Első Kiegészítésnek. Az amerikai 

alkotmányos hagyomány szerint a politikai vita politikai kötelesség, és ennek kell az amerikai 

kormányzás fundamentális elvének lennie. Ebből következően a jelen esetet azon mély 

nemzeti elköteleződés fényében vizsgálták, hogy a közügyekben folytatott vitának 

korlátlannak, erőteljesnek és nyíltnak kell lennie, amely magában foglalja a vehemens, csípős 

és néha kellemetlenül éles támadásokat is a kormányzati és más köztisztviselők ellen.123
 

Az Első Alkotmány-kiegészítésben foglalt garanciák értelmezése alapján elutasította a 

valósággal kapcsolatos teszt, mint kivétel elismerését, és különösen egy olyanét, amely a 

valóság-bizonyítás terhét a közlőre telepíti. A szabad vitában elkerülhetetlen a téves állítás, 

amelyet a szólásszabadságnak szintén védenie kell. Azok az esetek, amelyek felelősséget 

kapcsolnak a hivatalnokok politikai magatartásának téves bemutatásához, azt az elavult 

doktrínát fejezik ki, hogy a kormányozottak nem kritizálhatják kormányzóikat. A közérdek itt 

nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéné. A hivatali reputációt érő támadás sem teszi 

lehetővé a beszéd elnyomását. 

A büntetőjogi és a polgári jogi védelem relációjában a Bíróság kimondta, hogy amit 

egy tagállam nem tehet meg alkotmányosan a büntetőjog eszközeivel, az a polgári jogi 

rágalmazás hatókörén is túl van. Felhívta rá a figyelmet, hogy a kártérítéstől való félelem 
 

122 „who are Negroes and Alabama clergymen” 
123 „we consider this case against the background of a profound national commitment to the principle  that 

debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, 

caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.” 
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jelentősebb visszatartó erőt képezhet, mint  a bűncselekmény miatti megvádolástól való 

félelem. A megvádolt személyt védik a büntetőjogi garanciák, amelyek nem állnak az alperes 

rendelkezésére. Ráadásul, a konkrét ügyben a megítélt kártérítés ezerszer magasabb volt, mint 

a büntetés legmagasabb mértéke. Az alabamai polgári jogi kártérítési jog tehát sokkal 

nagyobb veszélyt jelentett a szólás szabadságára, mint a büntetőjogi fenyegetettség. 

A tagállami szabályozás alkotmányellenességét a valóság-bizonyítás sem szüntette 

meg. A valóság bizonyításának megengedése, a bizonyítási tehernek az alperesre telepítésével 

ugyanis nem azt jelenti, hogy csak a valótlan állításoktól fognak elrettenteni. Az ilyen 

szabályozás elrettentő hatást gyakorol akkor is, ha az állítást valónak hiszik, vagy az éppen 

valós is, kétséges azonban, hogy annak valósága a bíróság előtt bizonyítható. Ez pedig nem 

egyeztethető össze az Első Kiegészítéssel. Az alkotmányos garanciák ezért egy olyan 

szövetségi szabályt követelnek meg, amely megtiltja a köztisztviselőnek, hogy hivatali 

magatartására vonatkozó valótlan és rágalmazó állításért kártérítést kapjon, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az állítást rosszhiszeműen tették, azaz az alperes tudatában volt annak, hogy 

állítása valótlan vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert igazságtartalmának 

vizsgálatakor súlyosan gondatlanul járt el.124 A rosszhiszeműség vélelmezése 

összeegyeztethetetlen a szövetségi szabállyal. 

Ezt követően a Bíróság megvizsgálta, hogy a konkrét ügyben felhozott bizonyítékok 

alátámasztják-e a felperes javára szóló döntést. Álláspontja szerint a rosszhiszeműség 

alátámasztására felhozott bizonyítékok nélkülözték azt a meggyőző világosságot, amelyet az 

alkotmányos standardok megkövetelnek. A New York Times részéről a hanyagság ugyan 

felmerülhet, az azonban nem elegendő a súlyos gondatlanság megállapításához. Az 

alkotmányos standardnak tehát két pillére van: egyrészt, hogy ilyen esetekben a vétkesség 

magasabb fokának bizonyítása szükséges, másrészt, hogy a felperest terheli a bizonyítási 

kötelezettség, méghozzá mind az állítás valótlanságát, mind az alperes vétkességét illetően. 

Még ugyanabban az évben alkalma nyílott a testületnek, hogy hasonló kontextusban a 

büntetőjogi korlátozás alkotmányosságát is megvizsgálja.125 Az ügy alapjául  szolgáló 

tényállás szerint Garisson a bírókkal való vita során egy sajtótájékoztatón lustasággal, a 

hatékonyság hiányával vádolta meg a bírókat. A bíróság elítélte a tagállami szabályozás 

megsértéséért, amely a hivatali magatartás kritikája esetében még a valós állításokat is 

büntetni rendelte, ha azt rosszhiszeműen tették. A döntés elején a Supreme Court igenlően 

döntötte el azt a kérdést, hogy a New York Times szabály a büntető szankciók 

alkalmazásában is korlátozza a tagállamokat, ha közhivatalt viselő  személyek hivatali 

magatartásának kritikájáról van szó. A Bíróság felidézte, hogy a common law szerint a 

valóság bizonyítása nem volt lehetséges védekezés, illetve, hogy a jóhírnév büntetőjogi 

védelme fokozatosan háttérbe szorult, azt kiüresítette a polgári jogi kártérítés. Nem vont le 

 
 

124 „The constitutional guarantees require, we think, a federal rule that prohibits a public official from 

recovering damages for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless he proves that the 

statement was made with "actual malice" -- that is, with knowledge that it was false or with reckless disregard of 

whether it was false or not.” A reckless disregard fordulatot magyarra hagyományosan súlyos gondatlanságként 

fordítják. Ez bizonyos leegyszerűsítésnek tekinthető. A reckless disregard ugyanis nem feleltethető meg az 

általunk ismert bűnösségi alakzatoknak, sőt, bizonyos esetekben talán közelebb áll az eshetőleges szándékhoz. 

vö: GIFIS S. H. (1984), 391. A helyzetet tovább komplikálja, hogy az amerikai gyakorlatban is vitatott a pontos 

tartalma. vö: STEGEMOELLER, A. B. (1984) 
125 Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964) 
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azonban olyan következtetést, hogy a büntetőjogi fellépés alkotmányellenes lenne. Rögzítette 

ugyanakkor, hogy a szólásszabadság alkotmányos garanciái ugyanannak a standardnak az 

alkalmazását követelik meg a büntetőjog terén is. Mindebből logikusan következett annak 

megállapítása, hogy a louisianai rendelkezés alkotmányellenes. Ennek oka egyrészről, hogy a 

New York Times szabállyal szemben az igaz tényállításokat is büntetni rendelte bizonyos 

körben. Másrészt, mert a New York Times ügyben alkalmazott teszt nem az egyszerű 

gondosságot vizsgálja, és nem a puszta hanyagságot szankcionálja, hanem az igazság iránti 

közömbösséget. Az Alkotmány tehát a közhivatalt betöltő személyek hivatali magatartásával 

kapcsolatos kritika esetén, úgy büntető, mint polgári ügyekben akkor engedi meg a szankció 

alkalmazását, ha a tényállítás valótlan és a valótlanság tekintetében szándékosság vagy súlyos 

gondatlanság mutatható ki. 

 
1.4. Az alkotmányos standard alkalmazási köre 

 
Az alkotmányos védelem intenzitása természetesen szoros összefüggésben áll azzal a 

kérdéssel, hogy a szabály kire terjed ki. A hatékony védelem fenntartása érdekében elvi éllel 

szögezte le a testület, hogy a közhivatalt betöltő személy fogalmának meghatározása nem 

tagállami standardokhoz igazodik, és hogy ezen fogalmat azon érdek fényében kell 

értelmezni, amely a közügyekről, illetve az ilyen ügyekben döntő személyekről szóló vitához 

fűződik. A jó hírnév védelmét a nyilvános vita alkotmányos védelmének korlátoznia kell.126
 

Az ezt követő döntések fokozatosan terjesztették ki a New York Times szabály 

alkalmazási körét. Nemcsak az alsóbb fokú bíróságokon, de a Supreme Court bírái között is 

éles nézetkülönbség alakult ki abban a kérdésben, hogy a New York Times szabályt csak a 

köztisztséget betöltők által indított rágalmazási perekben kell alkalmazni, vagy tágabb a 

hatóköre. Ez a kérdés merült fel a Curtis Publishing Co. v. Butts
127

 ügyben is. Butts  a 

Georgiai Egyetem atlétikai igazgatója volt. Bár ez egy állami egyetem volt, Buttsot egy 

magántestület foglalkoztatta. Butts közismert és köztiszteletben álló edző volt. Tárgyalásokat 

folytatott egy profi csapattal is, amikor megjelent egy cikk, amely szerint Butts összejátszott 

az Alabamai Egyetem edzőjével egy meccs manipulálása érdekében. A cikk egyetlen forrása 

egy véletlenül kihallgatott telefonbeszélgetés volt. A bizonyítékok azt mutatták, hogy Burnett 

valóban kihallgatott egy beszélgetést, annak tartalma azonban vitatott volt. Butts állítása 

szerint semmi olyat nem mondott, ami bármiféle információértékkel bírt volna egy  másik 

edző számára. Ezt szakértők is alátámasztották, akik Burnett jegyzeteit és az ominózus 

meccset is elemezték. Az ügy tárgyalása idején a New York Times ítélet még nem született 

meg, az alperes pedig azzal védekezett, hogy állítása lényegében valós volt. A New York 

Times ítélet után az alperes perújrafelvételt kért, mely kérelmét a bíróság egyrészt azzal 

utasította el, hogy Butts nem köztisztséget betöltő személy, másrészt azzal érvelt, hogy az 

ügyben felvett bizonyítás súlyos gondatlanságot támaszt alá. Harlan, Clark, Stewart és Fortas 

bírók szerint a jelen ügyben nem voltak meg azok a megfontolások, amelyek a New York 

Times ítélet alapjául szolgáltak, így azt a szabályt nem is tartották alkalmazhatónak.  Más 

bírók azonban úgy vélték, hogy a New York Times szabályt éppúgy alkalmazni kell a 

 
 

126 Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966) 
127 Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) 

http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/383/75/
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/388/130/


128 Rosenbloom v. Metromedia, 403 U.S. 29 (1971) 
129 A public figure helyett tehát megjelenik a matter of public interest teszt. 
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közszereplők (public figures) ügyeiben. A Mr. Justice Harlan által szövegezett vélemény 

szerint egy közszereplő akkor tarthat igényt kártérítésre, ha az alperes részéről olyan súlyosan 

ésszerűtlen magatartást bizonyít, ami extrém eltérést jelent a vizsgálat és a riportközlés felelős 

újságírók által elfogadott szabályaitól. Mivel a Butts sztori nem volt forró hír, súlyos vádak 

hangzottak el, az újság pedig alapvető óvintézkedéseket is elmulasztott, és meg sem próbált 

más hitelt érdelmő forrásból megbizonyosodni az elhangzottakról, ez kétség kívül teljesült. 

Mr. Chief Justice Warren különvéleményében nemcsak ezen standard kritikáját adja, de a 

közéleti személyiség definícióját is. Ilyennek tekinti azokat a személyeket, akik  ugyan 

pillanatnyilag nem töltenek be köztisztséget, de részt vesznek a fontos közéleti kérdésekről 

való döntésben vagy hírnevüknél fogva alakítják a társadalmat nagyban érintő eseményeket. 

További kérdésként merült fel, milyen standardot alkalmazzanak azokban az 

ügyekben, ahol az állítás egy magánszemélyre vonatkozott, a téma azonban közérdekű volt. A 

Rosenbloom v. Metromedia ügyben128 még egy lépéssel tovább vitték a New York Times 

szabályt és a védelmet kiterjesztették a magánszemélyekre vonatkozó valótlan állításokra is, 

ha az állítás közérdekű ügyet érintett.129 Philadelpiában egy rádióállomás beszámolt arról, 

hogy egy könyvkereskedőt obszcén irodalom birtoklásáért őrizetbe vettek, az obszcén 

könyveket pedig lefoglalták. A büntető bíróság az obszcenitás vádja alól felmentette a 

kereskedőt,  aki polgári pert  indított a rádióállomás ellen. A jury a  felperes javára  döntött, és 

25.000 dollár kártérítést, valamint 725.000 dollár büntető kártérítést ítélt meg, ez utóbbi 

összeget a bíróság 250.000 dollárra mérsékelte. A Court of Appeal megváltoztatta az ítéletet 

és a New York Times standardot alkalmazta, mivel álláspontja szerint a tudósítás közérdekű 

kérdést érintett, annak a ténynek pedig, hogy a felperes nem volt közszereplő, nem volt döntő 

jelentősége. A Supreme Courtnak tehát abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a New York 

Times szabályt olyan ügyben is alkalmazni kell-e, ahol jogvédelemért  nem köztisztviselő 

vagy közszereplő fordult, hanem egy magánszemély, a tudósítás azonban egy olyan 

közérdekű üggyel foglalkozott, amelyben a magánszemély érintett volt. Ezt a kérdést pedig a 

szólásszabadság funkciói felől közelítette meg. A vita szabadságának, ha be akarja tölteni 

történelmi funkcióját, ki kell terjednie minden olyan kérdésre, amelyről információkra van 

szükség ahhoz, hogy a társadalom tagjai megbirkózzanak koruk kihívásaival. Az alkotmányos 

védelmet nem szándékoztak olyan ügyekre korlátozni, amelyek a felelős kormányzással 

kapcsolatosak. Maguk az alapító atyák is úgy érezték, hogy a szabad sajtó kedvezni fog az 

igazságnak, a tudománynak, az erkölcsösségnek, és a művészeteknek általában, éppúgy mint a 

felelős kormányzásnak. Ha egy ügy közérdeklődés tárgya, hirtelen nem lehet kevésbé az csak 

azért, mert egy magánszemély érintett vagy bizonyos értelemben az egyén nem önként 

választotta, hogy involválódjon az ügybe. A köz elsődleges érdeklődése az eseményre irányul, 

a magatartásra, a magatartás tartalmára, hatására, jelentőségére. Ezt mutatja a jelen ügy is. A 

közösségnek jelentős érdeke fűződik a büntetőjog megfelelő végrehajtásához, különösen egy 

olyan területen, mint az obszcenitás, ahol számos nagyon fontos érték kerülhet konfliktusba: a 

közösségnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a büntetőjogot megfelelően kikényszerítsék, de 

ahhoz is, hogy megbizonyodhasson róla, hogy a jogot nem használják alkotmányellenesen a 

szabad   kifejezés   elfojtásához.   Az,   hogy  az   érintett   személy  egy  nagy   magazin híres 

http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/403/29/
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disztribútora, vagy egy sarki újságárus, nem releváns annak eldöntésekor, hogy a köznek 

fűződik-e érdeke egy adott ügyhöz. A közérdekű ügyekben folytatott nyílt viták iránti 

elkötelezettséget azzal fejezi ki, hogy az alkotmányos védelmet minden olyan vitára és 

kommunikációra kiterjeszti, amely közérdeket érint, függetlenül attól, hogy az érintett 

személy híres vagy nem. Az Első Alkotmánykiegészítésnek a rágalmazási jogra gyakorolt 

hatása ugyanis nem annyira abból származik, hogy a felperes köztisztviselő, közszereplő, 

vagy magánszemély, hanem abból a kérdésből, hogy az állítólagosan rágalmazó publikáció 

közérdekű ügyet érint-e. A közszereplő és magánszemély megkülönböztetése egyébként is 

mesterséges. Az a nézet, miszerint a köztisztséget viselő és a közszereplő önként teszi ki 

magát a köz érdeklődésének, kevéssé függ össze az Első Kiegészítés által védett értékekkel és 

a társadalom természetével. Bizonyos mértékig mindannyian nyilvánosak vagyunk. És 

fordítva, még a legismertebb ember életének is vannak olyan aspektusai, amelyek kívül esnek 

a közügyek körén. 

Az egyes ítéletekhez fűzött különvélemények jól jelzik, nem lényegtelen eltérések 

voltak abban a kérdésben, hogy a rágalmazási jogot hogyan lehet összeegyeztetni az Első 

Kiegészítéssel. Az egyik megközelítés szerint a New York Times szabályt kell különböző 

esetekre kiterjeszteni. A másik az alkotmányos védelem szintjét a rágalmazott személy 

státuszától tette volna függővé. A harmadik álláspont abszolút mentességet adott volna a 

sajtónak és a médiának a rágalmazásért való felelősség alól. 

A New York Times szabály fokozatos kiterjesztésének a Gertz v. Robert Welch 

ítélet130 vetett véget. Az ügy előzményéül egy büntetőeljárás szolgált, ami azért folyt, mert 

1968-ban, Chicagoban egy rendőr lelőtt egy Nelso nevű fiút. A fiú családja Elmer Gertz 

ügyvédet bízta meg, hogy képviselje őket a kártérítési eljárásban. Az American Opinion című 

havi kiadvány lehozott egy olyan cikket, amely azt állította, hogy a rendőr ellen folyó 

büntetőeljárás része volt annak a kommunista kampánynak, amelyet a rendőrség ellen 

folytattak. Annak ellenére, hogy Gertz a büntetőeljárásban semmilyen szerepet nem játszott, 

és a polgári perrel kapcsolatban a sajtóban sem nyilvánult meg, a cikk úgy állította be, mint  

aki ennek a tematizálásnak a kitalálója. A cikk leninistának és kommunistának bélyegezte és 

olyan állításokat tartalmazott a múljával kapcsolatban, amelyek nem feleltek meg a 

valóságnak. Az American Opinion főszerkesztője semmilyen erőfeszítést nem tett annak 

érdekében, hogy a Gertz ellen felhozott vádak valóságáról meggyőződjék. Ellenkezőleg, egy 

olyan szerkesztői bevezetést fűzött a cikkhez, amelyben azt állította, hogy a szerző beható 

kutatást folytatott az ügyben. A Gertz által megindított polgári perben az alperes azt állította, 

hogy alkotmányos védelem illeti meg. Állította továbbá, hogy Gertz közhivatalt betöltő vagy 

közéleti személyiség. A tárgyaló bíróság szerint viszont Gertz egyiknek sem minősült. Ettől 

függetlenül a bíróság úgy ítélte meg, hogy az ügyre vonatkozik a New York Times szabály, 

mivel az a közügyben folyó vitát a kérelmező státuszától függetlenül védi. A fellebbviteli 

bíróság álláspontja ugyancsak az volt, hogy az alperes alappal hivatkozott az alkotmányos 

védelemre, mivel a cikk közérdekű ügyre vonatkozott. Kifejtette továbbá, hogy a vizsgálat 

elmulasztása önmagában nem alapozza meg a súlyos gondatlanságot. 

Mr. Justice Powell összefoglalta a New York Times ítélet óta folytatott ítélkezési 

gyakorlatot, annak változásait és az egyes különvéleményeket. Közös pontként emelte ki, 



131 „Under the First Amendment, there is no such thing as a false idea.” 
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hogy az Első Alkotmánykiegészítés alapján hamis vélemény nem létezik.131 Ugyanakkor a 

hamis tényállításnak nincs alkotmányos értéke. Sem a szándékos hazugság, sem a gondatlan 

tévedés nem szolgálja a társadalom érdekét a közügyekről folytatott vitában. Bár a téves 

tényállítás nem méltó az alkotmányos védelemre, elkerülhetetlen a szabad vitában. Az Első 

Alkotmánykiegészítés megköveteli, hogy bizonyos hamisságot védjünk annak érdekében, 

hogy megvédjük az olyan beszédet, ami számít. A köz érdekének szolgálata sem járhat 

azonban azzal, hogy lemondjunk az egyén jóhírnevének védelméről. Ez ugyanis nem 

kevesebbet tükröz vissza, mint a minden egyes ember méltóságáról vallott felfogásunkat, 

amely minden rendezett szabadságra épülő rendszer gyökere. 

A Gertz-ügyben az az álláspont jutott érvényre, miszerint az a tény, hogy a közlés 

közérdekű kérdést érintett, önmagában nem jogosítja fel az ügy alperesét a New York Times 

ügyben kifejtett alkotmányos védelemre. Ezt a védelmet ugyanis nem önmagában a sajtó és a 

média érdeke indokolta, hanem súlyozást jelentett az Első Kiegészítés és a köztisztséget 

betöltők által igényelt hírnnévvédelemhez fűződő korlátozott tagállami érdek között. A 

magánszemély által igényelt védelem esetében azonban mások a versengő érdekek. A 

rágalmazás sértettjeinek első jogorvoslata az önsegély, azaz a rendelkezésre álló eszközökkel 

a hazugságnak ellentmondani, a tévedést kijavítani, és ezáltal minimalizálni annak lehetséges 

hatását a hírnévre. A köztisztséget betöltők és a közéleti személyiségek rendszerint  

lényegesen nagyobb hozzáféréssel rendelkeznek a hatékony kommunikációs csatornákhoz és 

ezáltal sokkal reálisabb lehetőségük van, hogy ellentmondjanak a hamis tényállításoknak. A 

magánszemélyek és a köztisztséget betöltők közötti fontos választóvonal, hogy az az egyén, 

aki kormányzati pozíció betöltését választja, el kell, hogy fogadjon bizonyos 

következményeket is, amelyek szükségszerűen együttjárnak a közügyekbe való bevonódással. 

A média ezért joggal vélelmezheti, hogy a köztisztséget betöltők és a közéleti személyiségek 

önkéntesen tették ki magukat fokozott kockázatnak a rájuk vonatkozó hamis rágalmazó 

állításokkal szemben. Ez a vélelem azonban nem igazolható magánszemélyek esetében. A 

magánszemélyek nemcsak sérülékenyebbek mint a fenti személyi kör, de jobban meg is 

érdemlik a védelmet. A Supreme Court szerint ezért az államoknak erős és legitim érdeke, 

hogy a jóhírnevükben megsértett magánszemélyeknek védelmet nyújtsanak. Addig, amíg nem 

állapítanak meg objektív felelősséget, az államok maguk határozhatják meg  azokat a 

standardokat, amelyek a magánszemélyeket érintő valótlan rágalmazó állításokért való 

felelősséget érintik. Korlátként érvényesül azonban, hogy az Első Alkotmánykiegészítés 

tilalmazza vélelmezett és büntető kártérítés megállapítását, hacsak a felperes nem bizonyítja, 

hogy az alperes tudott a valótlanságról, vagy súlyos gondatlansága miatt nem tudott arról. 

Gertz-et illetően a Supreme Court úgy ítélte meg, hogy mivel soha nem töltött be 

kormányzati pozíciót, nem lehet köztisztséget betöltő személy. Függetlenül attól, hogy 

bizonyos körökben jól ismerték, nem szerzett olyan általános hírnevet, amely miatt közéleti 

szereplőnek lehetne tekinteni. Attól, hogy valaki részt vesz a közösségben és szakmai 

ügyekben, még nem válik közéleti szereplővé. Amennyiben nincs arra világos bizonyíték, 

hogy valaki általánosan híres vagy hírhedt a társadalomban, vagy masszívan érintett a 

társadalmi ügyekben, nem lehet közéleti szereplőnek tekinteni élete minden aspektusát 

illetően. Ezt a minőséget tehát egy szűkebb kontextusra kell szűkíteni, vizsgálva, hogy az 



137 Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46, 50 (1988) 
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érintett személy milyen minőségben és mélységben vett részt abban a vitában, amely a 

rágalmazáshoz vezetett. Mivel Gertz tevékenysége kizárólag a képviselet ellátására terjedt ki, 

semmilyen módon nem vett részt a büntetőeljárásban, és sem a polgári, sem a büntetőeljárást 

nem vitatta meg a sajtóval, kétség sem férhet ahhoz, hogy nem volt közéleti szereplő. Ebből 

viszont egyenesen következik, hogy ügyében nem volt alkalmazható a New York Times 

szabály. 

 
1.5. A személyiségvédelem korlátozásának módjai 

 
A fenti esetek közös sajátossága, hogy a szólás közérdekű ügyet érintett, vagy az 

alperesek legalábbis ezzel védekeztek. Ennek rögzítése azért fontos, mert nem minden szólás 

ugyanolyan fontosságú az Első Alkotmány-kiegészítés szempontjából. A közérdekű kérdést 

érintő szólás az, amely az Első Kiegészítés által nyújtott védelem középpontjában áll.132 Az 

ilyen közlés több, mint önkifejezés, az önkormányzás lényege. Ahogy azt a Supreme Court 

többször megerősítette, a közügyeket érintő szólás a legmagasabb rangú az Első 

Alkotmánykiegészítés értékeinek hierarchiájában és különleges védelemre jogosult.133 Ezen 

érvelések alapján állítja Post, hogy „az Első Alkotmánykiegészítés célja azzal jellemezhető a 

legpontosabban, ha kiemeljük, hogy olyan nyílt folyamatokat véd, melyek által  a 

közvélemény állandóan formálódik és átalakul”.134 Azt a kérdést, hogy egy szólás közérdekű- 

e, a tartalom, a forma, a kontextus alapján kell eldönteni, az egész bizonyítási eljárás 

fényében.135
 

A közügyek nyílt vitathatósága érdekében a Supreme Court több módon korlátozta a 

tagállami rágalmazási jogot. Ilyen esetekben a szigorú felelősség nem elfogadható, a 

tagállamok nem állapíthatnak meg kártérítési felelősséget vétkesség bizonyítása nélkül. A 

vétkesség bizonyításának szabályai a köztisztséget betöltők esetében a legszigorúbbak, a 

felperesnek ugyanis a valótlanságot illetően az alperes szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartását kell bizonyítania, méghozzá meggyőző világossággal (with convincing clarity). 

További fontos korlátozás, hogy az a common law szabály, miszerint a rágalmazó közlés 

valótlansága vélelmezett, nem alkalmazható, ha a felperes médiával szemben érvényesít 

kártérítési igényt a közt érintő közléssel kapcsolatban.136 További alkotmányos követelmény, 

hogy a felperes köteles bizonyítani a valótlanságot és a vétkességet is. 

A Supreme Court a közlés típusát illetően is alkotmányos korlátokat állított a 

személyiségvédelem elé. Ennek egyik ismert példája a Hustler Magazine, Inc. v. Falwell- 

ítélet.137 Az ügyben az alperes Hustler Magazin paródiát jelentetett meg a Campari egyik 

reklámjáról, mely az „első alkalommal” foglalkozott. A reklám lényege a megszólaltatott 

személyek első élménye volt a Camparival, de a reklámban volt egy kétségtelen szexuális 

áthallás.  A Hustler  szerkesztői Falwellt,  az országosan  ismert  lelkészt  választották,  akivel 

„interjút” készítettek, amelyben azt  állította, hogy az ő  első  alkalma az anyjával történt,  egy 
 

132 Ezzel szemben, a tisztán magánérdeket érintő közlés kevesebb védelemre érdemes. Ezt egyértelműen 

kifejezésre juttatta a testület a Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders 472 US 749 (1985) ügyben. 
133 NAACP v. Caliborne Hardware Co., 458 U.S. 886 (1982) 
134 POST, R. C. (2016), 88. 
135 Connick v. Myers, 461 U.S. 138 (1983) 
136 Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767 (1986) 

http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/485/46/
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/475/767/
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ittas, vérfertőző randevún. Az oldal alján, kis betűkkel az volt olvasható, hogy egy paródiáról 

van szó, azt ne vegyék komolyan. A Court of Appeals szerint a felperes közéleti személyiség, 

a kérdés pedig az, hogy a hirdetés kellően felháborító volt-e. A Supreme Courtnak ez esetben 

arról kellett döntenie, hogy egy közéleti személyiségnek megítélhető-e kártérítés olyan 

érzelmi sérülésért, amelyet egy kétségtelenül bántó paródia okoz. A testület álláspontja szerint 

a grafikai ábrázolások és a szatirikus rajzok fontos szerepet játszanak a közéleti és politikai 

vitákban. Bár a konkrét ügyben a fentiekkel laza kapcsolatban álló ábrázolásról van szó, nem 

lehet olyan mércét találni, ami az egyiket a másiktól elválasztaná. Különösen nem lehet ilyen 

a felháborító jelző, ami szükségképpen szubjektív. Az a tény, hogy a társadalom egy beszédet 

offenzívnek tart, még nem elég ok annak korlátozására. A vulgáris, offenzív vagy sokkoló 

beszéd ugyan nem élvez minden körülmények között abszolút alkotmányos védelmet, de a 

jelen ügyben nem volt olyan kifejezés, amely bármely kivételt megalapozta volna. A közéleti 

személyiségek tehát főszabály szerint nem kaphatnak kártérítést az ilyen típusú paródiákért, 

kivéve, ha bizonyítják, hogy az valótlan tényállítást tartalmazott, amelyet az alperes 

szándékosan vagy súlyosan gondatlanul tett. A jelen ügyben azonban nem volt vitás, hogy a 

paródiát nem lehetett úgy érteni, mint amely tényeket ír le. A fentiekből következően a 

retorikai túlzások, és a tényállításként nem értelmezhető paródiák vagy más szatirikus 

ábrázolások alkotmányos védelmet élveznek. Ez az ügy azt is jól mutatja, hogy az amerikai 

jogi gondolkodásban az emberi méltóság, illetve annak védelme lényegében nem játszik 

szerepet, nem kerül ütköztetésre a vélemény-nyilvánítási szabadsággal. 

A Gertz-ítélet azon megfogalmazása, mely szerint az Első Alkotmánykiegészítés 

értelmében nincs hamis eszme, megnyitotta az utat azok előtt, akik a vélemény, mint olyan 

abszolút mentessége mellett érveltek. E kérdés körül csúcsosodott ki a Milkovich v. Lorain 

Journal Co.-ügy.138 Az ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint Milkovichról, egy 

középiskolai birkózó edzőről egy újságcikkben azt állították, hogy eskü alatt hamisan vallott 

egy bírósági tárgyaláson. Az ügy harmadszor járta meg a Supreme Court-ot egy 15 éves 

pereskedés során, és a testületnek végül abban az elvi jelentőségű kérdésben kellett állást 

foglalnia, osztja-e a Ohio Court of Appeals álláspontját, mely szerint a cikk alkotmányosan 

védett vélemény. A tényekre és a véleményekre vonatkozó rágalmazási jog, majd az 

alkotmányos védelem standardjainak összefoglalása után a Supreme Court megállapította, 

hogy az Első Alkotmánykiegészítés nem követel meg egy külön „vélemény” privilégiumot. 

Kiemelte, hogy azokban az esetekben, ahol az alperes média, a közérdekű ügyben tett 

állításnak bizonyíthatóan valótlannak kell lennie, mielőtt a felelősség felmerülne. Azok a 

vélemények tehát, amelyeknek nincs bizonyíthatóan valótlan ténybeli konnotációja, teljes 

alkotmányos védelmet élveznek. Azok az állítások pedig, amelyeket ésszerűen nem lehet úgy 

értelmezni, mint amelyek egy személyre vonatkozó tényeket közölnek, szintén védettek. A 

Gertz ítélet hivatkozott megfogalmazásával nem akartak egy külön privilégiumot létrehozni, 

az ítélet nem is ezzel a kérdéssel foglalkozott. A kontextusából kiszakított mondat nem más, 

mint a vélemények piacának újrafogalmazása. Az ügyben nem kétségesen tényállításról van 

szó, így a Legfelső Bíróság megváltoztatta az Ohio Court of Appeals ítéletét. 

 
1.6. Az amerikai megközelítés föbb jellemzői 
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1. Az amerikai jogi gondolkodás középpontjában a szólásszabadság áll, amely magas szintű 

alkotmányos védelmet élvez. A becsület, a jó hírnév vagy az emberi méltóság nem jelenik 

meg az Alkotmányban, és sokkal kisebb jelentőséggel bírnak, mint a német vagy a magyar 

jogban. 

 
2. A szólásszabadságra vonatkozó alkotmányos szabályozás lakonikus, a Supreme Court 

bontotta ki a tartalmát. 

 
3. A szólásszabadság kiemelkedő szerepének igazolása elsősorban a demokrácia elvből 

eredeztethető. 

 
4. Az elmúlt évtizedekben a Supreme Court fokozatosan korlátokat szabott a tagállami szinten 

eltérően érvényesülő, a média szempontjából szigorú rágalmazási szabályoknak. Ennek fontos 

eszközei voltak a valótlanság bizonyításának elvárása, a vétkesség különböző fokainak 

megkövetelése, a bizonyítottsági szint megemelése, a bizonyítási kötelezettség felperesre 

telepítése. 

 
5. A tényállítások és értékítéletek megkülönböztetését mesterségesnek és a létező 

alkotmányos standardok mellett feleslegesnek tartják. A tényállítás fogalmának megszorító 

értelmezésével azonban a Supreme Court hozzájárult a hírnévvédelem korlátozásához. 

 
6. Az offenzív kifejezések sem élveznek teljes körű alkotmányos védelmet. Ennek oka 

azonban elsősorban nem a becsület, hanem a köznyugalom védelme. 

 
7. A Supreme Court nem mondta ki, hogy a büntetőjogi szabályozás elfogadhatatlan, vagy 

hogy annak a polgári joginál szigorúbb standardoknak kell megfelelnie. Erre azonban nem is 

volt szükség, mivel a jó hírnév védelme terén a büntetőjog háttérbe szorult, a polgári jogi 

szankciók pedig sokszor súlyosabbak a büntetőjogiaknál. 

 
8. A Supreme Court hosszabb ideje foglalkozik a szólásszabadság kérdéseivel. Ez idő alatt 

egy igen bonyolult rendszert dolgozott ki, többféle formulával. 

 
9. Az alkotmányos standard sokáig a közléssel érintett személy státuszára fókuszált, ami 

kritikára is okot adott,139 hiszen az elsődlegesen elfogadott igazolás, a demokrácia elv 

fényében nehéz megérteni, miért kell, hogy egy közszereplőre, adott esetben celebre 

vonatkozó közlés ugyanolyan védelmet élvezzen, mint aki hivatásszerűen vesz részt a 

közügyek alakításában. 

 
10. A Supreme Court nem esetről-esetre történő vizsgálatot (ad hoc balancing) vár el az 

alsóbb fokú bíróságoktól, hanem precíz formulákat határozott meg számukra. Ez Barendt 

olvasatában az alsóbb fokú bíróságok iránti bizalmatlanság megnyilvánulása, azaz a Supreme 

 
139 Ld. például GREENAWALT, K. (1989), 323. 
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Court tart attól, hogy ad hoc vizsgálat esetén a bíróságok inkább a hírnévvédelem szempontját 

vennék figyelembe, és nem ismernék fel egy ilyen döntés hosszú távú negatív hatását a 

szólásszabadságra.140
 

 
11. Egyes vélemények szerint a szabályok alkalmazása a gyakorlatban nem jól működik. 

Nehéz megállapítani, ki a közszereplő, a pereskedés költségeit pedig növeli annak 

bizonyítása, hogy az alperes szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el.141
 

 
2. A német megközelítés 

 
Ahogy minden jog-összehasonlításnál, úgy itt is nagyfokú óvatossággal kell eljárni. Ha valaki 

pusztán a Strafgesetzbuch (StGB) vonatkozó rendelkezései alapján akar a német büntetőjogi 

becsületvédelemről képet alkotni, tévútra fog jutni. Ahhoz, hogy a német becsületvédelmi 

szabályozás jellegéről a közügyek vitatása terén reális képet nyerhessünk, elengedhetetlen a 

Szövetségi Alkotmánybíróság (BVerfG) gyakorlatának ismerete. Ennek megfelelően elsőként 

a főbb tételes jogi rendelkezéseket ismertetem, ezt követően az alkotmánybírósági gyakorlatot 

és annak büntetőjogi kihatásait. 

 
2.1. A büntetőjogi szabályozás alapvonalai 

 
Németországban a becsület védelmével kapcsolatos tényállásokat az StGB 14. fejezete 

tartalmazza. A törvényi szabályozás igen terjedelmes, hiszen a fejezet összesen 16 szakaszból 

(185-200. §) áll. Annak ellenére, hogy a becsület ellen irányuló bűncselekményeket behatóan 

szabályozza a kódex, a becsület mibenlétéről vajmi keveset tudhatunk meg a törvényből. E 

fogalmat a jogelmélet és a gyakorlat töltötte ki tartalommal. Ahogy azt a dolgozat korábbi 

fejezetében bemutattam, a becsület mibenléte rendkívül vitatott, emiatt a tényállások 

alkotmányosságát is megkérdőjelezik egyes szerzők.142 E mellett a bűncselekményekkel 

kapcsolatos jogpolitikai vitákat se hallgatjuk el. A német jogirodalomban is ismertek olyan 

álláspontok, amelyek erős restrikciót, sőt olyanok is, amelyek a büntetőjogi becsületvédelem 

teljes megszüntetését követelik.143
 

A tényállások alapjául szolgáló becsületfogalom nem a személy társadalmi 

elismeréstől független értékére, nem is a személyes érzékenységére, és nem is egy 

empirikusan meghatározandó jó hírnévre épül, hanem összeköti ezeket a nézőpontokat a 

normatív elismerési igény (normativer Achtungsanspruch) fogalmában, amely tartalmában és 

mértékében annak az elismerésnek felel meg, amelyet a személy joggal igényelhet, mert 

megfelel a rá vonatkozó társadalmi viselkedési elvárásoknak.144 A személyösszességeknek és 

intézményeknek társadalmi elismertsége, tekintélye lehet, becsülete nem.145 Esetükben tehát 

nem a becsület, hanem valójában a működőképesség védelméről van szó.146
 

 

140 BARENDT, E. (2009), 53. 
141 GREENAWALT, K. (1989), 323. 
142 FINDEISEN, M.-HOEPNER, B.-ZÜNKLER, M. (Juli 1991), 245-249. 
143 KUBICIEL, M.-WINTER, T. (2001), 305. 
144 TRÖNDLE, H.-FISCHER, T. (2006) 
145 Ibid. 
146 WINTER, T. (2007), 124. 
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A német büntetőjogban alapvetően három tényállást különböztetnek meg, ezek a 

Beleidigung (185. §), az Üble Nachrede (186. §) és a Verleumdung (187. §). 

A becsületsértés (Beleidigung) egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő, amennyiben pedig tettlegesen követik el, két évig terjedő 

szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel.147 A magyar szabályozással ellentétben a törvény 

semmilyen módon nem írja körül, mit tekint becsületsértésnek. Az 1962-es tervezet szerzői 

szerint mindez azért nem ütközik a jogállamiság alapelveibe, mert a tényállás határait az 

évtizedes tudományos és gyakorlati munka olyannyira tisztázta, hogy a jogbiztonság 

garantált.148 A BVerfG ugyancsak a töretlen büntető bírói gyakorlatra hivatkozással hárította 

el az alkotmányos aggályokat. A becsületsértés a Reichsgericht gyakorlata óta egy másik 

személy becsületének jogellenes támadását jelenti a megvetés vagy a tisztelet hiányának 

szándékos kinyilvánítása révén.149 A nem tettleges elkövetésnek három fajtáját különböztetik 

meg: értékítéletek az érintettel szemben, értékítéletek harmadik személy előtt, tényállítások az 

érintett előtt. Nem annak van jelentősége, ahogy az érintett, hanem ahogy egy harmadik érti a 

közlést. A bírói gyakorlat becsületsértésnek minősítette például a rendőrségi eljárásnak 

Gestapo-módszerekhez hasonlítását, a zsidó, a fasiszta, a régi náci, a kényszer-demokrata 

kifejezések használatát. 

Az Üble Nachrede tényállását az valósítja meg, aki egy másik személlyel kapcsolatban 

olyan tényt állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy közmegvetésnek tegye ki vagy a 

közvélemény előtt lealacsonyítsa, amennyiben a tény nem bizonyítottan valós. Ezen 

bűncselekményt a törvény egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel rendeli 

büntetni. Amennyiben a cselekményt nyilvánosan vagy írás terjesztésével követik el, két évig 

terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.150
 

A tényállítás körébe tartoznak az események, állapotok, viszonyok, amelyek észlelés 

tárgyai lehetnek, de a jellembeli tulajdonságok, indítóokok, célok is. A fogalom igen tág, 

tényállítás minden, ami igaz vagy hamis lehet. A német dogmatika szerint – ellentétben a 

magyarral – jövőbeli eseményekről való közlések vagy prognózisok is a tényállítás körébe 

vonhatók. Tényállításról van szó, amikor valaki saját meggyőződéséből helyesnek állít be egy 

tényt, akkor is, ha azt harmadik személytől tudta meg. Rágalmazás retorikai kérdés útján is 

elkövethető. A híresztelés a tény mástól hallottként való közlése. A magyar szabályozáshoz 

hasonlóan a sértett és a közlés címzettje nem lehet ugyanazon személy, amennyiben ez a két 

személy egybeesik, becsületsértés állapítandó meg. A lealacsonyításra való alkalmasságot 

objektív módon kell megítélni, az a mérvadó tehát, hogy az objektív megítélés szerint 

rendszerint negatív módon értékelik-e az adott állítást. Normatív korlátozás lép azonban be, 

amikor bár egy nagyobb társadalmi csoport egy tényt sértőnek talál, azonban éppen ez az 

értékelés áll ellentétben a jogrenddel (pl. annak állítása, hogy valaki zsidó, homoszexuális). 
 

147 StGB § 185. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die 

Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 
148 Münchener Kommentar zum StGB (2017), StGB § 185 Rn 11 
149 RGSt 71,159, BGH, 29.05.1951 – 2 St R 153/51 (BGHSt 1,288) 
150 Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu 

machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache 

erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder 

durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

http://dejure.org/gesetze/StGB/11.html


48 

 

Ezekben az esetekben azt kell vizsgálni, hogy a tettes a tényállításnak becsületcsorbító 

minőséget tulajdonított-e. Amennyiben ez megállapítható, akkor a becsületsértés merülhet fel. 

A büntethetőség további feltétele, hogy az állított tény nem bizonyíthatóan valós. A valóságot 

a bíróságnak hivatalból is vizsgálnia kell. A valóság bizonyítása akkor járt sikerrel, ha a 

közlés lényegének valósága bizonyított. Kétség esetén a bizonyítatlanság a terhelt terhére esik. 

Vitatott a német jogirodalomban, hogy a törvényhely ezen fordulata hogyan értelmezendő. Az 

állított tény nem bizonyíthatóan valós volta az uralkodó irodalmi álláspontok szerint nem 

tényállási elem, hanem a büntethetőség objektív feltétele, melyre a tettes szándékának nem 

kell kiterjednie.151 Bár erre vonatkozóan a törvényszöveg semmilyen támpontot nem kínál, 

egyre növekszik azon szerzők száma, akik a rendelkezés megszorító értelmezése érdekében 

az állított tény valótlanságával kapcsolatban legalább a gondossági kötelezettség megsértését 

követelik meg.152 Más szerzők az objektív karakterben a bűnösségi elv megsértését látják, így 

álláspontjuk szerint a bűnösségi elv megköveteli, hogy a tettes a valótlanság tekintetében 

legalább gondatlanul járjon el.153 Egyes szerzők szerint ezek az okfejtések nem veszik 

kellően figyelembe a sértett érdekeit,154 míg mások azt hangsúlyozzák, hogy ezek a 

követelések az ismertetett dogmatikai konstrukcióban aligha egyeztethetőek 

össze a törvény koncepciójával és a törvényalkotó akaratával.155
 

A német szabályozás a rágalmazás és becsületsértés mellett egy harmadik tényállást is 

ismer, ez a Verleumdung. Ez a bűncselekmény valósul meg, ha valaki jobb tudomása ellenére 

egy másik személyre vonatkozóan valótlan tényt állít, híresztel, amely alkalmas arra, hogy 

közmegvetésnek tegye ki vagy a közvélemény előtt lealacsonyítsa, vagy a hitelét 

veszélyeztesse. Az Üble Nachrede vétségéhez képest a legnagyobb különbség, hogy itt a 

tényállítás valótlansága tényállási elem, melyre a szándékosságnak ki kell terjednie. Ezt a 

minőségi különbséget a büntetési tételek is kifejezik. Az alapeset két évig terjedő 

szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Amennyiben a cselekményt 

nyilvánosan vagy írás terjesztésével követik el, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő.156
 

A német szabályozás további sajátossága, hogy a 188. § a politikai élet szereplői ellen, 

tényállításokkal elkövetett cselekményeket külön tényállásban rendeli büntetni. Amennyiben 

a nép politikai életében álló személy ellen nyilvánosan, egy gyűlésen vagy írás terjesztése 

útján követik el az Üble Nachrede bűncselekményt olyan motívumból, amely a sértett 

közéletben betöltött állásával függ össze, és a cselekmény alkalmas arra, hogy közéleti 

tevékenységét jelentősen megnehezítse, a cselekmény három hónaptól öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. Verleumdung esetén még súlyosabb a büntetés, az hat 

 

 

 
 

151 BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 186 Rn. 18 
152 Ibid., Rn 19, KINDHÄUSER, U.-NEUMANN, U.-PAEFFGEN, H.-U. (2017), StGB § 186 Rn. 23 
153 TRÖNDLE, H.-FISCHER, T. (2006), Rn. 13 
154 LACKNER, K.-KÜHL, K. (2018), StGB § 186 Rn. 7a 
155 WINTER, T. (2007), 117. 
156 Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, 

welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit 

zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat 

öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.157 A tényállás nem a politikai 

hivatalt, hanem a személyt védi, és célja a politikai élet megmérgezésének megakadályozása. 

A tényállás azokat a személyeket védi, akik közvetlenül vezető pozícióban vannak az állam, a 

törvényhozás, a közigazgatás, az alkotmány, a nemzetközi kapcsolatok alapvető ügyeivel 

kapcsolatban és ebben a pozícióban a politikai közéletet jelentősen befolyásolják. Már itt ki 

kell emelni, hogy a tényállást megszorítóan kell értelmezni, alkalmazási körét pedig az 

érintettek magas tűrési kötelezettsége korlátozza. 

A StGB is ismeri a kegyeletsértést (Verunglimpfung des Andenkens des 

Verstorbener), melyet a 189. § szabályoz, és két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy 

pénzbüntetéssel rendel büntetni.158 A magyarhoz hasonlóan a német jogirodalomban is 

vitatott, hogy mi ezen bűncselekmény védett jogi tárgya, amit többek a hozzátartozók 

kegyeleti érzésében és a halálon átnyúló emberi méltóságban ragadnak meg. 

A valóság-bizonyítással kapcsolatban kell megemlíteni a 192. és a 193. §-t. Bár 

büntetlenséget elsősorban a valóság bizonyítása útján lehet elérni, ez alól mindkét irányban 

ismer kivételt a német büntetőjog. A 192. § értelmében ugyanis az állított vagy híresztelt tény 

valóságának bizonyítása nem zárja ki a 185. § miatti elítélést, amennyiben a becsületsértés az 

állítás vagy terjesztés formájából, illetve az elkövetés körülményeiből kitűnik (ún. 

Formalbeleidigung). A forma okozza a becsületsértés megállapítását akkor, ha pl. 

szitokszavak használatával történik, az állítások tendenciózus összeállítása és a nyilatkozat 

körülményei akkor, ha a becsület csorbítására alkalmas valós tény állítása a sajtóban történik, 

különösen, ha az intimszférába tartozó esetekről van szó, vagy annak pellengérre állító 

karaktere van, régmúlt tényeket citálnak elő, a mentő szempontokat célzatosan kihagyják, 

vagy csekélységet felnagyítanak. 

A valóság-bizonyítás sikertelensége esetén pedig a 193. § alkalmazása merülhet fel, 

mely a Wahrnehmung berechtigter Interessen címet viseli. A rendelkezés értelmében a 

tudományos, művészeti vagy szakmai tevékenység kritikai megítélése, az olyan hasonló 

kijelentések, amelyeket jogok gyakorlása vagy jogos érdekek megóvása érdekében tesznek, a 

feletteseknek az alárendeltekkel szembeni kifogásai, a hivatali feljelentések vagy ítéletek, és a 

hasonló esetek csak annyiban büntethetők, ha a becsületsértés a közlés formájából vagy a 

körülményekből, amelyek között történt, kitűnik.159 A rendelkezés mélyebb elemzése egyrészt 

azért indokolt, mert olyan esetkörök tartoznak ide, amelyek a magyar bírói gyakorlatban is 

 

 
157 

StGB. § 188. Rn. (1) Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, in einer 

Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine üble Nachrede (§ 186) aus Beweggründen 

begangen, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen, und ist  die  Tat 

geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren. 

(2) Eine Verleumdung (§ 187) wird unter den gleichen Voraussetzungen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

bis zu fünf Jahren bestraft. 
158 StGB § 189. Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. 
159 StGB § 193. Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder  gewerbliche  Leistungen, 

desgleichen Äußerungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung 

berechtigter Interessen gemacht werden, sowie Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre 

Untergebenen, dienstliche Anzeigen oder Urteile von seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern 

strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter 

welchen sie geschah, hervorgeht. 

http://dejure.org/gesetze/StGB/11.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/186.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/187.html
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problémát jelentenek, másrészt, mert, ahogy később látni fogjuk, ez a rendelkezés tűnik 

alkalmasnak az alkotmányos követelmények büntetőjogi átültetésére. 

A 193. § eltérő természetű, és eltérő konkrétsággal meghatározott esetköröket 

tartalmaz, a fő alkalmazási területét azonban, ahogy a szakasz címe is mutatja, a jogos  

érdekek megóvása jelenti. E körbe vonják a közérdeket és a politikai kérdéseket érintő 

megnyilatkozásokat. A 193. § keretében tárgyalják az ügyvédek által hivatásuk gyakorlása 

során elkövetett becsületsértéseket. Amíg egy ügyvéd hivatása körében, ügyfele érdekeinek 

képviseletében jár el, megilleti az a megnyilvánulási szabadság, amelyet hivatása az 

igazságszolgáltatás független szerveként megkövetel. Nem élvezik ugyanakkor a 193. § 

védelmét a tudottan valótlan közlések, az olyan lealacsonyító megjegyzések, amelyekre az 

eljárás résztvevői vagy az eljárás menete nem adott okot, vagy amelyek semmilyen 

összefüggésben nem állnak a jogvitával. Ugyancsak a 193. § körébe tartoznak a fogvatartottak 

levelei, ahol még a súlyosan lealacsonyító megjegyzések, és az állami intézkedések, a 

büntetés-végrehajtás vagy az alapul szolgáló eljárás túlzó minősítése is megengedett. Azok a 

tényállítások azonban, amelyek állítólagos túlkapásokról, bántalmazásokról vagy más 

visszaélésekről szólnak, amennyiben minden valóságalapot nélkülöznek, már nem tartoznak a 

193. § alá. A 193. § vonatkozik a büntető feljelentésekre is, azzal, hogy a feljelentőt bizonyos 

vizsgálati kötelezettség terheli a feljelentés megtétele előtt. A nem tudatosan valótlan 

feljelentés azonban a 193. § alá eshet. A sajtó, rádió és televízió tevékenysége szintén a 193. § 

alá tartozik, amennyiben közfeladatuk ellátása során a nyilvánosságot tájékoztatják, vagy 

kritikát gyakorolnak. A sajtóban megjelenő hírek hatása miatt azonban a konkrét esetben 

mindig szigorúan vizsgálni kell, hogy valóban szükséges és arányos eszköz volt-e a jogos 

érdek védelmében. A tényállítások tekintetében a sajtóra fokozott gondossági kötelezettség 

hárul, és az érintettnek előzetesen lehetőséget kell adni álláspontjának kifejtésére. A 

büntetőeljárásokról szóló tudósításokkal kapcsolatban a következő főbb elvek rögzíthetők. 

Megengedhetetlen, hogy a nyomozás megindítását vagy a vádemelést egy kalap alá vegyék a 

bűnösség megállapításával. A mentő körülményeket is közölni kell. A terhelt teljes nevének 

megnevezése pedig csak akkor megengedett, ha a közérdeket különösen érintő eljárásról van 

szó. 

A német jogirodalomban és jogalkalmazásban máig vitatott a 193. § jogi természete, 

jogelméleti megalapozottsága és alkalmazásának köre.160 A rendelkezés jogi természetét 

illetően a legkevesebben azt a nézetet osztják, miszerint a tényállásszerűség hiányáról van  

szó. Többek szerint a Wahrnehmung berechtigter Interessen a bűnösséget zárja ki, míg az 

uralkodónak tekinthető álláspont szerint jogellenességet kizáró ok. A bűnösséget kizáró ok 

mellett érvelők általában polgári jogi érveket hoznak fel, és azért nem hajlandóak elismerni a 

jogellenesség hiányát, mert akkor a sértett polgári jogi eszközökkel sem léphetne fel. Mások a 

valóság bizonyításával kapcsolatos rendelkezésekkel kötik össze a problémát. Érvelésük 

szerint a törvényalkotó a 186. §-ban attól függetlenül büntetni rendeli a tettest, hogy a 

tényállítás valóságával vagy valótlanságával tisztában volt. Ehhez képest jelent egy ellensúlyt 

a 193. §, ekkor ugyanis a sikertelen valóság-bizonyítás ellenére is büntetlen lesz. A 193. § 

esetében a tettes a tényállítás valóságában vagy a való tényállítás bizonyíthatóságában 

tévedett. Ez azonban csak bűnösséget kizáró okot képezhet. A rendelkezést jogellenességet 

 
160 Összefoglalóan ASKARYAR, M. (2010), 237-322. 
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kizáró okként kezelő szerzők között az képezi vita tárgyát, hogy általában, más jogágakra is 

kiterjedően zárja ki egy magatartás jogellenességet vagy csak a büntető jogellenességet. 

Többen felhívják arra is a figyelmet, hogy a 193. § abban is különbözik a többi  

jogellenességet kizáró októl, hogy azok kivételesen zárják ki egy tényállásszerű magatartás 

jogellenességét, míg itt egy rendszerint előforduló konfliktushelyzetről van szó, és eleve 

hiányzik a jogi rosszallás, amennyiben valaki jogos érdek védelmében lép fel. 

A rendelkezés jogelméleti megalapozása körében három fő irányt lehet 

megkülönböztetni: az uralkodó álláspont szerint a jogi tárgyak összemérésének elmélete 

(Güterabwägungstheorie) áll a háttérben, míg mások szerint a megengedett kockázatvállalás 

egy esetéről van szó, a harmadik csoport szerint a 193. § a vélemény-nyilvánítási szabadság 

kifejeződése. A részletek ismertetése nélkül annyit jegyzek meg, hogy a megengedett 

kockázatvállalás felvetése a tényállításokkal és az azokra vonatkozó speciális bizonyítási 

szabállyal összefüggésben értelmezhető, hiszen a 193. § valójában leveszi azt a kockázatot a 

terheltről, hogy állítása valóságát nem tudja bizonyítani, amennyiben jogos érdekek 

védelmében cselekedett. Ez egyben ezen jogelméleti indokolás korlátját is mutatja, hiszen 

nem ad magyarázatot arra, hogy értékítéletek esetében mi a büntetlenség indoka. Hasonló, 

csak éppen ellenirányú kritika fogalmazható meg azokkal az elméletekkel szemben, amelyek  

a Grundgesetz (GG) 5. cikkének kivetülését látják a 193. §-ban, hiszen az elsősorban az 

értékítéletekre vonatkozik, valótlan tényállításokra nem. Ebből következően ismert olyan 

álláspont is, amely a 185. és 186. § között különbséget tesz, és előbbi esetben a GG 5. §-ában, 

utóbbi esetben a megengedett kockázatvállalásban látja a jogelméleti megalapozást. Roxin 

szerint a 193. §-ban a megengedett kockázatvállalás és a Güterabwägungstheorie elemei is 

felismerhetők, így ezeket nem szembe, hanem egymás mellé kell állítani. Amennyiben a 

nyilatkozó érdeke van túlsúlyban, úgy a nem bizonyíthatóan valós tényállítás rizikóját is 

felvállalhatja. Ennek oka, hogy a 186. § nagyon tág és valós tényállításokat is átfog pusztán 

azon az alapon, hogy azok nem bizonyíthatók. Azért, hogy ott, ahol fontos ügy forog kockán, 

ne nyomjunk el eleve minden kezdeményezést, bizonyos feltételek mellett elfogadjuk a 

becsületcsorbítás kockázatát. 

Abban nincs vita a német tudományban, hogy a 185. és 186. §-ra kiterjed a 193. §, 

abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy a 187. §, tehát a tudottan valótlan 

tényállítások esetében helye van-e a 193. § alkalmazásának. Az elméleti megalapozás 

természetesen erre a kérdésre is kihat, hiszen mindazok, akik a megengedett 

kockázatvállalásra vezetik vissza a 193. §-t, kockázat hiányában tagadni kénytelenek a 

rendelkezés alkalmazását a tudottan valós tényállítások tekintetében. 

Ami a 193. § alkalmazásának feltételeit illeti, a következők rögzíthetők. Először is 

jogos érdeknek kell fennforognia, amely alatt minden olyan köz- és magánérdek értendő, 

amelyet a jogrend védelemre méltónak ismer el. Teljes egészében hiányzik a jogos érdek 

akkor, ha valaki egy másik személyt a magánügyei felfedésével akar lehetetlenné tenni, vagy 

pusztán azért cselekszik, mert örömét leli a botrányban vagy a szenzációban. Más személyek 

érdeke alapvetően nem jöhet szóba, ez alól azonban két irányban is ismernek kivételt: ilyenek 

azok a személyek, akik a rájuk ruházott érdekek védelmében lépnek fel, pl. ügyvédek. A 

másik kivétel ott indokolt, amikor a közérdek védelmében lép fel valaki. Minden polgár 

jogosult ugyanis a közéleti visszaéléseket kritizálni, és a politikai akaratképzésre befolyást 

gyakorolni. Ez a sajtóra is vonatkozik. Ezen túlmenően, a becsületcsorbító megnyilatkozás 
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alkalmas, szükséges és arányos kell, hogy legyen. Nem alkalmas a közlés akkor, ha olyan 

harmadik személy felé irányul, aki nincs abban a helyzetben, hogy a jogos érdek 

érvényesítését bármilyen módon segítse. Hiányzik a szükségesség, ha a tettesnek egy éppoly 

hatékony, de enyhébb eszköz rendelkezésére állt. Végül, arányosnak is kell lennie, ami csak 

akkor teljesül, ha a közlés megtételét motiváló érdek a becsület védelméhez fűződő érdeknél 

nyomósabb az eset összes körülményére tekintettel. Abban is megegyezik az irodalom, hogy a 

tényállítások esetében a tettest informálódási kötelezettség terheli az állítás valóságát illetően. 

Végül, szubjektív elemként megkövetelik azt is, hogy a jogos érdek érvényesítése legyen a 

tettes közlésének valódi célja, azaz ne kizárólag gyűlölet, bosszú, vagy más hasonló motívum 

vezesse. A 193. § a terhelt közlését akkor mentheti, ha az ő érdekei a sértettét meghaladják.161 

A   német büntetőjogban   a becsület normatív felfogása széles körű valóság- 

bizonyítással jár együtt. Rendkívüli módon küzdenek azonban a valóság-bizonyítás 

dogmatikai helyének megtalálásával. Az, hogy az uralkodó álláspontok a valóság- 

bizonyítással kapcsolatos fordulatot objektív büntethetőségi feltételnek tekintik, két problémát 

is maga után von. Az egyik az objektív karakter és a bűnösségi elv egymásnak feszülése, 

amelyet, mint láttuk, több szerző a törvényszöveg ellenében is igyekszik feloldani. A másik, 

hogy Németországban a valóság bizonyításának sikertelensége után vizsgálandó a 193. §. Ha 

tehát a valóság bizonyításával kapcsolatos fordulatot objektív büntethetőségi feltételnek 

tekintik, akkor a német büntetőjogászoknak együtt kell élniük azzal a dogmatikai 

furcsasággal, hogy a jogellenességet az objektív büntethetőségi feltétel után vizsgálják. 

Érdemes megfigyelni, hogy bár a német és a magyar büntetőjog is ismeri a valóság- 

bizonyítást, és azokat a jogellenességet kizáró okokat is, amelyeket a 193. § fog össze, ezek 

rendszertani helye, és így a jogalkalmazás során vizsgálati sorrendjük is eltérő. Mivel a fent 

kifejtettek alapján Németországban csak a valóság-bizonyítás sikertelensége után vizsgálható 

a 193. §, a német jogban a valóság bizonyítását nem lehet azzal megkerülni, hogy a bizonyítás 

sikerére tekintet nélkül felmentésnek lenne helye a 193. § alapján. Nálunk viszont a valóság- 

bizonyítás elrendelését megelőzően vizsgálandóak a jogellenességet kizáró okok, így a 

magyar bíróság a 193. §-ban foglalt okok alapján társadalomra veszélyesség hiányában 

felmentő ítéletet hozna, és a valóság bizonyítását el sem lehetne rendelni. További különbség, 

hogy az állítás megtételéhez fűződő jogos köz- vagy magánérdek nálunk a valóság-bizonyítás 

elrendelésének feltétele, addig a német jogban ez a 193. § alkalmazásának egyik feltétele, 

tehát a jogellenesség hiánya szempontjából juthat jelentőséghez. 

A törvényszöveg áttekintése alapján az első benyomásunk az lehet tehát, hogy a német 

büntetőjog a becsület védelme érdekében számos magatartást kriminalizál és szigorú 

szabadságvesztés büntetéseket ír elő. Hovatovább, fokozott büntetőjogi védelemben részesíti  

a politikai szereplőket. A fent írtakat azonban nagyban árnyalják a GG rendelkezései és az 

Alkotmánybíróság gyakorlata, mely a közügyek vonatkozásában erőteljesen korlátozza a 

becsület büntetőjogi védelmét. 

 
2.2. A Grundgesetz 5. cikke 

 

 

 

 
161 BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 193 Rn 27 
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Németországban a GG 5. cikke tartalmazza a vélemény-nyilvánítási szabadságra vonatkozó 

alkotmányos rendelkezéseket.162
 

 
Az 1. cikk szerint „Mindenkinek joga van, hogy véleményét szóban, írásban és kép által szabadon kifejezze és 

terjessze, és hogy általánosan hozzáférhető forrásokból akadálytalanul tájékozódjon. A sajtószabadság, a rádió és 

film útján történő tudósítás szabadsága biztosított. Cenzúra nincs.” 

A (2) bekezdés értelmében „Ezen jogokat az általános törvények, az ifjúság védelmére elfogadott törvényi 

rendelkezések és a személyes becsület joga korlátozzák.” 

A (3) bekezdés deklarálja a művészet, a tudomány, a kutatás és tanítás szabadságát. A tanítás szabadsága nem 

old fel az Alkotmányhoz való hűség alól. 

 

A német normaszöveg, különösen az amerikaival összevetve, igen részletesnek tekinthető.163 

Már itt jelezni kell ugyanakkor, hogy az 5. cikk felépítéséből fakadóan az egyes jogok 

egymáshoz való viszonya, illetve a korlátozások rendszere bonyolult. 

Az 5. cikk jelentős hatást gyakorol a büntető anyagi jogi normák alkalmazására. Az 

alapjogok és a jogalkalmazás közötti kapcsolatot a GG 1. cikk (3) bekezdése teremti meg, 

mely kifejezetten kimondja, hogy az alapjogok a törvényhozást, a végrehajtó hatalmat és a 

jogalkalmazást közvetlenül hatályos jogként kötik.164 A BVerfG több elvi jelentőségű 

döntésével építette az alapjogi dogmatikát, járult hozzá a fenti jogok tartalmának 

kibontásához, a korlátok meghatározásához. A BVerfG a valódi alkotmányjogi panasz folytán 

jelentős kontrollt gyakorol a szakjogági ítélkezés alkotmányossága felett. Az 5. cikk 

megsértésére alapozott alkotmányjogi panaszok magas eredményességgel járnak.165 A 

történelmi múltból fakadóan, több esetben egyes személyeknek a náci Németországban való 

szerepvállalására vonatkozó közlések, és az ezek alapján született ítéletek adtak arra 

lehetőséget a BVerfG-nek, hogy alkotmányjogi panasz alapján indult eljárásokban a 

vélemény-nyilvánítási szabadság mibenlétét és annak egyes korlátait kifejthesse. 

 
2.3. Az alapjogok hatása a szakjogági ítélkezésre 

 
A BVerfG máig egyik legvitatottabb, ugyanakkor egyik legnagyobb hatású döntése a Lüth- 

ítélet.166 Függetlenül attól, hogy az ügy alapját egy polgári jogvita képezte, a döntés 

ismertetése azért megkerülhetetlen, mert a testület az alapjogoknak a szakjogági ítélkezésben 

játszott szerepéről, a vélemény-nyilvánítási szabadság alkotmányos rangjáról, jelentőségéről, 

 
 

162 GG. Art. 5. (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 

und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 

Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue 

zur Verfassung. 
163 Pokol Béla a német alapjogi szabályozás egyik sajátosságaként említi a szabályozás cizellált, kimunkált 

jellegét, ahol a szükséges korlátozásokat is igyekeztek rendszerszerűen végiggondolni. Az alapjogi bíráskodás 

elméleti kérdései. POKOL B: (1993), 7-8. 
164 GG. Art. 1. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
165 JAHN, M.-KREHL, C.-LÖFFELMANN, M.-GÜNTGE, G.-F. (2011), 225. 
166 BVerfGE 7, 198. Az ítélet keletkezéstörténetéhez az eredeti akta feldolgozásával  érdekes  adalékokat 

szolgáltat DARNSTADT (2018), 199-249. 
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korlátozhatóságáról, a konkuráló érdekek összemérésének szükségességéről, és ennek 

szempontjairól is elvi jelentőségű megállapításokat tett, melyeket később büntetőjogi tárgyú 

döntésekben is rendre felhívott. 

A tényállás lényege a következő. Veit Harlan rendező 1940-ben Jud Süß címmel 

propagandafilmet forgatott. A háború után egy esküdtszék megállapította, hogy ezzel 

megvalósította egy emberiesség elleni bűncselekmény tényállását, mivel a film 

tendenciózussága miatt szerepet játszott a zsidóüldözésben, Harlan pedig tisztában volt a 

szándékokkal és a film hatásaival. Tekintettel azonban arra, hogy Goebbels parancsának a 

saját élete veszélyeztetése nélkül nem szegülhetett volna ellent, felmentették. A  felmentés 

után és Harlan első háború utáni filmjének bemutatása előtt Erich Lüth, mint a hamburgi 

sajtóklub elnöke a német filmhét megnyitásának alkalmából beszédet tartott a filmkölcsönzők 

és producerek előtt. Ebben a következőket mondta: „Miután a német film a Harmadik 

Birodalomban elvesztette erkölcsi hírnevét, az összes közül egy ember a legkevésbé alkalmas 

arra, hogy ezt a hírnevet helyreállítsa: a Jud Süß forgatókönyvírója és rendezője. Az egész 

világ előtt további károk keletkeznének, amennyiben éppen őt állítanák ki, mint a német film 

képviselőjét. Felmentése formális volt. A kölcsönzőktől és a színház tulajdonosoktól olyan 

tartást követelünk, ami nem egészen olcsó, de amire áldozni kellene: jellemet.” A filmet 

előállító cég nyilatkozatra szólította fel Lüth-öt, hogy milyen alapon mondta a fentieket 

Harlanról. A sajtónak átadott nyilatkozatában Lüth egyebek mellett kifejtette, hogy „Az 

esküdtszék nem cáfolta, hogy Veit Harlan a Hitler Birodalom egy hosszabb időszakában az 

első számú náci-film rendező volt, és a Jud Süß filmje által a nácik gyilkos zsidóüldözésének 

egyik legfontosabb exponálója volt. Lehet, hogy belföldön és külföldön vannak olyan 

üzletemberek, akik Harlan visszatérésén nem ütköznek meg, Németország morális megítélését 

azonban a világban nem tehetik újra tönkre a pénzkeresők. Harlan újbóli fellépése az éppen 

behegedt sebeket fel fogja tépni, és a német újjáépítéshez kapcsolódó lecsengő 

bizalmatlanságot fel fogja újítani. Mindezen okokból nemcsak joga, de kötelessége minden 

rendes németnek, hogy a német film ezen méltatlan képviselője elleni harcban a tiltakozáson 

át a bojkottig készen álljon”. 

A filmcég előbb ideiglenes intézkedést kért a bíróságtól, majd pert indított Lüth ellen. 

A Hamburgi Bíróság eltiltotta attól Lüth-öt, hogy a német színháztulajdonosokat és 

filmkölcsönzőket felszólítsa, hogy a szóban forgó filmet ne vegyék műsorra, a német 

közönséget felszólítsa, hogy a filmet ne látogassák. A bíróság szerint Lüth megnyilatkozása a 

jóerkölcsbe ütköző bojkott-felhívás. Lüth alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amelyben 

vélemény-nyilvánítási szabadságának megsértését állította. Kifejtette, hogy kijelentései 

értékítéletek, melyekkel politikai és erkölcsi kritikát gyakorolt. 

Ahogy arra a BVerfG rámutatott, a polgári bíróság Lüth vélemény-nyilvánítási 

szabadságát csak akkor sérthette meg, ha az ítélet meghozatalakor figyelembe kellett vennie 

ezen jogot. Az alapvető kérdés tehát az volt, hogy az alapjogok hatással vannak-e a polgári 

jogra, és ha igen, akkor hogyan. Az ítélet is elismeri, hogy ez a kérdés a német 

jogirodalomban vitatott volt. Kifejtette, hogy az alapjogok elsősorban arra szolgálnak, hogy  

az egyén szabadságát a közhatalom beavatkozásától védjék, az alapjogok a polgár állammal 

szembeni elhárító jogai (Abwehrrechte gegen den Staat). Ez következik az alapjogok 

eszmetörténeti fejlődéséből és azokból a történelmi folyamatokból, amelyek az alapjogoknak 

az alkotmányokba való felvételéhez vezettek. Az Alaptörvény azonban az alapjogi fejezetben 
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egy objektív értékrendet (objektive Werteordnung) is felállított. Ezen értékrendszer, amely 

középpontjában a szabadon kibontakozó emberi személyiség és a méltóság áll, a jog minden 

területe szempontjából alkotmányjogi alapdöntésként kell, hogy érvényesüljön. Ilyen módon a 

polgári jogot is befolyásolja és egyetlen polgári jogi előírás sem állhat vele ellentétben, 

mindegyiket ezen szellemben kell értelmezni. Az alapjogok, mint objektív normák jogi 

tartalma a magánjogban az ezen jogterületet közvetlenül szabályozó előírások közvetítésével 

bontakozik ki. A bíróságok tehát a magánszemélyek közötti vitában polgári  jogot 

alkalmaznak és értelmeznek, még akkor is, ha ezen értelmezésnek az Alkotmányt kell 

követnie. A jogalkalmazás számára ezen alkotmányjogi befolyás realizálásához mindenekelőtt 

a generálklauzulák kínálkoznak. Annak eldöntésekor, hogy ezek a társadalmi parancsok az 

adott esetben mit követelnek, elsősorban az Alkotmányban rögzített értékelképzelések 

összességéből kell kiindulni. A bírónak vizsgálnia kell, hogy az általa alkalmazandó 

magánjogi előírás alapjog által befolyásolt-e. Amennyiben a bíró a mércét elhibázza, és az 

ítélet figyelmen kívül hagyja az alkotmányjogi befolyást a polgári jogi normára, nemcsak az 

alkotmányjogot sérti, de ítélete alapjogot is sért. 

A testület értelmezésében a vélemény-nyilvánítási szabadság alapjoga az emberi 

személyiség legközvetlenebb kifejeződése a társadalomban, az emberi jogok egyik 

legnemesebbike. A szabad-demokratikus állami rend szempontjából konstitutív jelentőségű, 

mivel ez teszi lehetővé a szellemi vitát, a vélemények harcát, amely éltető eleme. Bizonyos 

értelemben minden szabadság alapja. 

A BVerfG ezen ítéletben két, egymást kiegészítő elméletet alkotott meg: a 

kölcsönhatási elméletet és a szabad szólás melletti vélelmet. A kölcsönhatási elmélet 

(Wechselwirkungslehre) lényege szerint az általános törvényeket úgy kell értelmezni, hogy 

ezen jog különös értéktartalmát minden esetben megőrizzék. Az alapjog és az általános 

törvények kapcsolata nem egyirányú. Nem azt jelenti, hogy az általános törvények az 

alapjogok korlátai. A hatás kölcsönös abban az értelemben, hogy bár  az általános törvények 

az alaptörvény szóhasználata szerint az alapjogok korlátai, ezen alapjog értékadó 

jelentőségének felismerése miatt az általános törvényeket ennek megfelelően kell értelmezni 

és az alapjogot korlátozó hatásukban korlátozni kell őket. A vélemény-nyilvánítási 

szabadságnak akkor kell háttérbe lépnie, amikor más magasabb rendű védelemre méltó 

érdeket a vélemény-nyilvánítási szabadság megsértene. Hogy más ilyen túlnyomó érdek 

fennáll-e, az eset összes körülménye alapján kell megítélni. A vélemény-nyilvánítási 

szabadság különösen akkor esik nagy súllyal a mérleg serpenyőjébe, amikor az alapjoggal 

nem magánjogi vita céljából élnek, hanem a beszélő elsősorban a közvélemény alakításához 

akar hozzájárulni, úgy hogy megnyilatkozása esetlegesen egy másik személy magánjogi 

körére is hat, de valójában nem ez volt a megnyilatkozás tulajdonképpeni célja. A 

nyilvánosságot lényegesen érintő kérdésben a szellemi véleményharchoz való hozzájárulás a 

szabad szólás megengedettsége mellett szól. 

A polgári bíróságok ítélete is megsértheti tehát a vélemény-nyilvánítási szabadságot, 

amikor egy polgári jogi általános törvény alapján a vélemény-nyilvánítás korlátozása mellett 

döntenek. A polgári bíróságoknak is mérlegelniük kell az alapjog jelentőségét az általános 

törvény által védett jogi tárgy értékével szemben. A döntést csak az egyes eset valamennyi 

lényeges körülményének együttes figyelembe vételével lehet meghozni. A helytelen 

mérlegelés megsértheti az alapjogot és így alapot adhat alkotmányjogi panaszra. 
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A konkrét ügyben a BVerfG azt vizsgálta, hogy a hamburgi bíróság a generálklauzula 

alkalmazásakor az alapjog jelentőségét és terjedelmét felismerte-e, és Harlan, valamint a 

filmes társaságok érdekeivel szemben mérlegelte-e. Annak megítéléséhez, hogy a bojkott 

felhívás a jóerkölcsbe ütközött-e, vizsgálni kellett a megnyilvánulás motívumát, célját, 

valamint a szükségességet és arányosságot. A BVerfG megállapította, hogy Lüth a felhívással 

nem saját gazdasági érdekeit szolgálta, célja az volt, hogy Harlan ne jelenhessen meg a német 

film képviselőjeként. Erre pedig az az aggodalom vezette, hogy Harlan újra fellépését úgy 

lehetne értelmezni, mintha a német kulturális életben a nemzetiszocialista idő óta semmi nem 

változott volna. Lüth-nek joga volt ezen álláspontját a nyilvánosság előtt megfogalmazni, 

mivel a keresztény-zsidó együttműködés egyik ismert szorgalmazója volt. Az esküdtszéki 

ítélet tartalmának minősítésével nem lépte túl a megengedett határt. Éppígy a  választott 

forma, tehát a sajtóklub előtti beszéd és a nyilvános levél sem ment túl a megengedett 

határokon. Lüth a megszólított kör erkölcsi érzésére apellált, és őket nem kifogásolható 

morális tartásra hívta fel. E ponton figyelembe vette, hogy Harlan fellépése bel – és külföldön 

is negatív reakciókat váltott ki, egy képviselő a Bundestagban is szégyennek nevezte, hogy 

egy olyan ember művét Németországban bemutatják, aki közvetetten hozzájárult azon 

tömegpszichológiai előfeltételek megteremtéséhez, amelyek az elgázosításokhoz vezettek. 

Ezen körülmények figyelembe vételével nem lehet azt állítani, hogy a felhívás a jóerkölcsbe 

ütközött volna. 

 
A Lüth-ítélet elvi jelentőségű megállapításai tehát a következők: 

 
A vélemény-nyilvánítási szabadság konstitutív eleme egy demokratikus államnak, aminek 

számos következménye van. 

 
A vélemény-nyilvánítási szabadságot korlátozó törvények korlátozó hatását az alapjog  maga 

is korlátozza, azokat tehát megszorítóan kell értelmezni. 

 
Valamennyi jogterületen mérlegelni kell a vélemény-nyilvánítási szabadságot és a vele 

versengő értékeket. 

 
Amennyiben valaki a közjó szempontjából fontos kérdésben nyilvánosan véleményt alkot, a 

magánjogi és gazdasági érdekeknek háttérbe kell lépniük. 

 
Közügyekben, kétség esetén a vélelem a vélemény-nyilvánítás megengedettsége mellett szól. 

 
2.4. A vélemény-nyilvánítási szabadság korlátai 

 
Ahogy az 5. cikk ismertetésekor láttuk, a GG kifejezett korlátként nevesíti az általános 

törvényeket, az ifjúság védelmére elfogadott törvényeket és a becsületet. 

 
2.4.1. Az általános törvények 
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Általános törvények alatt olyan törvényeket értenek, amelyek nem meghatározott 

vélemények és nem a szabad véleményalkotás folyamata ellen irányulnak, hanem egy olyan 

jogi tárgy védelmére szolgálnak, amely a vélemény-nyilvánítással szemben elsőbbséget 

élvez.167 A törvény általánossága tehát a tartalomsemlegesség követelményeként is felfogható. 

Az általános törvények közé tartozik a StGB is. 

A német jogirodalomban a StGB 185. §-át több kritika érte, a BVerfG szerint azonban 

sem formai, sem tartalmi okból nem vet fel alkotmányos aggályokat ez a büntetőjogi 

rendelkezés. A formális legalitás körében kifejtette a testület, hogy a 185. § nem túlzottan 

meghatározatlan és így nem ütközik a GG 103. § (2) bekezdésébe. Bár különbözik abban a 

StGB többi rendelkezésétől, hogy a tényállást mindössze a becsületsértés fogalmával nevezi 

meg, és azt nem definiálja, a becsületsértés fogalma a több mint százéves és lényegében 

egységes bírói gyakorlatban kellően világos tartalmat kapott, amely a bíróságoknak megfelelő 

eligazítást ad a norma alkalmazásához, a norma címzettjeinek pedig egyértelművé teszi, hogy 

mikor kell becsületsértés miatt felelősségre vonásra számítaniuk.168 Ami a legalitás tartalmi 

követelményeit illeti, hangsúlyozta a testület, hogy a rendelkezés elsősorban a becsületet védi. 

Az általános személyiségi jog keretében ez maga is alaptörvényi védelmet élvez, és 

mindenekelőtt vélemény-nyilvánítások sérthetik. Ezért a GG 5. cikk (2)  bekezdése 

kifejezetten a vélemény-nyilvánítás szabadságát korlátozó okként ismeri el.  Ebből 

ugyanakkor nem következik, hogy a törvényhozó a vélemény-nyilvánítás szabadságát a 

becsület érdekében tetszése szerint korlátozhatná. Amikor a törvényhozó él a GG 5. cikk (2) 

bekezdés szerinti felhatalmazással, szem előtt kell tartania a korlátozott alapjogot, és a 

vélemény-nyilvánítás túlzott korlátozását kerülnie kell. Ezt a követelményt szolgálja a 193. §, 

amely kizárja a megbüntetést, ha a becsületre sérelmes közlést jogos érdek védelmében tették. 

Ez a rendelkezés, amelyet a 185. § miatti minden elítélés előtt figyelembe kell venni, tág 

megfogalmazásával nyitott a vélemény-nyilvánítási szabadság befolyásának, és ezáltal 

lehetővé teszi a kollidiáló jogi tárgyak kímélő kiegyenlítését.169
 

 
2.4.2. A becsület 

 
A becsület (Ehre), az általános személyiségi jog (allgemeines Persönlichkeitsrecht) és 

az emberi méltóság (Menschenwürde) kapcsolatáról a következők rögzíthetők. A német 

alapjogi felfogás - történelmi tapasztalatokra visszavezethető - sajátossága az emberi méltóság 

kiemelt szerepe az alapjogok között. Ez nyilvánul meg abban, hogy az emberi méltóságot, 

mint a GG legfőbb védett tárgyát az 1. cikk (1) bekezdése rögzíti, és az expressis verbis 

érinthetetlen.170 Az Alaptörvény olyan módosítását, amely az 1. cikkét érintené, az 

Alaptörvény megengedhetetlennek nyilvánítja.171 Az emberi méltóság a német alaptörvény 

legmagasabb értéke.172 Az emberi méltóság megsértése esetén nem kerülhet sor mérlegelésre, 

 
167 PIEROTH, B.-SCHLINK, B. (2009), 153. A kérdés részletes kifejtéséhez ld. 1 BvR 2150/08 [55]-[60] 
168 BVerfGE 93, 266 [99] 
169 BVerfGE 93,266 [97] 
170 GG. Art. 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten  und zu schützen  ist Verpflichtung  

aller staatlichen Gewalt. 
171 79. § (3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche … die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten 

Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. 
172 ld. ehhez MAUNZ, T.-DÜRIG, G. (2010), Abs. 1 Art. 1., 1-4. 
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az kényszerítően alkotmánysértés megállapításához vezet. Ez a megállapítás az 5. cikk 

esetében is érvényes.173
 

Az általános személyiségi jogot a karlsruhei testület a GG 2. cikk (1) bekezdéséből, a 

személyiség szabad kibontakozásához való jogból vezeti le.174 Az általános  személyiségi 

jogot a BVerfG további jogokra bontotta, így a becsület is az általános személyiségi jog egyik 

különös kifejeződése. A BverfG megfogalmazásában az általános személyiségi jog többek 

között átfogja a becsületet, és az ellen is védi az alapjog alanyát, hogy olyan szavakat adjanak 

a szájába, amelyeket nem mondott, és amelyek a társadalmi elismerési igényét csorbítják.175 A 

becsület védelme esetében tehát az általános személyiségi jogból a BVerfG által kialakított 

esetcsoportról van szó. Mindezek felett áll az emberi méltóság abszolút védelme. 

Fontos kiemelni, hogy az emberi méltóság sérelme nem állapítható meg minden az 

általános személyiségi jogot érintő megnyilatkozás esetén. A BVerfG gyakorlata szerint az 

emberi méltóság az ember társadalmi érték- és elismerési igényét védi, amely tiltja, hogy az 

embert az állam puszta tárgyává tegyék, vagy olyan bánásmódnak tegyék ki, amely személy 

mivoltát kétségbe vonja. Ezzel összhangban a BGH abból indul ki, hogy önmagában a 

becsület megsértése nem sorolható be az emberi méltóság elleni támadásként. Sokkal inkább 

az szükséges, hogy a megtámadott személytől azt a jogát vitassák el, hogy az állami 

közösségben egyenértékű személyiségként éljen, és hogy alacsonyabb rendű lényként 

kezeljék. A támadásnak az emberi méltóság magját kitevő személyiség ellen kell irányulnia, 

nem pusztán egyes személyiségi jogok ellen.176
 

Ahogy az a StGB 194. § (3) bekezdés 2. mondatából látható, a 185. § által biztosított 

védelem nemcsak személyekre, hanem hatóságokra és olyan intézményekre is vonatkozik, 

amelyek közigazgatási feladatot látnak el. Ennyiben a norma nem igazolható a becsület 

szempontjából, mert az állami intézményeknek nincs személyes becsületük, és az általános 

személyiségi jognak sem hordozói. Ebben a vonatkozásban a 185. § általános törvény a GG 5. 

cikk (2) bekezdés értelmében. Az állami intézmények a társadalmi elfogadottság egy 

minimális mértéke nélkül nem képesek funkcióik teljesítésére. Ezért az olyan verbális 

támadásoktól meg lehet őket védeni, amelyek ezen működési előfeltétel aláásásával 

fenyegetnek. A büntetőjogi védelem azonban nem vezethet ahhoz, hogy az állami 

intézményeket a nyilvános kritikától elzárjuk, amelyet a vélemény-nyilvánítási szabadságnak 

különösen garantálnia kell. Ennek a követelménynek a 193. § megfelel, amely teret enged a 

GG 5. cikk (1) bekezdésének és fokozott jelentőséget nyer, amikor a 185. §-ra állami 

intézmények érdekében és nem a személyes becsület védelmében hivatkoznak.177 Ennek a 

megkülönböztetésnek a védelemre is kihatása van. Amennyiben ugyanis ez a védelmi cél 

kerül konfliktusba a vélemény-nyilvánítási szabadsággal, akkor utóbbi súlyát különösen 

magasra kell tenni, mivel az alapjog éppen a hatalom kritikájának védelemre szorultságából 

ered és változatlanul ebben találja meg jelentőségét.178
 

 

 
173 BVerfGE 75, 369 
174 GG Art. 2. (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 

anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
175 BVerfGE 54, 208 
176 BGHSt 40, 97 <100>, idézi BVerfG, NStZ 2001, 26 [44] 
177 BVerfGE 93, 266 [98] 
178 BVerfGE 93, 266 [102] 

http://openjur.de/suche/BGHSt%2B40%2C%2B97/
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2.4.3. Az egyéb korlátok 

 
Vitatott ugyanakkor, hogy a (2) bekezdésben kifejezetten nevesített korlátozás triász mellett 

léteznek-e alkotmány-immanens korlátok (verfassungsimmanente Schranken), amelyek ugyan 

nevesítve nincsenek, de magából az alaptörvényből következnek. Az, hogy a BVerfG az 5. 

cikk (1) bekezdése vonatkozásában is elismeri ilyen korlátok létét, egészen nyilvánvalóvá vált 

a nagy figyelmet kiváltó ún. Wunsiedel döntésből.179 Az alkotmányjogi panasz a BVerwG 

ítélete ellen irányult, amellyel megtiltotta az előzetesen bejelentett Rudolf Heß megemlékezés 

megtartását Wunsiedelben és döntésében többek között a StGB 130. § (4) bekezdésére 

hivatkozott, mely tiltja a nemzetiszocialista erőszak- és önkényuralom dicsőítését, igazolását. 

Ezt a büntető törvényi tényállást nyilvánvalóan nem lehetett általános törvénynek tekinteni, 

hiszen kimondottan egy vélemény, mint olyan ellen irányult, a BVerfG azonban úgy ítélte 

meg, hogy a GG keletkezéstörténetét és egész szellemiségét tekintve a korábbi rendszerrel 

való szembenállást célozza, így ez alkotmány-immanens korlátként értelmezhető, és 

megengedhetővé teszi az ilyen magatartásokkal szembeni fellépést. Az is egyértelműen 

kitűnik azonban a döntés indokolásából, hogy ennek elismerése kivételes és nem szolgálhat 

általános felhatalmazásként a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátozására.180
 

 
2.5. Alkotmányos követelmények 

 
A büntető bíróságok alapvetően két hibát követhetnek el alkotmányjogi szempontból:  az 

egyik az értelmezés szintjén jelentkezik, a másik pedig, amikor az értelmezési tevékenységgel 

nincs probléma, azonban a védett érdekeket nem vagy nem megfelelően mérlegeli a bíróság. 

 
2.5.1. A szöveg értelmezése (Deutungsebene) 

 
A helyes jogi megítélés alapvető feltétele a szöveg értelmének megfelelő megragadása. Ha ez 

hiányzik, akkor ez a megengedett közlések elnyomásához vezethet. Ezen felül az a veszély is 

fennáll, hogy egy ilyen elítélés hátrányosan hat a jog gyakorlására, mert a nyilatkozni 

szándékozók elítélést kockáztatnak. Mivel ilyen körülmények között már  az értelmezés 

szintjén előzetes döntés születik a közlés megengedettsége vagy meg nem engedettsége felől, 

a GG 5. cikk (1) bekezdéséből nemcsak az alapjogot korlátozó törvény értelmezését és 

alkalmazását, hanem a vitatott közlések értelmezését illetően is követelmények adódnak. 

Az értelmezés célja a közlés objektív értelmének megtalálása. A mércét ezért nem a 

nyilatkozó szubjektív szándéka, vagy az érintett szubjektív értelmezése jelenti, hanem az az 

értelem, amelyet egy értelmes közönség annak tulajdonít. Ennek során mindig a közlés 

megfogalmazásából kell kiindulni. Ez azonban nem határozza meg végérvényesen az 

értelmet. Azt sokkal inkább a nyelvi kontextus, és a kísérő körülmények határozzák meg, 

amennyiben ezek a címzettek számára felismerhetőek voltak. A vitatott szövegrész izolált 

vizsgálata ezért a fenti követelményeknek általában nem felel meg. Azok az ítéletek, amelyek 

a vitatott közlés értelmét elhibázzák, és erre alapítják a jogkövetkezményt, sértik a vélemény- 

 
 

179 1 BvR 2150/08 
180 A döntés értékeléséhez ld. például DEGENHART, C.-HÖRNLE, T. (2010), 306-313. 
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nyilvánítás szabadságát. Ugyanez történik, ha a bíróság többértelmű szövegnél nem zárja ki a 

más értelmezések lehetőségét megfelelő indokolással. Ennek során nem kell a bíróságnak 

távoli, vagy a szó szerinti értelem, illetve a nyilatkozat körülményei által nem támogatott 

alternatívákat vizsgálnia, vagy absztrakt értelmezési lehetőségeket kifejlesztenie. Amennyiben 

azonban a megfogalmazás vagy a körülmények a becsületet nem érintő értelmezést is  

lehetővé tesznek, az ezt figyelmen kívül hagyó elítélés a GG 5. cikk (1) bekezdését sérti. Azt  

is figyelembe kell venni, hogy bizonyos szavak vagy fogalmak különböző kommunikációs 

összefüggésekben eltérő jelentést hordozhatnak. Erről van szó olyan fogalmaknál is, 

amelyeket más értelemben használnak a szaknyelvben és más jelentéssel a köznapi 

beszédben.181
 

A jogbiztonsággal és az előreláthatósággal összhangban fontos követelmény, hogy 

amikor egy megnyilvánulás büntetőjogi üldözéséről van szó, az elítélés csak olyan 

megnyilvánulás miatt történjen, amely a terheltnek beszámítható volt. Az Alaptörvény 5. 

cikkével nem egyeztethető össze, ha a vélemény-nyilvánítás azzal a rizikóval járna, hogy a 

büntető bíróság által megállapított utólagos értelem miatt ítéljenek el valakit, amely a közlés 

objektív értelmének nem felelt meg.  A büntetés nemcsak a jogbiztonságból következő 

előreláthatósági követelmény, hanem a szabad szólás melletti vélelem miatt is csak akkor 

jöhet szóba, ha a közlés a terheltnek a bíróság által megállapított tartalommal beszámítható. 

Szatirikus megnyilvánulásoknál sem lehet a kijelentésnek olyan értelmet tulajdonítani, 

amelyet annak szerzője felismerhetően nem szánt.182 A GG 5. cikk (1) bekezdéséből fakadó 

értelmezési követelmények megtartása alkotmányossági vizsgálat tárgya.183
 

Az ún. röplap-döntésben (Flugblatt-Entscheidung)184 a BVerfG a szöveg 

értelmezésével és az értelmezés alkotmányossági felülvizsgálatával kényszerült foglalkozni. 

Az ügy tényállásának lényege, hogy a panaszos, a Német Békeunió tartományi szövetségének 

elnöke egy saját maga által szerkesztett röplapot adott ki. Ezt részben a regionális közélet 

egyes személyiségeinek küldte meg, másrészt az utcán osztotta szét. Egy négy oldalas gépelt 

szövegről volt szó, amelyben a CDU körzeti szövetsége 1969-ben újraválasztott elnökének 

politikai múltjával foglalkozott. Ennek lényege az volt, hogy az érintett személy Hitler hívását 

követte a lengyel újhazába és ott Lengyelország megszállása alatt részt vett a náci 

rémtettekben. Annak ellenére, hogy az ügyészség felmentést indítványozott (!), a büntető 

bíróságok rágalmazás miatt elítélték a vádlottat. Bár az a bíróságok által sem volt vitatott, 

hogy a sértett nemcsak a németek betelepítésével, de a lengyel parasztok elűzésével is 

foglalkozott, a Landgericht Hildesheim annak tulajdonított döntő jelentőséget, hogy a sorok 

között az a rejtett gyanúsítás húzódik meg, hogy a sértett a lengyel emberek 

megsemmisítésében részt vett. Ezen előzmények után nem csodálkozhatunk azon, hogy a 

BVerfG befogadta az alkotmányjogi panaszt és az sikerre is vezetett. Az ügy újdonsága, hogy 

nem az szolgált az alkotmányossági felülvizsgálat alapjául, hogy a bíróság döntésében nem 

ismerte fel az alapjogi relevanciát, hanem, hogy a tényállás megállapításakor, és a büntetőjogi 

norma értelmezésekor, illetve alkalmazásakor az alkotmányjogilag garantált vélemény- 

szabadságot megsértette. Ennek alapján a verbális deliktumoknál már a tényállás körében tett 

 

181 BVerfGE 93, 266 [107]-[109] 
182 1 BvR 1906/97 
183 BVerfGE 93, 266 [107]-[110] 
184 BVerfGE 43, 130 
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megállapítások is megvalósíthatják a vélemény-nyilvánítási szabadság megsértését. Ez 

történik akkor, ha az írásbeli nyilatkozatnak olyan értelmet adnak, amely annak 

megfogalmazásából nem vagy nem elég világosan következik. A másik problémát az 

jelentette, hogy a tartományi bíróság a felületes olvasó mércéjét alkalmazta. A BVerfG szerint 

azonban a GG 5. cikke tiltja, hogy egy információ tartalmát a felületes olvasó mércéje alapján 

határozzák meg, amikor a konkrét esetben nyilvánvaló, hogy politikailag érdekelt és 

figyelmes olvasó a célközönség. Ezen ítéletből következően tehát a büntető bíróságoknak már 

a szöveg értelmezésekor figyelembe kell vennie a vélemény-nyilvánítási szabadság hatását. 

A Soldaten sind Mörder-ítéletek185 rávilágítottak, hogy a büntető bíróságok igen 

kevéssé szívlelték meg a BVerfG intencióit, és rendre bűnösséget megállapító ítéleteket 

hoztak, méghozzá a vád tárgyát képező szöveg jelentésének gondos feltárása, és a vélemény- 

nyilvánítási szabadság figyelembe vétele nélkül. A Soldaten sind Mörder (A katonák 

gyilkosok) megfogalmazás eredetileg a német írótól, Kurt Tucholskytól származik, amelyet a 

katonasággal kapcsolatos különböző pacifista megnyilvánulásokban többen felhasználtak. A 

büntető bíróságok egyes katonák, illetve a Bundeswehr sérelmére elkövetett becsületsértés 

miatt sorra elítélték a későbbi panaszosokat. Az elítélés alapjául az szolgált, hogy a büntető 

bíróságok egyrészt a gyilkos kifejezést annak büntetőjogi tartalmával azonosították, másrészt 

pedig úgy tekintették, hogy mivel a Bundeswehr is a katonaság része, mindazon kifejezések, 

amelyek a katonaságra vonatkoznak, a Bundeswehr-re is vonatkoznak. A fenti megállapítások 

egyik elemével sem értett egyet a BVerfG, egyben megragadta az alkalmat, hogy a 

gyakorlatában addig kifejlesztett elveket újra, rendszerezetten összefoglalja. Ismét leszögezte, 

hogy a véleményt a nyilatkozónak a nyilatkozat tárgyához való szubjektív nézete jellemzi. A 

védelem attól függetlenül fennáll, hogy a közlés racionális vagy emocionális, alapos vagy 

alaptalan, hogy azt mások hasznosnak vagy károsnak, értékesnek vagy értéktelennek tartják. 

A védelem nemcsak a közlés tartalmára, hanem annak formájára is kiterjed. A bíróságok 

egyetlen jelentésre összpontosítottak, a nélkül, hogy más, adott esetben büntetőjogilag 

semleges jelentéstartalmakat mérlegeltek, és ezeket meggyőző indokokkal kizárták volna. A 

közlést kiszakították a kontextusból. Ezen mulasztások eredményezték a szöveg helytelen 

értelmezését. Ellenkező esetben ugyanis észlelték volna, hogy a közlések nem egyes 

katonákra, hanem a katonaságra, sőt még tágabb értelemben a hadviselésre vonatkoznak, az 

egyébként sérelmes megfogalmazás pedig arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a háborúban 

az élet kioltása nem személytelen folyamat. A jogi fogalmakat pedig, amelyeket a nyilvános 

véleményharc során használnak, nem lehet minden további nélkül szakmai értelemben érteni. 

Az eset felvetette azt a kérdést is, hogy kell megítélni azokat a közléseket, amelyek  

egy kollektívára vonatkoznak. A BVerfG szerint az nem kifogásolható alkotmányosan, hogy a 

bíróságok egy olyan lealacsonyító közlésben, amely nem nevezett meg személyeket, hanem 

egy kollektívára vonatkozott, a kollektíva tagjainak a becsülete ellen irányuló támadást is 

láttak. A személyt ugyanis környezete azokkal a kollektívákkal is azonosítja, amelyekhez 

tartozik. Társadalmi megítélése tehát a csoport tulajdonságaitól és tevékenységétől is függ. 

Nem könnyű azonban meghúzni a határt a gyűjtő elnevezés alatti lealacsonyító közlések 

esetében, hogy az egy személy becsülete elleni támadás vagy egy társadalmi jelenség, egy 

állami vagy társadalmi egység felett gyakorolt kritika. Előbbi ugyanis a joggyakorlás legitim 

 
185 BVerfG NJW 1994, 2943, 1 BvR 1476/91, 1 BvR 1980/91, 1 BvR 102/92, 1 BvR 221/92, BVerfGE 93, 266 
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korlátja, utóbbi védelmét viszont éppen a GG 5. cikke garantálja. Az ilyen közlések 

megbüntetése esetén tehát mindig fennáll a veszély, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság 

túlzott korlátozására kerül sor. Az Alaptörvény azt nem követeli meg, hogy a becsület elleni 

bűncselekményeket annyira megszorítóan értelmezzék, hogy azt csak egyes konkrétan 

meghatározott személyek sérelme esetén lehessen büntetni, de azt mindig vizsgálni kell, hogy 

az egyes csoporthoz tartozók becsületét hátrányosan érinti-e egy közlés, azt pedig különösen 

el kell kerülni, hogy a politikai vagy társadalmi jelenségek feletti kritika elfojtásához vezessen 

az ítélkezés. Minél nagyobb ugyanis a kollektíva, amelyre a lealacsonyító kifejezés 

vonatkozik, annál kevésbé állapítható meg az egyes tagok személyes érintettsége. Ennek 

megfelelően a BGH nemcsak azt követeli meg, hogy egy körbehatárolható csoportról legyen 

szó, hanem azt is, hogy a lealacsonyító kifejezés egy olyan ismertetőjegyhez kapcsolódjon, 

amellyel a kollektíva minden tagja rendelkezik.186 Egy olyan közlés esetében tehát, amely 

minden katonára vonatkozik, nem elég azt mondani, hogy a közlés azért vonatkozik a 

Bundeswehrre, mert az a katonák összességének része, hanem azt kellett volna meggyőzően 

indokolni, hogy éppen a Bundeswehr katonáira vonatkoznak a kifejezések. 

A megfelelő értelmezés állt a Strauß deckt Faschisten ítélet187 középpontjában is. Az 

alkotmányjogi panasz előterjesztői egy ún. Anti Strauß bizottság tagjai voltak, amelynek az 

akkori bajor miniszterelnök, Strauß legyőzése volt a célja. 30 ilyen tag gyűlt össze, amikor 

Strauß 300 ember előtt, Regensburgban fát ültetett. Kiáltásokat skandáltak, és olyan 

transzparenst tartottak, amelyen a következő felirat volt olvasható: Strauß fedezi a fasisztákat. 

Az ügy háttere az az 1980-as Oktoberfest merénylet, ahol a nyomozást leállították, és azt 

állapították meg, hogy a merényletben meghalt Gundolf Köhler magányos tettes volt. A 

bizottság ugyanakkor kritizálta ezt a teóriát és úgy vélte, hogy Strauß befolyásolta a 

nyomozást. A büntető bíróságok becsületsértésben mondták ki bűnösnek a tüntetőket. A 

Landesgericht Regensburg álláspontja szerint a szöveg azt jelentette, hogy a sértett is fasiszta 

érzelmű. A BVerfG szerint azonban a bíróságok az 5. cikk (1) bekezdés jelentőségének fel 

nem ismerésével jutottak arra az eredményre, hogy itt gyalázkodásról van szó, a közlés 

ugyanis többféleképpen értelmezhető. 

Bár a következő ügyben az alkotmányjogi panasz eljárás egy újságírónak a StGB 130. 

§-a miatti elítélésén alapult, az alkotmánybírósági döntés indokolása nagyon szépen mutatja, 

hogyan kell egy-egy kifejezés értelmezését elvégezni ahhoz, hogy az az alkotmányos 

követelményekkel is összhangban álljon. A panaszos újságíró a küszöbön álló regensburgi 

választásokkal és a jelöltekkel kapcsolatban írt cikket. A beharangozóban a kulturális poszt 

egyik aspiránsával összefüggésben a következő volt olvasható: „Kultúra: egy zsidó?”. A 

második oldalon is többször szerepelt, hogy a berlini jelölt zsidó. A BVerfG leszögezte, hogy 

egy másik személy zsidónak nevezése önmagában nem jelent lealacsonyítást. Ezt a 

megjelölést maguk a zsidók is használják, gyakran büszkeséggel. Ez a jelző önmagában nem 

sérti az emberi méltóságot. A fogalom használatának körülményeiből azonban következhet a 

sértés, különösen, ha a közlő a nemzetiszocialista faji ideológiával azonosul, vagy közlései 

egyébként ezzel állnak összefüggésben. A nemzetiszocializmus idején az emberi mivoltot 

tagadó  stigmatizálás és az ezzel  implicit összefüggő  felszólítása másoknak,  hogy a zsidókat 

 
186 BGHSt 36, 83 
187 BVerfG, 19.04.1990 - 1 BvR 40/86, 1 BvR 42/86 
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diszkriminálja és zaklassa, ma is különleges érzékenységet követelnek meg, amikor mást 

zsidónak nevezünk. Erre egy közlésnek a büntetőjogi értelmezésekor is tekintettel kell lenni. 

Az értelmezés ezért a konkrét eset körülményeitől, különösen a kontextustól függ. 

Az ügy tárgyát képező írás a közelgő választással állt kapcsolatban és ezáltal egy 

konkrét tárgyi összefüggés adott rá alkalmat. Mivel a kulturális poszt betöltéséről volt szó, a 

zsidó valláshoz való tartozás és a zsidó kultúrával való kapcsolat összefüggésben állt az írás 

tárgyával. Ezt az összefüggést a pályázó is megteremtette, amikor magát zsidónak nevezte. 

Egy ilyen nem távoli tárgyi összefüggés okán a bíróságoknak  meg  kellett  volna  

indokolniuk, hogy az ügyben miben áll az emberi méltóság elleni támadás. Egy személy 

zsidónak nevezése önmagában, egy poszt betöltésével összefüggésben még  nem  jelenti, 

hogy ezáltal ő ne lenne kvalifikált, és a poszt betöltéséből ki kellene zárni, mint  ahogy azt 

sem jelenti, hogy őt egyébként a társadalom kevésbé értékes tagjának bélyegezték volna. A 

második oldalon olvasható tudósítás sokkal inkább az informatív értelmezést  támogatja, 

mivel a cím és a tudósítás szoros összefüggésben állnak, és ott semlegesen és pozitív 

tulajdonságok megemlítése mellett tudósítanak a pályázóról. Bár a címoldalon látható 

megjelölés és annak értelme a tudósítással összefüggésben nem azt láttatja, hogy a panaszos 

megfelelő érzékenységgel járt volna el, és arra törekedett volna, hogy közlésének lehetséges 

félreértelmezését elkerülje, az érzéketlen és felelőtlen eljárás önmagában nem elég az 

elítéléshez.188
 

 
 

2.5.2. A norma értelmezése (Normauslegungsebene) 

 
Kiindulásként rögzíthető, hogy a büntetőtörvény értelmezése és alkalmazása a büntető 

bíróság feladata. Ha azonban olyan törvényekről van szó, amelyek a vélemény-nyilvánítási 

szabadságot korlátozzák, a BVerfG állandó gyakorlata szerint az értelmezést irányítóként 

(interpretationsleitend) figyelembe kell venni a korlátozott alapjogot, hogy annak értékadó 

jelentősége a jogalkalmazásban is biztosított legyen. 

A norma értelmezési szintjén a GG 5. cikk  (1) bekezdése a vonatkozó törvény 

tényállási elemei körében elvégzendő mérlegelést követel meg egyik oldalon a vélemény- 

nyilvánítási szabadság, másik oldalon azon jogi tárgy jelentősége között, amely érdekében a 

korlátozás történik. Ezzel összeegyeztethetlen a 185. § olyan értelmezése, amely a 

becsületsértés fogalmát oly mértékben kitágítja, hogy a becsület és intézményvédelem 

követelményeit meghaladja, vagy a vélemény-nyilvánítás figyelembe vételére nem hagy teret. 

Hasonlóképp tilalmazza az 5. cikk a 185. § és azt követő szakaszok olyan értelmezését, amely 

elrettentő hatást vált ki a jog gyakorlására, amely ahhoz vezet, hogy a szankciók miatti 

félelemből a megengedett kritika is elmarad.189
 

 
2.5.3. A norma alkalmazása (Normanwendungsebene) 

 

 

 

 
 

188 BVerfG, NStZ 2001,26 47-50, 1 BvR 1056/95 
189 BVerfGE 93, 266 [113] 
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A becsületvédelmi tényállások alkalmazásakor a GG 5. cikk (1) bekezdés azon 

hátrányok összemérését követeli meg, amelyek egyik oldalon a becsületet, a másik oldalon a 

vélemény-nyilvánítási szabadságot fenyegetik (Abwägung der Rechtsgüter), mely során 

minden lényeges körülményt figyelembe kell venni. 

A mérlegelés eredménye alkotmányjogilag nem előre adott, mindig a konkrét eset 

körülményeitől függ. A jogalkalmazás azonban kifejlesztett olyan szempontokat, amelyek a 

mérlegelés során támpontul szolgálnak. 

A vélemény-nyilvánítási szabadságnak mindig hátra kell lépnie, ha a közlés más 

személy emberi méltóságát sérti. Ez a művészeti szabadságra kimondott elv a vélemény- 

nyilvánítási szabadságra is érvényes, mert az emberi méltóság, mint minden alapjog gyökere, 

semmilyen más alapjoggal nem mérlegelhető. Mivel azonban számos alapjog az emberi 

méltóság konkretizálása, mindig gondos indokolást kíván, ha egy bíróság azt fogadja el, hogy 

egy alapjog gyakorlása az érinthetetlen emberi méltóságra kihat.190 Le kell szögezni azonban, 

hogy nem az emberi méltósággal való bármilyen, akár távoli vagy laza összefüggés 

kényszeríti ki a vélemény-nyilvánítási szabadság háttérbe szorítását, hanem kizárólag az 

emberi méltóság korlátozhatatlan magjának sérelme. 

A BVerfG gyakorlata alapján, amennyiben valótlan tényállításról van szó, a közlő nem 

hivatkozhat a vélemény-nyilvánítási szabadságra. Amennyiben azt állapítja meg a bíróság, 

hogy Formalbeleidigung-ról van szó, ugyanez érvényes. Ha a bíróságok Schmähung-nak 

minősítik a közlést, az ugyan ab ovo nem kerül ki az 5. cikk védelmi köréből, de az érdekek 

összemérésekor a vélemény-nyilvánítási szabadság rendszerint háttérbe szorul a 

becsületvédelemhez képest. 

A büntető bíróságok tehát egy közlés mikénti minősítésével nagyban befolyásolni 

tudják az 5. cikk érvényesülését. A fent felsorolt esetekben ezért a BVerfG intenzívebb 

kontrollnak veti alá a szakbíróság tevékenységét. A vélemény-nyilvánítási szabadság 

jelentőségét és hatókörét akkor is rosszul ítélik meg, ha egy közlést helytelenül tényállításnak, 

Formalbeleidigung-nak vagy Schmähung-nak minősítenek. Ez olyan jelentős alkotmányjogi 

hiba, ami az ítélet megsemmisítését vonhatja maga után.191
 

 
a) Tényállítás 

 
Az értékítéletek (Werturteile) és a tényállítások (Tatsachenbehauptung) 

megkülönböztetésének azért van jelentősége, mert az értékítéletek minden esetben az 5. cikk 

védelmét élvezik, mivel mindig szellemi hatás kiváltását célozzák, és nincs jelentősége, hogy 

értékes vagy értéktelen, helyes vagy helytelen, érzelmi vagy racionális. A bizonyítottan 

valótlan vagy tudatosan valótlan információk azonban nem állnak az 5. cikk (1) bekezdés 

védelme alatt, mivel nem védelemre értékesek a vélemény-nyilvánítási szabadság 

szempontjából.192 Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a valósággal szemben támasztott 

követelmények nem lehetnek olyanok, hogy azáltal a vélemény-nyilvánítási szabadság 

funkciója sérüljön. A két legfontosabb különbség tehát az, hogy az értékítéletekkel ellentétben 

a tényállítás esetében nem érvényesül a szólás szabadságának vélelme, még a nyilvánosságot 
 

190 BVerfGE 93, 266 [104] 
191 BVerfGE 93, 266 [115]-[118] 
192 BVerfGE 85, 1 [45] 
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érintő kérdésekben sem. Másrészt, a tényállításokat általános törvények könnyebben 

korlátozhatják, mint a véleményeket. 

A tényállítás és értékítélet elhatárolásával természetesen a büntető jogirodalom és a 

bírói gyakorlat is foglalkozott, hiszen rágalmazás csak tény állítása vagy híresztelése esetén 

vizsgálandó. A tényállítások objektív eseményekre vonatkoznak és bizonyíthatóságuk okán 

valósak vagy valótlanok lehetnek, míg az értékítéleteket a szubjektivitás jellemzi. A büntető 

jogirodalom is elismeri azonban, hogy az elviekben világos megkülönböztetés ellenére az 

egyes esetekben elhatárolási nehézségek adónak, mivel a közlések gyakran tényállítási és 

értékelési elemet is tartalmaznak, ami megnehezíti az egyértelmű minősítést.193
 

A tényállítások és értékítéletek elhatárolásával első ízben az Eppler-ügyben
194

 

foglalkozott behatóan a testület. A panaszos egy Európai Parlamenti választási rendezvényen 

a CSU-t Európa NPD-jének nevezte. A bíróságok szerint ez egy valótlan tényállítás, és a CSU 

jobbradikális, neofasiszta és alkotmányellenes értékelése gyalázkodásnak is minősül. A 

BVerfG szerint az értékítéletet az állásfoglalás, a szellemi összeütközés keretében a vélekedés 

jellemzi. Ezzel ellentétben a tényállításoknál éppen ez az elem hiányzik. Az igazi problémát 

azonban azok a közlések jelentik, ahol vegyülnek a tényállítások és az értékítéletek. 

Amennyiben ilyenkor a tényelem lenne mérvadó, az jelentősen csökkentené a vélemény- 

nyilvánítási szabadság védelmét. A konkrét ügyben úgy ítélte meg a testület, hogy értelmezést 

igényel a kifejezés, és az értékelő rész a túlnyomó. Figyelemmel volt arra is, hogy egy 

választási eseményen hangzott el az inkriminált nyilatkozat. Ilyen esetben - figyelemmel a 

pártok és a választási rendezvények politikai akaratképzésben játszott szerepére -, amikor a 

becsületet és a vélemény-nyilvánítási szabadságot kell egymással szemben mérlegelni, utóbbi 

erősödik, ezért a vélemény kinyilvánítása ellen csak a legkirívóbb esetben lehet fellépni. A 

BverfG tehát egy széles értékítélet fogalmat alkalmazott. Nem véletlenül hangsúlyozza a 

Kommentár is, hogy a bíróságoknak a közlés szó szerinti értelme mellett a kontextust és a 

mindenkori kísérő körülményeket is az értékelés körébe kell vonnia, és hogy ebből is 

következően megengedhetetlen a sérelmezett közlés elszigetelt vizsgálata.195
 

 
Az idézetek 

 
Bár polgári ügyben született a Böll-döntés,196 mégis indokolt az ismertetése. A 

panaszos Heinrich Böll német író volt, az ügy alapjául szolgáló tényállás pedig a következő. 

1974. novemberben az egyik bíróság elnökét terroristák meggyilkolták Berlinben. 

Temetéséről a híradó is tudósított. Ezt követte egy kommentár, amelyben az alperes a szellemi 

és politikai klímával, az értelmiségiek és a politikusok radikalizmussal kapcsolatos 

hozzáállásával foglalkozott, akik jelentős felelősséget viseltek azért, hogy egy gyilkosság 

történt. Ebben az összefüggésben fejtette ki többek között, hogy Heinrich Böll a jogállamot, 

amely ellen az erőszak irányul, szemétdombnak nevezte és azt mondta, hogy „a rohadó 

hatalom maradékait látja csak, amelyet dühvel védenek. Az államot azzal vádolta, hogy a 

terroristákat kegyetlen vadászattal üldözi”. Heinrich Böll 100.000 DM sérelemdíj 

 

193 BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 186 Rn. 5 
194 BVerfGE 61, 1 
195 BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 186 Rn. 6 
196 BVerfGE 54, 208 
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megfizetését kérte. Keresetének elutasítását követően a BVerfG-hez fordult. Böll a fentieket 

részben nem mondta, vagy nem ilyen kontextusban mondta. Ahhoz kétség sem fért, hogy 

annak állítása, hogy valaki a terrorizmus szellemi társszerzője, különösen alkalmas a becsület 

csorbítására. Ezt erősítette, hogy Böll volt az egyetlen, akit a kommentátor néven nevezett, és 

mindez a televízióban történt. 

Amint azt a BVerfG kifejtette, az általános személyiségi jog az alapjog alanyát többek 

között az ellen is védi, hogy olyan szöveget adjanak a szájába, amelyet nem mondott. Az 

érintett tehát a közlése helytelen, meghamisított vagy téves színben feltüntetett idézése esetén 

is hivatkozhat az általános személyiségi jogra. A panaszos ellen intézett támadást védi a GG 

5. cikke, a pontatlan idézeteket viszont nem védi. A téves információk a vélemény- 

nyilvánítási szabadság szemszögéből nem védelemre érdemesek (kein schützenswertes Gut), 

mert az alkotmányosan feltételezett feladatnak megfelelő véleményalakítást nem 

szolgálhatják. Mint azt a BVErfG kiemelte, az idézet különösen éles fegyver a nyilvános 

vitában. Az olyan esetekben, amikor többértelmű egy közlés, a kritizáló értelmezését nem 

szabad idézetként feltüntetni, hanem egyértelművé kell tenni, hogy egy közlés pontos 

visszaadásáról, vagy a kritizáló értelmezéséről van-e szó. Előbbi ugyanis a tényállítás körébe 

tartozik, utóbbi a véleményhez. A fentiekből következően a konkrét esetben is felismerhetővé 

kellett volna tenni, hogy a kommentátor értelmezéséről van szó. 

 
A kérdések 

 
A kérdések megítélésekor a BVerfG abból indul ki, hogy a vélemény kialakulásának 

folyamatában a kérdések is fontos szerepet játszanak. A kommunikációs folyamat, amelyet az 

5. cikk (1) bekezdése annak egészében véd, elégtelenül lenne biztosított, ha a kérdések nem 

tartoznának az 5. cikk (1) bekezdés védelmi körébe. Mivel a kérdező éppen azt akarja tudni, 

hogy mi igaz vagy hamis, és eközben különböző válaszok lehetségesek, a kérdést magát nem 

lehet a valóság vagy valótlanság kritériumaihoz mérni. Ebből a szempontból tehát a kérdések 

az értékítéletekkel esnek egy tekintet alá. Meg kell azonban különböztetni a valódi és a 

retorikai kérdéseket. A valódi kérdés mindig arra irányul, hogy arra egy harmadik személy 

választ adjon, és különböző válaszokra nyitott. Amennyiben ez nem így van, valójában nem 

kérdésről van szó. Annak eldöntésekor, hogy valódi vagy retorikai kérdés hangzott-e el, a 

kontextust és a megnyilatkozás körülményeit kell segítségül hívni. Amennyiben a bíróság arra 

a megállapításra jut, hogy retorikai kérdésről, azaz valójában tényállításról van szó, ezt 

alaposan meg kell indokolni. Kétség esetén a hatékony alapjogvédelem érdekében tág kérdés 

fogalomból kell kiindulni.197
 

 
b) Formalbeleidigung, Schmähung 

 
A GG 5. cikk (1) bekezdése a polemikus vagy túlzó kritikát is védi. Külön csoportot 

képeznek azok a lealacsonyító megnyilvánulások, amelyek Formalbeleidigung-nak vagy 

Schmähung-nak minősülnek, ilyenkor ugyanis a vélemény-nyilvánítási szabadság rendszerint 

a becsületvédelem mögé szorul. A vélemény-nyilvánítási szabadságot elnyomó hatása miatt 

 
197 BVerfG NJW 1992, 1442 
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ugyanakkor a BVerfG szűken definiálja a szakbíróságok által kialakított gyalázkodási 

fogalmat. E szerint még  az eltúlzott vagy kirívó kritika sem tesz önmagában egy 

megnyilatkozást gyalázkodássá. A közlés akkor éri el ezt a jelleget, amikor nem a tárgyban 

való megnyilatkozás, hanem a személy diffamálása áll az előtérben.198  Ezen okból kifolyólag 

a nyilvánosságot lényegesen érintő kérdésben csak kivételesen állapítható meg Schmähkritik. 

Ha egy bíróság egy közlést hibásan Formalbeleidigung-nak vagy Schmähung-nak minősít, és 

így az eset körülményeinek mérlegelése elmarad, akkor egy olyan alkotmányjogilag jelentős 

hibát vét, amely a döntés megsemmisítéséhez vezet.199
 

A közlés értelmezése és annak minősítése képezte annak az ügynek a tárgyát, ahol egy 

író- és újságíró Joseph Strauss bajor miniszterelnököt kényszer demokratának 

(Zwangsdemokrat) nevezte egy Stern interjúban.200 Az író különböző írásaiban a náci múlt 

feldolgozásával foglalkozott, és azt a nézetet képviselte, hogy a Szövetségi Németország nem 

minden képviselője valódi demokrata, és nem mindannyian vannak meggyőződve ezen 

rendszer előnyeiről. Ebben az összefüggésben használta a kényszer demokrata fogalmat és 

szimbolikus figurájának Strausst tekintette. A Stern magazinnak adott interjú során feltett 

kérdésre úgy felelt, hogy „Számomra a kényszer demokraták azok az emberek, akik csak 

kényszerből vagy opportunista okokból tértek át a demokráciára és ezt az államformát 

formálisan fogják fel. Számomra Franz Joseph Strauss ezen típus megtestesítője.” Strauss 

ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel fordult a polgári bírósághoz, amely megtiltotta a 

fentiek állítását és híresztelését. A polgári bíróságok érvelésének egyik pillére, hogy a 

panaszos állításai azt jelentik, hogy Strauss közel áll a nemzetiszocializmushoz, a másik, hogy 

Schmähung-ról van szó. Mivel a szöveg értelmezése, és annak ilyetén minősítése alapvetően 

meghatározta a vélemény-nyilvánítási szabadság terjedelmét, a BVerfG mindkét elemet teljes 

kontrollnak vetette alá, és egyik megállapítással sem értett egyet. A polgári bíróságok által 

elfogadott értelmezés ugyanis nem az egyetlen lehetséges értelme a szövegnek. Téves volt 

továbbá az inkriminált kijelentés Schmähung-nak minősítése is, hiszen nem lehetett alappal 

azt állítani, hogy a panaszos a tárgyi összefüggéstől teljesen elszakadt volna, és kizárólag az 

érintett személy diffamálásáról lenne szó. A kényszer demokrata jelző használatával ugyanis a 

panaszos a demokratikus rendszer olyan személyek általi veszélyeztetésére akarta felhívni a 

figyelmet, akik ezt az államformát csak kifelé ismerik el, belül azonban elutasítják. Mivel 

kizárólag a körülmények kényszerítő hatására mutatják magukat demokratának, a 

körülmények megváltozásakor gyorsan megmutatkozhatnak antidemokratikus hajlamaik. A 

panaszos kizárólag a fentiekkel összefüggésben nevezte meg Strausst, mint ezen típus egyik 

példáját. A tárggyal kapcsolatos vitában azonban még egy demokratikus politikusnak is el kell 

viselnie, ha kényszer demokratának nevezik. Általános jelleggel levonható tehát a 

következtetés, hogy nyilvános vitákban, különösen a politikai vitákban a felfokozott vagy 

polemikus formában kifejezett kritikát is el kell fogadni, mert ellenkező esetben a 

véleményalkotási folyamat megbénulása vagy beszűkülése fenyegetne. 

A közlés téves jogi minősítése miatt semmisítette meg a BVerfG azokat a büntető 

ítéleteket, amelyek becsületsértés miatt ítéltek el egy ügyvédet. Az ügyvéd egy közhasznú 

egyesület első elnökét védte egy büntetőeljárásban, ahol az ügyészség az adományok 
 

198 1 BvR 2272/04 
199 BVerfGE 93, 266 [105] 
200 BVerfGE 82, 272 
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eltulajdonításával vádolta, és le is tartóztatták. A védő nemcsak az ülésen intézett verbális 

támadást az ügyésznő ellen, de amikor este egy újságíró felhívta, akkor a telefonbeszélgetés 

során az ügyvéd az ügyésznőt őrültnek, butának, elmebetegnek nevezte. A BVerfG szerint a 

büntetőbíróságok nem indokolták kellően, hogy miért tekintik Schmähung-nak a cselekményt. 

Bár a használt kifejezések feltűnően élesek voltak és csorbították a sértett becsületét, hiányzik 

annak részletes kifejtése, hogy a tartalom miért nem áll semmilyen összefüggésben a tárggyal. 

A közlés téves minősítése folytán elmaradt az érdekek összemérése, amelyet az eset konkrét 

körülményei alapján a megismételt eljárásban a rendes bíróságnak kell elvégeznie.201
 

Hasonlóképp alaposnak találta az alkotmányjogi panaszt a BVerfG, amikor egy 

polgári per felperesét ítélték el becsületsértés miatt. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a 

bíró ellen elfogultsági kifogást jelentett be, melynek indokolásában a tárgyalásvezetést a 

nemzetiszocialista különbíróságok előtti eljárásokhoz, illetve középkori 

boszorkányüldözéshez hasonlította. A BVerfG szerint tévedtek az eljáró bíróságok, amikor 

ezeket Schmähkritiknek minősítették, mivel az inkriminált közlés nem nélkülözte a tárgyi 

összefüggést, azt pedig nem lehet megkövetelni, hogy a felperes az álláspontja kifejtéséhez 

szükséges kritikára szorítkozzon.202
 

A becsületet csorbító kijelentés gyalázkodásnak minősítése és az ezzel indokolt 

lemondás a vélemény-nyilvánítás és a becsület összeméréséről rendszerint megköveteli az 

alkalom és a kontextus vizsgálatát. Ettől kivételesen akkor lehet eltekinteni, amikor olyan 

megnyilvánulásról van szó, amelynek diffamáló tartalma annyira jelentős, hogy minden 

elképzelhető összefüggésben csak, mint az érintett puszta lealacsonyítása jelenik meg, és ezért 

a konkrét kontextustól függetlenül mindig, mint gyalázkodást kell felfogni, mint ahogy ez 

különösen súlyos szitokszavak esetében előfordulhat.203
 

Ha a közlés nem jelent támadást az emberi méltóságra és Formalbeleidigung-nak vagy 

Schmähung-nak sem minősül, a megítélése az érintett jogi tárgyak korlátozásának 

súlyosságán múlik. Ekkor, ellentétben a tényállításokkal, nem játszik szerepet, hogy a kritika 

jogos, vagy az értékítélet „helyes”-e. Ezzel szemben az esik latba, hogy a vélemény- 

nyilvánításra önös érdekek érdekében kerül-e sor, vagy egy a nyilvánosságot jelentősen érintő 

kérdéssel összefüggésben. A vélemény-nyilvánítási szabadságnak a demokratikus rend 

szempontjából játszott fundamentális jelentősége miatt a vélelem a szabad szólás mellett szól, 

amennyiben a nyilvánosságot jelentősen érintő kérdésben a szellemi vitához való 

hozzájárulásról van szó. Az ettől való eltérést olyan indokolással kell ellátni, amely ezen 

jognak a demokráciában betöltött jelentőségével is számot vet.204
 

 
2.6. A GG 5. cikkének hatása a StGB 193. §-ára 

 
A GEMA-ügyben205 a BVerfG nemcsak arra mutatott rá, hogy a bíróságok 

elmulasztották a becsületvédelem és a vélemény-nyilvánítási szabadság összemérését, hanem 

arra is felhívta a figyelmet, hogy a mérlegelés elvégzésekor a bíróságnak fel kellett volna 

 
201  1 BvR 2646/15 
202  1 BvR 2433/17 
203  1 BvR 1318/07 
204 BVerfGE 93, 266 [106] 
205 1 BvR 501/62 
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ismernie, hogy a panaszos által alkalmazott megfogalmazást a 193. § a GG 5. cikkel 

összefüggésben lefedi, mert a megnyilatkozás egy nyilvános, a közvélemény alakítását 

szolgáló vitában hangzott el és adekvát reakció volt egy folyamatra. Ez az indokolás szerves 

összefüggést teremtett tehát a StGB 193. §-a és a GG 5. cikke között, előrevetítve, hogy a 

BVerfG felfogásában a 193. § alkalmas az alkotmányos követelmények érvényre juttatására. 

Ez különösen annak fényében érdekes, hogy egy 1871 óta változatlanul hatályban lévő 

rendelkezésről van szó, amelynek elfogadásakor még az alapjogok sem voltak ismertek mai 

formájukban.206
 

Ezt a szerepet azonban csak akkor tudja betölteni a 193. §, ha nemcsak a saját érdek 

érvényesítését ismerik el ebben a körben. Az a tendencia tehát, hogy a BVerfG többek között 

e rendelkezésben látta meg az alkotmányos követelmények transzformálására a lehetőséget, 

szükségszerűen magával kellett, hogy vonja, és magával is vonta a 193. §  alkalmazási 

körének bővítését. Ez a tendencia jól tetten érthető az alábbi ügyben is. A 193. § mikénti 

értelmezése állt a Schmid-Spiegel döntés középpontjában.207 A panaszos előadást tartott a 

politikai sztrájkról. A politikai sztrájk jogosságára vonatkozó közlései, és azon állítása, 

miszerint a sajtó 95%-a gazdaságilag a vállalkozásoktól függ, és ezért szakszervezet-ellenes, 

ellene irányuló cikkekhez vezetett, amelyben a kommunizmusra való hajlandósággal 

gyanúsították, és kétségbe vonták, hogy magas bírói tisztség betöltésére alkalmas lenne. A 

Spiegel ezen alkalomból interjút kért tőle. A panaszos dokumentumokat adott át az 

újságírónak, amelyekből kiderül, hogy határozottan kommunizmusellenes. Az újságíró 

azonban anélkül írta meg a cikket, hogy a részére átadott anyagokat kiértékelte volna. A 

cikkben nem a panaszos politikai sztrájkkal kapcsolatos nézeteit tárgyalták, hanem a politikai 

múltjával foglalkoztak, méghozzá azt állítva, hogy azon egy kimondottan vörös fonal húzódik 

keresztül. Erre válaszul a panaszos megjelentette az állásfoglalását a Stuttgarter Allgemeine 

Zeitungban. Ebben a Spiegel írását pletykának nevezte, amelyben valós és valótlan elemek 

keverednek. Olyan publicisztika, amely a politika területén az, ami az erkölcs területén a 

pornográfia, csak azzal a különbséggel, hogy az előbbit még nyíltan lehet olvasni. A 

panaszost becsületsértés miatt elítélték. A büntető bíróság nem tartotta alaposnak a 193. §-ra 

hivatkozást, egyrészt azért, mert a vádlott a becsületét védte, másrészt, mert nem volt 

szükséges a válaszreakció ebben a formában. 

A BVerfG szerint a büntetőbíróságok nem ismerték fel a közvélemény alakításának 

alkotmányos jelentőségét, és ennek következtében helytelenül értelmezték a vélemény- 

nyilvánítási szabadság befolyását a becsületvédelmi rendelkezésekre. A vélemény- 

nyilvánítási szabadságnak ugyanis éppen a 193. § által megkövetelt mérlegelésre lényeges 

befolyást kell gyakorolnia. A BGH ennek megfelelően jár el, amikor ezt a jogellenességet 

kizáró okot a vélemény-nyilvánítási szabadság kifejeződéseként értékeli, alkalmazásakor a 

közvélemény alakításának jelentőségét figyelembe veszi, és a korábbi joggyakorlattól eltérően 

a sajtó demokratikus államban betöltött funkciójára figyelemmel közérdekek sajtó általi 

érvényesítését is elismeri a 193. § keretében.208 A jelen ügyben az alkotmányjogi hiba éppen 

az, hogy a bíróságok a tényállást helytelenül csak a becsületvédelem szempontjából ítélték 

meg, anélkül, hogy a sajtó közvélemény-alakító hatását mérlegelték volna. A jogos érdek 
 

206 SCHMIDT, H.C. (2009), 652. 
207 BVerfGE 12, 113 
208 BGHSt 12, 287 
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jellege lényegesen függ attól, hogy a szóban forgó cikk milyen érdekeket érintett. Ez ugyanis 

nemcsak a panaszos személyes becsülete volt, hanem egy magas bírói tisztség betöltése egy 

állítólagosan alkalmatlan személlyel, azaz a személyzeti politikát és az igazságszolgáltatás 

bizalomra méltóságát érintően is állást foglalt a Spiegel. Ekkor azonban ugyanezen közösségi 

érdekek érvényesítését a panaszos válaszreakciója esetében is el kell ismerni. A nyilatkozó 

személyes motivációja nem lehet egyedül meghatározó. A panaszos közlése ugyanis objektíve 

tekintve hozzájárulás a nyilvánosságot erősen foglalkoztató kérdéshez és ezen jellegét nem 

veszítheti el azáltal, hogy a panaszos egyidejűleg a saját becsületét és a pozícióját is védte. 

Hasonlóképp, attól sem függhet kizárólagosan a megítélés, hogy a sértett válasza a becsülete 

helyreállításához feltétlenül szükséges volt-e. A válasz ugyanis éppúgy hozzájárul a 

közvélemény alakításához. 

A sajtó valósághű tájékoztatásra köteles. A közvélemény csak abban az esetben 

alakulhat helyesen, ha az olvasót a lehetséges keretek között helyesen tájékoztatják. A 

sajtónak vizsgálnia kell azon hírek és állítások valóságtartalmát, amelyeket továbbad. Még ha 

ezt az ellenőrzési kötelezettséget nem is szabad túlfeszíteni, megengedhetetlen, hogy 

könnyelműen valótlan híreket terjesszenek. A valóságot nem szabad tudatosan elferdíteni, ez 

történik akkor is, ha az ismert, lényeges tényeket elhallgatják a nyilvánosság elől. A szóban 

forgó Spiegel cikk a panaszos politikai beállítottságáról torz képet festett, méghozzá nemcsak 

egyes téves állítások továbbadásával, hanem mindenekelőtt tények tudatos elhagyásával. 

Azaz, a teljes valóság látszata alatt tudatosan részigazságot közölt. Azt, hogy a panaszos erre 

hogyan válaszolhat, döntően a Spiegel tudósítás módja és az a szükségesség határozza meg, 

hogy ennek a közvéleményre gyakorolt hatását hogyan befolyásolhatja. Mivel a Spiegel maga 

adott alkalmat a sértő értékítéletre, azt el kell tűrnie (Recht zum Gegenschlag). A GG 5. cikk 

(1) bekezdésnek a 193. §-ra kihatása megköveteli tehát, hogy a büntető bíróságok a 

panaszosnak a közvélemény alakításához fűződő érdekét is elismerjék, és a válaszként 

megfogalmazott közlését ennek fényében értékeljék. 

A 193. § értelmezésénél az is latba esik, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság a 

szabad-demokratikus rend konstituáló eleme. Jogos érdek nem csak akkor állhat fenn, ha az 

érintett maga adott alkalmat a megnyilatkozásra, vagy valaki személyes támadások ellen 

védekezik, hanem akkor is, ha társadalmilag vagy politikailag releváns kérdések nyilvános 

megvitatásában vesz részt. Ezt különösen akkor kell figyelembe venni, ha a becsület védelmét 

szolgáló tényállások nem személyekre, hanem állami intézményekre vonatkoznak.209
 

A fentiekből is látható, hogy a jogellenesség megítélésekor egy nagyon összetett 

mérlegelési tevékenységet kell elvégeznie a büntető bíróságnak. A konkrét esetre vonatkozó 

átfogó érdekösszemérés (einzelfallbezogene umfassende Gesamtabwägung) elvégzéséhez az 

alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel a következő szempontokat hangsúlyozza a 

Kommentár: 

- a szemben álló érdekek, 

- a közlés előzményei, az arra okot adó körülmények, 

- a közlés formája, 

- az információ jelentősége a nyilvánosság számára.210
 

 
 

209 BVerfGE 93, 266 [102] 
210 BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 193 Rn 31 
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Úgy tűnik tehát, hogy a német büntetőjogban a 193. § az a rendelkezés, amely 

alkalmas az alkotmányos követelmények büntetőjogi dogmatikába illesztésére.211 Függetlenül 

tehát attól, hogy 1871-es törvénybe iktatásakor még fel sem merülhettek alkotmányjogi 

szempontok, ez a rendelkezés lett az, amely egyfajta hidat képez az alkotmányjog és a 

büntetőjog között. Ez ugyanakkor szükségszerűen ahhoz vezetett, hogy a 193. § értelmezését 

egyre inkább a BVerfG végzi, alkalmazását pedig elsősorban a BVerfG GG 5. cikkel 

kapcsolatos értelmezése befolyásolja.212
 

Ennek ellenére kevesen vannak, akik a 193. §-t feleslegesnek tartják, és közvetlenül a 

GG 5. cikkét tekintik büntethetőséget kizáró oknak. Közéjük tartozik Hilgendorf, aki szerint a 

vélemény-nyilvánítási szabadság nem egyszerűen a 193. § konkretizálásának mércéje, hanem 

maga a szóba jövő kizáró ok.213 Mivel azonban a GG 5. cikke nem fogja át a valótlan 

tényállításokat, adós marad annak magyarázatával, hogy a valóság-bizonyítás sikertelensége 

után a 193. § hogyan szolgálhatna büntethetőséget kizáró okként. Mások szerint a 193. § a  

GG 5. cikk (1) bekezdésének kifejeződése. Zazyck hevesen kritizálja ezt a megállapítást. 

Álláspontja szerint a GG 5. cikk (1) bekezdéséből csak a vélemény-nyilvánítás szabadsága 

vezethető le, de semmiképpen nem az ahhoz való jog, hogy valaki a más becsületét sértően 

nyilatkozhasson. Ezt az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt korlátok is világossá teszik. Ebből 

következően viszont a becsületet sértő megnyilvánulások büntetlensége csak kifejezett 

büntethetőséget kizáró okból vezethető le. A 193. § tehát nem a GG 5. cikk (1) bekezdésének 

kivetülése, hanem a becsületvédelem és a GG 5. cikk (1) bekezdése közötti kollízióra 

vonatkozó szabályozás.214 Tiedemann szerint a büntető jogtudomány elveti az alapjogok 

általános jogellenességet kizáró hatásának elfogadását, mivel azok tartalma túlzottan 

határozatlan. Az egyetlen kivétel a GG 5. cikke, amely a 193. §-ban közvetlen konkretizálást 

nyer, úgyhogy annak értelmezése messzemenőkig a BVerfG-re tolódott át.215 A BVerfG 

gyakorlatából sem következik, hogy a GG 5. cikke közvetlen jogalap lenne. A Schmid- 

Spiegel döntésben216 a 193. § alkalmazásával kapcsolatban kifejtette a testület, hogy a 

vélemény-nyilvánítási szabadságnak éppen a 193. § által a becsület és a vélemény-nyilvánítás 

között megkövetelt érdekösszemérésre lényeges befolyást kell gyakorolnia. A GEMA- 

döntésben a BVerfG a szükséges mérlegelést kifejezetten a 193. § és ezáltal a jogellenesség 

körébe helyezte. Más döntésben is büntethetőséget kizáró okként jeleníti meg a 193. §-t a GG 

5. cikk (1) bekezdéssel összefüggésben.217
 

 
2.7. A művészet szabadsága és korlátai 

 
Az első problémát a művészet fogalma adja, azaz, hogy a művészetet kell-e, lehet-e definiálni, 

és hogy ha igen, hogyan. Könnyen belátható, ha az állam mondja meg, hogy mi a művészet és 
 

211 vö. WINTER, T. (2007) 126. 
212 A Kommentár egyenesen arra a következtetésre jut, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság rendkívüli értéke 

folytán ez az alapjog olyan jelentős kisugárzó hatással rendelkezik, amely következtében az értékítéletek esetén a 

193. § csak, mint a GG 5. cikk (1) bekezdésének kifejeződése értelmezhető, és konstitutív jelentőségét 

messzemenően elveszítette ez a rendelkezés. BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 193 Rn. 28 
213 ASKARYAR, M. (2010), 358. 
214 BeckOK StGB/Valerius (2018), StGB § 193, Rn 6 
215 TIEDEMANN, K. (1991), 36-37. 
216  BVerfGE 12, 113, 125 
217  BVerfGE 24, 278, 283 



72  

mi nem az, akkor azzal maga határozza meg a cikk védelmi körét. Ha viszont nem tudjuk, mi  

a művészet, azt sem tudjuk meghatározni, mi az, amit védeni kell. A BVerfG értelmezésében  

a művészeti tevékenység alapvető követelményeinek meghatározását nemhogy nem tiltja a 

GG 5. cikk (3) bekezdése, hanem egyenesen alkotmányjogi kötelesség. Megengedettnek és 

szükségesnek azonban csak a művészet és nem művészet közötti megkülönböztetés 

tekinthető, a magasabb vagy alacsonyabb, jó vagy rossz művészet közötti minőségi 

különbségtétel már alkotmányosan meg nem engedett tartalmi kontrollt jelentene.218
 

A BVerfG nem egy általános művészet fogalmat alkotott, hanem azokat a jegyeket 

határozta meg, amelyek a művészetre jellemzőek. E szerint  a művészeti tevékenység lényege 

a szabad alkotás, amelyben a művész benyomásai, tapasztalatai, élményei egy meghatározott 

formanyelv közvetítésével kerülnek kifejezésre. Minden művészeti tevékenység tudatos és 

tudattalan folyamatok összeolvadása, amelyek racionálisan nem oldhatók fel. A művészeti 

alkotásnál az intuíciók, a fantázia, és a művészet értelmezése együtt hatnak, elsősorban nem 

közlés, hanem kifejezés, méghozzá a művész individuális személyiségének legközvetlenebb 

kifejezése.219 Ez alá tartozik a karikatúra és a szatíra is. 

Az 5. cikk felépítésére figyelemmel tisztázást igényelt, hogy a művészet szabadsága 

hogyan viszonyul a vélemény-nyilvánítási szabadsághoz és hogy a becsület védelme 

mennyiben lehet a korlátja. A Mephisto-ítéletben
220

 a BVerfG kimondta, hogy a művészet 

önállóságában és öntörvényűségében korlátok nélkül biztosított. A (3) bekezdés lex specialis 

az (1) bekezdéshez képest, amiből következően tilos a (2) bekezdés korlátait a (3) 

bekezdésben nevesített területekre alkalmazni. Elvetette azt is, hogy a művészeti szabadság a 

2. cikk (1) bekezdés 1. félmondata szerint, mások jogai által korlátozható lenne. Mindez nem 

jelenti azonban azt, hogy e szabadságjog korlátlan lenne. Ezeket a korlátokat azonban csak 

maga az Alaptörvény szabhatja meg. A művészeti szabadság keretében fellépő konfliktust az 

alaptörvényi értékrend és az alapvető értékek rendszere egységének figyelembe vételével, 

alkotmányértelmezés útján kell megoldani. Az alapjogi értékrendszer részeként a művészeti 

szabadság különösen az 1. cikkben garantált emberi méltósággal vetendő össze, amely a 

legfőbb értékként az egész alapjogi értékrendszert uralja. Az egyén szociális érték és 

elismerési igénye éppúgy nem magasodhat a művészeti szabadság fölé, ahogy a művészet sem 

függetlenítheti magát minden további nélkül az ember általános elismerési igényétől. 

A Strauß-ügyben
221

 a panaszos a „konkret” újságban több karikatúrát jelentetett meg a 

bajor miniszterelnökről, Dr. Franz Josef Strauß-ról, amelyek őt szexuális pózokban, 

disznóként ábrázolták. Egyes rajzokon bírói talárt viselő disznóval üzekedett. A büntető 

bíróságok becsületsértésért elítélték a panaszost. A BVerfG nem vitatta el az ábrázolások 

művészi jellegét és azt is elismerte, hogy ezen ábrázolásmód sajátja, hogy túlzásokkal, 

torzításokkal dolgozik. A büntető bíróságok az ábrázolásokat helyesen a GG 5. cikk (3) 

bekezdés védelmi körébe vonták, és a rajzokat a műfaji sajátosságokra figyelemmel 

értelmezték. Ezek tartalma az volt, hogy a sértett állati örömet érez az akaratának megfelelő 

igazságszolgáltatás felett, és az igazságszolgáltatást visszataszító módon saját céljaira 

használja. Az ábrázolásmód azonban ezen felül is sértő volt. Bár a sértett egy közéleti 

 

218  BVerfGE 75,369 
219  BVerfGE 30,173 
220 BVerfGE 30, 173 (1971) 
221 BVerfGE 75,369 
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személyiség, így nagyobb mértékben támadások célpontja és ezeket pozíciójánál fogva el kell 

viselnie, a konkrét esetben a panaszos áthágta az elvárható határt. Nem pusztán arról volt 

ugyanis szó, hogy a sértett bizonyos jellembeli vonásait valamely állat választásával 

ábrázolták, a cél az emberi méltóság támadása volt. Azt akarták kifejezni, hogy a sértett állati 

tulajdonságokkal rendelkezik, és ennek megfelelően viselkedik. A szexuális magatartás 

ábrázolása, amely az embernél még ma is az intimszféra védelemre méltó magjához tartozik, 

az érintett személy lealacsonyítását célozta. Ezáltal a panaszos őt oly módon sértette, amelyet 

egy jogrendnek, amely az ember méltóságát a legmagasabb értékként ismeri  el, 

helytelenítenie kell. Mivel itt az emberi méltóság magjának megsértéséről volt szó, az érdekek 

összemérésére nem kerülhet sor. Hangsúlyozta azt is a testület, hogy az a körülmény, hogy a 

sértett nyilvános össztűzben álló politikus, nem fosztja meg őt emberi méltóságától, és még a 

művészeti szabadságra hivatkozással sem igazolja az ilyen becsületsértéseket.222 Függetlenül 

tehát attól, hogy az 5. cikk  (3) bekezdés nem fogalmaz meg korlátokat, a BVerfG az 

alkotmány-immanens korlátokat itt is elismeri. Ennélfogva a művészeti szabadságnak is 

korlátját képezi az emberi méltóság. 

 
2.8. A német gyakorlat általános értékelése 

 
Azt, hogy egy-egy modell milyen sajátosságokat mutat, a történelmi fejlődés, az 

ország jogi kultúrája, a szóban forgó értékek alkotmányos védelmének rendszere, az 

alkotmánybíróság jogköre, és az alsóbb bíróságokkal való kapcsolata markánsan 

meghatározza. Ezek alapján a német modell a következőképpen jellemezhető: 

 
1. Az alkotmányos szabályozás sokkal részletesebb, mint  az Egyesült Államokban. Az 

Alaptörvény a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátait nevesíti, ezek között kifejezetten 

szerepel a becsület védelme. 

 
2. A német alapjogi rendben az első helyen az emberi méltóság áll, a személyiség szabad 

kibontakozásához való jogon keresztül pedig a becsület is alkotmányos védelmet élvez. 

 
3. Erős hagyományai vannak a becsület büntetőjogi védelmének. 

 
4. Ebből következően a vélemény-nyilvánítási szabadság a becsülettel szemben nem élvezhet 

akkora védelmet, mint az USA-ban. Ennek eredményeként az emberi méltóság sérthetetlen 

magja még a legmagasabb tűrésre kötelezett politikusok esetében is a GG 5. cikk korlátja, a 

valótlan tényállításokra pedig nem terjed ki az 5. cikk (1) bekezdése. 

 
5. Az alkotmányos szabályozás sajátosságai miatt a BVerfG nem biztosíthat automatikus 

elsőbbséget a vélemény-nyilvánítási szabadságnak. Alapjogi kollízió esetén az összes 

körülmény mérlegelésével kell dönteni. 

 

 

222 Nem lehet nem észrevenni a Falwell-üggyel való hasonlóságot, és azt, hogy mennyire más ugyanannak a 

kérdésnek az alkotmányjogi megítélése az Egyesült Államokban és Németországban. 
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6. A BVerfG ezért a rendes bíróságoktól mindenekelőtt a szemben álló érdekek mérlegelését 

és a döntés kimerítő indokolását követeli meg, amivel nagy felelősséget hárít a rendes 

bíróságokra. 

 
7. A BVerfG a közügyek vitatása terén a vélemény-nyilvánítási szabadság kiszélesítésével 

fokozatosan szorította vissza a becsületvédelmet. Ezt a kölcsönhatási elmélet 

megfogalmazásával, a szólás szabadsága melletti vélelem felállításával, a vélemény- 

nyilvánítási szabadságot korlátozó büntetőjogi kategóriák (tényállítás, Formalbeleidigung, 

Schmähung) szűkítésével, és a jogellenességet kizáró ok (Wahrnehmung berechtigter 

Interessen) kiszélesítésével érte el. Nem alaptalan tehát az a megállapítás, mely szerint a 

becsületvédelmi tényállások értelmezése Németországban jelentős mértékben a BVerfG-re 

szállt át.223
 

 
8. A büntető bíróságok tevékenysége két okból vezethet a GG 5. cikkének megsértéséhez. 

Vagy a szöveg megfelelő értelmezését nem végzik el a bíróságok, és ezáltal olyan 

értelmezésre alapoznak elítélést, amely a tárgyi ügyben nem vagy nem meggyőzően volt 

megállapítható, vagy ugyan helyesen állapítják meg a vád tárgyát képező közlés jelentését, de 

nem, vagy nem jól mérlegelik a szemben álló érdekeket. Előbbi esetben a tényállásszerűség 

hiányáról van szó, hiszen a megfelelő értelmezés mellett az inkriminált szöveg nem 

tényállásszerű. Ettől eltérően, ha az értelmezés megfelelő és a cselekmény tényállásszerű, a 

jogellenesség körében azt kell megvizsgálni, hogy a becsületet ért támadást a jogrend 

tolerálja-e. Amennyiben a terhelt által képviselt érdek vagy az általa követett cél az eset 

összes körülményére figyelemmel magasabb rendű, az egyén becsületének háttérbe kell 

lépnie, és jogellenesség hiányában felmentő ítéletet kell hozni. 

 
9. Az alkotmánybírósági gyakorlat megítélése azonban nem egységes. Egyesek élesen 

kritizálják egyrészt a BVerfG által magának vindikált jogkört az inkriminált közlések 

értelmezésében, másrészt azt, hogy a közéletben és a politikai megnyilatkozások körében 

túlzottan tágan ismeri el a jogos érdekek meglétét. Érvelésük szerint az általános 

felfokozottság és az ezáltal kiváltott színvonaltalanság, illetve nyerseség a közéleti vitákban 

nem vezethet ahhoz, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadságot mintegy szidalmazási 

szabadság értelemben előrébbvalónak ismerjük el az egyén jogánál.224 Tiedemann szerint a 

BVerfG az általa kifejlesztett kölcsönhatási elméletet arra használta, hogy a büntetőjogi 

becsületvédelmet a politikai és közügyek terén drasztikusan csökkentse. Az ellencsapás 

jogának elismerése, az értékítéletek és tényállítások elhatárolásának tendenciózus eltolása az 

előbbi javára és a szabad beszéd vélelmének elfogadása ahhoz vezetett, hogy lényegében már 

csak a tudatosan valótlan tényállítások és a hamis idézetek büntethetők rágalmazásként vagy 

becsületsértésként.225 Zaczyk szerint még a közjogban is szokatlanul élesen kritizálják, hogy a 

mérlegelés során a becsületnek túlzottan csekély jelentőség jut.226 A kritikák másik része 

viszont a becsületvédelmi tényállások alkotmánybírósági segédlettel történő megmentése 

 

223 WINTER, T. (2007), 128., LACKNER, K.-KÜHL, K. (2018), StGB.§ 193 Rn 1 
224 TRÖNDLE, H.-FISCHER, T. (2006), 1227. 
225 TIEDEMANN, K. (1991), 37. 
226 KINDHÄUSER, U.-NEUMANN, U.-PAEFFGEN, H.-U. (2017), StGB. § 193, Rn 5 



75  

ellen irányul, és azt hangsúlyozza, hogy az alkotmányos követelmények a becsületvédelmi 

tényállások dogmatikáját a konkrét ügy egyedi körülményei körül bonyolódó 

jogalkalmazással terhelik meg, ami már jogbiztonsági problémákat is felvet.227 A 

jogalkalmazásban tapasztalható kazuisztika Winter szerint kétségessé teszi, hogy a 

joggyakorlat alkotmánybírósági orientálása mennyire volt sikeres.228
 

 
10. Itt kell megemlíteni végül, hogy az 1960-as évek végén, ’70-es évek elején a 

jogirodalomban élénken követelték a becsületvédelmi tényállások reformját, ezen 

cselekményeknek a bűncselekmények közül való kiemelését, és a szabálysértésekhez hasonló 

újraszabályozásukat.229 A vonatkozó tényállások StGB-ből való kiemelése érdekében, 1987- 

ben a Zöldek törvényjavaslatot is benyújtottak,230 ugyanakkor mindezidáig mind a 

tudományos, mind a politikai törekvések eredménytelennek bizonyultak a becsületvédelmi 

tényállások dekriminalizálása érdekében. 

 

 
3. A strasbourgi gyakorlat 

 
3.1. Bevezető megállapítások 

 
A Római Egyezmény 10. cikke védi a vélemény-nyilvánítás szabadságát. E szerint 

 
1. „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás 

szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet 

nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a 

rádió-, televízió- vagy mozgóképvállalatok működését engedélyezéshez kössék. 

2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan 

alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges 

intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a 

közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve 

vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és 

pártatlanságának fenntartása céljából. 

 
A fenti rendelkezéseket az EJEB esetjoga tölti meg tartalommal. A 10. cikk által nyújtott 

védelmet alapvetően meghatározza, hogy a Bíróság milyen igazolással látja el a vélemény- 

nyilvánítási szabadságot. Az értelmezés kiindulópontja, hogy a kifejezés szabadsága egyike a 

demokratikus társadalmak legfontosabb alapjainak, fejlődésének és az egyének 

önmegvalósításának egyik legalapvetőbb feltétele is egyben. A Bíróság tehát a vélemény- 

nyilvánítási szabadságnak mind az instrumentális, mind a konstitutív igazolását elfogadja.231  

A védelem hatókörével kapcsolatban a Bíróság rendre hangsúlyozza, hogy a 10. cikk nemcsak 

azokra az információkra és eszmékre terjed ki, amelyek kedvező fogadtatásúak, nem támadó 
 

227 KUBICEL, M.-WINTER, T. (2001), 319. 
228 WINTER, T. (2007), 106. 
229 Ibid.,140., Itt kell megjegyeznünk, hogy a becsületsértésnek a magyar jogban van szabálysértési alakzata. A 

2012. évi II. törvény 180. § (1) bekezdése értelmében „Aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas 

kifejezést használ vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, szabálysértést követ el.” 
230 Ld.: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/11/010/1101040.pdf 
231 A kérdéshez bővebben ld. HALMAI G. (1994), 306.-tól 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/11/010/1101040.pdf
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vagy közömbös jellegűek, hanem azokra is, amelyek támadóak, sokkolnak vagy zavart 

keltenek. Az Egyezmény nemcsak az eszmék és információk tartalmát védi, de azt a formát is, 

amelyben kifejezték ezeket. A stílus is a kommunikáció része, mint a kifejezés  formája és 

mint ilyen a kifejezés tartalmával együtt védelmet élvez.232
 

A vélemény-nyilvánítási szabadság erős védettsége azonban nem jelenti azt, hogy ez a 

szabadság korlátlan lenne. Ezt egyértelműen kifejezésre juttatja a 10. cikk 2.  bekezdése, 

amely nemcsak számos olyan célt sorol fel, amelyek érdekében a vélemény-nyilvánítás 

korlátozható, de kifejezetten rögzíti azt is, hogy kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó 

szabadságról van szó. Ez utóbbi fordulatot különösen az újságírókkal kapcsolatban 

hangsúlyozza a Bíróság, és ebből vezeti le a sajtó munkatársainak jóhiszemű és gondos 

eljárási kötelezettségét. Mivel a 10. cikk számos kivételt meghatároz, a védelem hatékonysága 

nemcsak attól függ, hogy az 1. bekezdést milyen pozitív tartalommal tölti ki a Bíróság,  de 

attól is, hogy a korlátozás tesztrendszerét, illetve annak egyes elemeit hogyan értelmezi. A 

kivételek tág értelmezése, sűrű alkalmazása, a korlátozási rendszer felhigítása a védelem 

hatékonyságának csökkenésével fenyeget. Ezt a veszélyt a Bíróság is felismerte, így elvi éllel 

rögzítette, hogy a kivételeket megszorítóan kell értelmezni és meggyőzően kell indokolni. 

A Bíróság vizsgálja, hogy a korlátozás 

- törvényben meghatározott-e, 

- van-e legitim célja a 2. bekezdés értelmében, azaz kimutatható-e az ügyben, hogy a 

korlátozást a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy 

bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve 

vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a 

bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából alkalmazták, 

- szükséges-e egy demokratikus társadalomban. 

A témánkba vágó ügyek túlnyomó részében nem szokott vitás lenni a felek között, hogy a 

beavatkozás törvényben meghatározott, és legitim cél, nevezetesen mások jó hírneve vagy 

jogai védelme érdekében történik.233 A valódi jogkérdés általában az, hogy a beavatkozás 

szükségesnek minősül-e egy demokratikus társadalomban. E körben a Bíróság vizsgálja, hogy 

a beavatkozás kényszerítő társadalmi szükségletre adott-e választ, arányos volt-e az elérni 

kívánt céllal, és hogy a nemzeti bíróságok által a korlátozás mellett felhozott érvek relevánsak 

és elégségesek voltak-e. 

A részes államok bizonyos mérlegelési lehetőséget (margin of appreciation) élveznek 

annak eldöntésében, hogy nyomós társadalmi szükséglet (pressing social need) fennáll-e.234 A 

mérlegelési sáv fontos szereppel bír az Egyezmény működésében. Elismerése egyfajta 

szelepként működik, amely a tagállami szabályozások közötti különbségeket bizonyos fokig 
 

232 Az UJ-ügyben a Bíróság többek között azzal érvelt a kifejezés védelmet érdemlősége mellett, hogy a 
kérelmező szóhasználata ugyan túlzó volt, de közérdekű kontextusban tette, a kifejezés sajnálatosan általánosan 

használt az alacsony minőségű borokra és a kifejezés vulgáris jellege a kifejezés formájának erős részét képezte. 

CASE OF UJ v. HUNGARY (Application no.23954/10) § 24 
233 A jó hírnévhez való jog egyébként nem élvez önálló egyezményi védelmet, azt az Egyezmény 8. cikke a 

magánélethez való jog részeként védi. A magánélet egy széles fogalom, amelyet nem lehet kimerítően definiálni, 

magában foglalja egy személy fizikai és pszichikai integritását. Ahhoz, hogy a 8. cikk alkalmazása felmerüljön, a 

személy jó hírneve ellen irányuló támadásnak el kell érnie a komolyság egy bizonyos szintjét. 
234 Ha a megjegyzés egy egyén, egy közhivatalnok vagy az emberek egy csoportja ellen erőszakra buzdít, az 

állami hatóságoknak szélesebb mérlegelési lehetőségük van a beavatkozás szükségességének megítélésekor. 

CASE OF CEYLAN v. TURKEY (Application no. 23556/94) § 34. 
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tolerálja, egyben a tagállamok megnyugtatására is alkalmas. A Bíróság bizonyos fokig 

figyelembe veszi a tagállami szabályozás sajátosságait, illetve az ügy hátterét is.235 A 

mérlegelési jogot alapvetően három tényező befolyásolja: az érintett jog védelmének szintje, a 

jogkorlátozással elérni kívánt cél, és az, hogy a tagállamokban van-e kialakult egységes 

gyakorlat.236 Tekintettel arra, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság a konvenciós jogok 

között is fokozott védelmet élvez, a mérlegelési szabadság nem túl széles. A Bíróság expressis 

verbis megfogalmazta, hogy a mérlegelési jogot egyértelműen korlátozza a szabad sajtó 

biztosításához és fenntartásához fűződő érdek.237 Megjegyzendő továbbá, hogy a mérlegelési 

szabadság nem azonos mértékű a 10. cikk (2) bekezdésében felsorolt célokat illetően sem.  

Míg az erkölcs vonatkozásában egységes szabályozás hiányában megengedőbb volt a 

Bíróság,238 a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának megőrzése gyakorlatilag közös 

alapnak tekinthető a tagállami szabályozásokban.239 Ettől függetlenül a Bíróság elfogadja azt 

is, hogy az igazságszolgáltatás szereplőire vonatkozó állítások esetében elviekben a tagállami 

hatóságok vannak jobb helyzetben, hogy az ilyen ügyekben felmerülő különböző érdekek 

között a megfelelő összhangot megteremtsék.240
 

Annak megítélésekor, hogy mások jóhírnevének vagy jogainak védelme érdekében 

szükséges-e a vélemény-nyilvánítási szabadságba a beavatkozás, a Bíróságnak meg kell 

bizonyosodnia arról, hogy a nemzeti hatóságok megfelelő egyensúlyt alakítottak-e ki az egyik 

oldalon az Egyezmény 10. cikke által védett vélemény-nyilvánítási szabadság, a másik 

oldalon a 8. cikk által védett magánélethez való jog között. A Bíróság megállapítása szerint a 

10. és 8. cikk által védett jogok ugyanolyan tiszteletet érdemelnek, és egy kérelem megítélése 

nem változhat a szerint, hogy az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással egy jóhírnevet sértő 

cikk megjelentetője vagy a cikk által érintett személy a 8. cikk alapján nyújtja be a kérelmet. 

A mérlegelési sávnak, elvileg a két ügyben ugyanannak kell lennie.241
 

A Bíróság mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás szempontjából jogosult vizsgálni a 

szükségesség tárgyában hozott döntést. Végső soron tehát a Bíróság jogosult dönteni abban a 

kérdésben, hogy egy korlátozás vagy büntetés összhangban áll-e a 10. cikk által védett 

vélemény-nyilvánítási szabadsággal. A vizsgálat nem korlátozódik arra, hogy egy állam az őt 

megillető diszkréciót ésszerűen, gondosan vagy jóhiszeműen gyakorolta-e. A Bíróság a 

panaszolt beavatkozást az eset egészének fényében vizsgálja, figyelembe véve a közlés 

tartalmát és kontextusát is. 

A Bíróság feladata eldönteni, hogy a beavatkozás arányban állt-e a legitim céllal és, 

hogy a nemzeti bíróságok által a korlátozás mellett felhozott érvek relevánsak és elégségesek- 

e. Ennek során vizsgálja, hogy a nemzeti bíróságok olyan standardokat alkalmaztak-e, 

amelyek összhangban voltak a 10. cikkben foglalt elvekkel, továbbá, hogy a releváns tényeket 

figyelembe véve hozták-e meg döntésüket. Vizsgálja, hogy a nemzeti bíróságok alkalmazták- 

 
 

235 CASE OF CASTELLS v. SPAIN (Application no. 11798/85) § 39, CASE OF CEYLAN v. TURKEY 

(Application no. 23556/94) § 35. 
236 ld. részletesebben POLGÁRI E. (2005), 5-13. 
237 CASE OF WORM v. AUSTRIA (83/1996/702/894) § 47. 
238 CASE OF HANDYSIDE v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 5493/72) § 48. 
239 CASE OF WORM v. AUSTRIA (83/1996/702/894) § 49. 
240 CASE OF LEŠNÍK v. SLOVAKIA (Application no. 35640/97) 
241 CASE OF MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE AND INDEX.HU ZRT. v. 

HUNGARY (Application no. 22947/13) § 59. 
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e azon szempontrendszert, amelyet a korábbi esetjogában kifejtett. A nemzeti bíróságok 

értékelő tevékenységének végeredménye annyiban fogadható el, amennyiben a megfelelő 

kritériumokat alkalmazták és megvizsgálták az egyes kritériumok súlyát az ügy körülményei 

fényében.242
 

A Bíróság általában a következő szempontok alapján dönt a vélemény-nyilvánítási 

szabadság és a jóhírnév konfliktusának feloldásakor: 

 
1. A közlés tárgya 

 
A Bíróság mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy a kérdés mennyiben járul hozzá közérdekű 

vitához, mi a közlés kontextusa, a vita természete. A politikai és egyéb közérdekű ügyekben 

való - mégoly polemikus megszólalás is - nagyon magas védelmet élvez. 

 
2. A közlő személye 

 
Jelentőséggel bír az is, hogy az inkriminált közlést ki fogalmazza meg. Az újságírók, 

ellenzéki politikusok, szakszervezeti tisztségviselők által hivatásuk gyakorlása során 

megfogalmazott közlések a demokratikus társadalomban, a védők esetén az 

igazságszolgáltatásban betöltött szerepük miatt kevésbé korlátozhatók. 

 
3. A közléssel érintett személye 

 
A korlátozás megengedhetőségét nagyban befolyásolja az is, hogy kire vonatkozik a közlés. A 

politikusoknak, közhatalmat gyakorló személyeknek nagyfokú toleranciát kell tanúsítaniuk 

még a sértő megnyilvánulásokkal szemben is. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy nemcsak az 

érintett személy státusza, de korábbi magatartása is megalapozhatja a tűrési kötelezettséget. 

 
4. A közlés természete 

 
A Bíróság gyakorlatában is jelentősége van annak, hogy tényállítás vagy értékítélet kifejezése 

történt. Ez a védelem erősségét és a bizonyítást is alapvetően befolyásolja. 

 
5. A közlés következményei 

 
Nem elhanyagolható az a kérdés sem, hogy a közlés milyen következményekkel járt az 

érintett számára, mekkora nyilvánossághoz jutott el. 

 
6. A szankció jellege és szigora 

 

 

 

 

 
 

242 CASE OF MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE AND INDEX.HU ZRT. v. 

HUNGARY (Application no. 22947/13) § 68. 
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A tisztességes eljárás, a fegyveregyenlőség megsértése, vagy a kiszabott szankció is alapot 

adhat az Egyezménysértés megállapítására.243 A kiszabott büntetés jellege és súlyossága 

szintén figyelembe veendő faktor a beavatkozás arányosságának vizsgálatakor.244 A kiszabott 

szankció önmagában megalapozhatja a 10. cikk megsértését. 

 
A következőkben ezen kérdéseket vizsgálom részletesen. 

 
3.2. A közlés tárgya 

 
A strasbourgi esetjog egyik legfőbb sajátossága, hogy a vizsgálat fókuszában a közlés 

kontextusa áll, az érintett személy státusza inkább kiegészítő vizsgálati szempontot képez. 

 
A védelem szintje politikai természetű ügyekben 

 
Mivel a korlátozás megengedhetőségét végső soron az dönti el, hogy az szükséges-e 

egy demokratikus társadalomban, a védelmet alapvetően meghatározza, hogy az Egyezmény 

és a Bíróság milyen képet alkot egy demokratikus társadalomról. Lévén, hogy a Bíróság 

értékrendjében a szabad politikai vita egy demokratikus társadalom nagyon fontos jellemzője, 

a politikai vita területén tulajdonítja a legnagyobb jelentőséget a vélemény-nyilvánítás 

szabadságának. Ebből okszerűen következik, hogy nagyon nyomós okokat kíván meg a 

politikai beszéd korlátozásának igazolásához.245 Bár az Egyezmény 10. cikk 2. bekezdése 

látszólag széles körben teszi lehetővé a korlátozást, a Bíróság kevés teret enged a politikai 

beszéd vagy a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos vita korlátozásának.246 Ezt példázzák a 

következő esetek. 

A Lingens-ügy
247

 tényállása szerint 1975. október 9-én, négy nappal az osztrák 

általános választások után egy televízió interjú során Simon Wiesenthal azzal vádolta 

Friedrich Petert, az FPÖ elnökét, hogy a II. világháború idején az 1. SS brigádban szolgált. A 

következő napon Bruno Kreisky-t, a leköszönő kancellárt és az osztrák szocialista párt elnökét 

a TV-ben ezen vádakról kérdezték. Az interjúban Kreisky védelmébe vette Petert és 

Wiesenthal szervezetére és tevékenységére a „politikai maffia” és „maffia módszerek” 

kifejezésekkel utalt. Lingens osztrák újságíró két cikket írt a Profil magazinba. Az első 

cikkben kritikával illette Kreisky hozzáállását, és azzal vádolta, hogy Petert és más korábbi  

SS tagokat politikai okokból védelmez. A második cikk „Kibékülés a nácikkal, de hogy?” 

(Versöhnung mit den Nazis – aber wie?) címmel jelent meg.  Kreiskyt nemcsak azért  

kritizálta, mert támogatta Petert, hanem azon korábbi nácik irányába tanúsított viselkedése 

miatt is, akik nemrég részt vettek az osztrák politikában. A kancellár két büntetőeljárást 

indított Lingens ellen. Az osztrák büntetőeljárás a bűnösség megállapításával zárult a 

legrosszabb opportunizmus, immorális, méltatlan kifejezések miatt. A bűnösség 
 

243 Így például a Morris and Steel-ügyben is eljárásjogi okokból és a megítélt kártérítés nagysága miatt állapította 

meg a Bíróság a 10. cikk megsértését. CASE OF STEEL AND MORRIS v. UNITED KINGDOM (Application 

no. 68416/01) 
244 CASE OF CEYLAN V. TURKEY [GC], (Application no. 23556/94) § 37. 
245 CASE OF FELDEK v. SLOVAKIA (Application no. 29032/95) § 83. 
246 CASE OF SÜREK v. TURKEY (no. 1) [GC], (Application no. 26682/95) § 61. 
247 CASE OF LINGENS v. AUSTRIA (Application no. 9815/82) 
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megállapítását azzal indokolták, hogy a vádlott nem tudta ezen kifejezések valóságát 

bizonyítani. 

Az EJEB olyan alapvetéseket fogalmazott meg, amelyek miatt ez az ítélet a  

politikusok személyiségvédelmével kapcsolatban az egyik legjelentősebb, legtöbbet idézett 

döntéssé vált. Az osztrák bíróságok álláspontjával szemben a Bíróság nemcsak a 

személyiségvédelem szempontjainak tulajdonított jelentőséget, hanem annak is, hogy a 

sajtóban egy magas rangú politikus, állami vezető vonatkozásában, politikai kérdésben 

fogalmaztak meg polemikus állításokat. Hangsúlyozta, hogy a 10. cikk nemcsak azokat a 

információkat és eszméket védi, amelyek kedvezőek vagy semlegesek, hanem azokat is, 

amelyek támadóak, sokkolóak vagy zavaróak. Ezt követeli meg a pluralizmus, a tolerancia, 

amelyek nélkül nincs demokratikus társadalom. A Bíróság szerint a politikai vita szabadsága 

egy demokratikus társadalom magja és a sajtó szabadsága biztosítja a köz számára az egyik 

legjobb eszközt arra, hogy a politikai vezetők eszméit és attitűdjeit megismerjék, valamint 

véleményt formáljanak azokról. Az elfogadható kritika határai ezért tágabbak a 

politikusokkal, mint a magánszemélyekkel szemben, mivel az előbbiek elkerülhetetlenül és 

tudatosan kiteszik magukat annak, hogy az újságírók és a közvélemény szavaikat és tetteiket 

vizsgálja. A politikusoknak nagyobb türelmet kell tanúsítaniuk, különösen olyankor, amikor 

maguk is úgy nyilatkoznak meg nyilvánosan, hogy kritika tárgyai lehetnek.248 Nem kétséges, 

hogy a 10. cikk (2) bekezdése megengedi mások jóhírnevének védelmét, és ez a védelem a 

politikusokra is kiterjed, azonban ilyen esetekben a személyiségvédelem követelményeit a 

politikai ügyek széleskörű megvitatásához fűződő érdekkel kell összevetni. Mivel az ügy 

Kreisky-t politikusi minőségében érintette, figyelembe kell venni azt a hátteret is, amelyben a 

cikkek íródtak. 

Hasonló következtetésre jutott a Bíróság a Scharsach-ügyben.249 Az első kérelmező 

egy osztrák újságíró. A második kérelmező a News magazin tulajdonosa és kiadója. 1995-ben 

az első kérelmező „Barna fekete és piros helyett?” (Braun statt Schwarz und Rot?) címmel írt 

cikket, melyben azt a kérdést vitatta meg, hogy lehetséges és kívánatos-e a koalíciós 

kormányzás a Jörg Haider vezette FPÖ-vel. A kérelmező kifejtette, hogy véleménye szerint 

miért nem kívánatos egy ilyen koalíció, melynek kilenc okát adta. Kitért arra, hogy Steger 

vezetése alatt a „régi klozet nácik” elhagyták a pártot. Haider alatt visszatérnek és hivatalokat 

is szerezhetnek. A példálózó jelleggel felsorolt nevek, melyek között Mrs. Rosenkranz is 

szerepelt, mutatják, hogy a szélsőjobbtól való elhatárolódás, melyet folyamatosan hangsúlyoz 

Haider, valójában soha nem történt meg. Mrs. Rosenkranz az Alsó-Ausztriai Landtag tagja, az 

FPÖ Alsó-Ausztriai regionális szervezetének helyettes elnöke. Férje egy jól ismert jobboldali 

politikus, és egy magazin szerkesztője, melyet szélső jobboldalinak tekintenek. Az osztrák 

bíróság bűnösnek mondta ki az első kérelmezőt rágalmazásban és felfüggesztett 

pénzbüntetésre ítélte. A kiadót kártérítés fizetésére kötelezték. Az osztrák bíróságok szerint a 

kérelmező nem tudott olyan Mrs. Rosenkranz által végzett nemzetiszocialista tevékenységre 

bizonyítékot szolgáltatni, ami megalapozta volna, hogy klozet nácinak nevezzék. 

Az EJEB ezzel szemben annak tulajdonított jelentőséget, hogy a kérelmező újságíró, a 

sértett politikus, a cikk pedig politikai természetű volt egy akkor közérdekű kérdésben. A 
 

248 CASE OF LINGENS v. AUSTRIA (Application no. 9815/82) § 42. 
249 CASE OF SCHARSACH AND NEWS VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. AUSTRIA (Application no. 

39394/98) 
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„klozet náci” kifejezést az FPÖ politikusok kritizálására használta, köztük Mrs. Rosenkranzra, 

mert nem határolta el magát a szélsőjobbtól. Megállapította, hogy az osztrák bíróságok a 

kifejezés vizsgálatakor nem tanúsítottak kellő jelentőséget annak a politikai kontextusnak, 

amelyben azt használták. A „klozet nácit” úgy kellett érteni, amilyen jelentést annak Steger 

adott, amikor először használta ezt a kifejezést a pártjában folytatott politikai vitában, azt a 

személyt jellemezve, akinek kétséges a nemzetiszocialista eszmékkel való kapcsolata. 

Figyelembe véve az egyik oldalon, hogy Mrs. Rosenkranz egy politikus, a másik oldalon 

pedig a sajtó szerepét a közérdekű információk terjesztésében, a „klozet náci” kifejezés nem 

lépte túl az elfogadható mértéket. 

A Feldek-ügyben
250

 a szlovák kulturális és oktatási miniszter állítólagos fasiszta 

múltjára vonatkozó állítás esetében hangsúlyozta a Bíróság, hogy a kérelmező Szlovákia 

szuverenitásának kikiáltása és az új kormány felállítása után fejezte ki aggodalmát a szlovák 

demokratikus folyamat fenntarthatóságát illetően. A miniszter fasiszta múltját kritizálta, 

melyet összeegyeztethetetlennek tartott a kormánytagoktól megkívánt személyes 

tulajdonságokkal. Lemondásra szólította fel a minisztert, mivel úgy ítélte meg, hogy 

máskülönben Szlovákia elszigetelődik. A Bíróság megítélése szerint az inkriminált kijelentés 

tehát egy fontos politikai vita részeként hangzott el egy kormánytagot illetően, akinek 

magasabb tűrési kötelezettsége van. 

A Castells-ügyben
251

 az ellenzéki politikusok jogai és a Kormány bírálhatósága körül 

zajlott a jogvita. Castellst a Herri Batasuna, egy olyan politikai csoportosulás listájáról 

választották szenátorrá, amely Baszkföld függetlenségét támogatta. 1979-ben Castells a baszk 

állampolgárok ellen elkövetett gyilkosságokról és egyéb támadásokról írt cikket,  

megállapítva, hogy a rendőrség semmit nem tett az elkövetők felkutatása és megbüntetése 

érdekében. A támadásokat Castells a szélsőjobboldali csoportoknak tulajdonította és arra a 

következtetésre jutott, hogy azok mögött csak a Kormány, a Kormány pártja és annak emberei 

állhatnak. Büntetőeljárást indítottak Castells ellen a Kormány megsértése miatt. A 

bűncselekmény akár 12 évi szabadságvesztéssel is büntethető volt. A védelem szerint a cikk 

pontos információkat tartalmazott, és bizonyítást ajánlottak az állítások valóságának 

alátámasztására. A spanyol jogirodalomban, de még a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában is 

ellentmondások voltak abban a kérdésben, hogy az állam intézményei vonatkozásában helye 

lehet-e a valóság bizonyításának. A Büntető Törvénykönyv folyamatban lévő reformja 

azonban tisztázta a kérdést, így ezek az  intézmények kívül estek a valóság-bizonyítás körén. 

A Legfelsőbb Bíróság végül a bűncselekmény kevésbé súlyos alakzatát állapította meg, és 

1983. október 31-én egy év egy nap szabadságvesztésre ítélte Castells-t, valamint 

mellékbüntetésül ezen időszakra kizárta a hivatalviselésből és eltiltotta a foglalkozás 

gyakorlástól. Kicsivel később a Legfelsőbb Bíróság két évre felfüggesztette a büntetést. Az 

Alkotmánybíróság elutasította Castells panaszát. Álláspontja szerint a parlamenti 

kiváltságokat szűken kell értelmezni, az a kérdés pedig, hogy helye van-e a valóság 

bizonyításának, olyan jogkérdés, amelynek eldöntése a Legfelsőbb Bíróság hatásköre. 

Az EJEB más megvilágításba helyezte a kérdést. Megállapította, hogy a cikk része  

volt annak a széles körben folyó vitának, ami a Baszkföldön 1977 óta kialakult bizonytalan 

 
250 CASE OF FELDEK v. SLOVAKIA (Application no. 29032/95) 
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helyzetről szólt. Hangsúlyozta, hogy míg a vélemény-nyilvánítás szabadsága mindenki 

számára fontos, különösen az az emberek megválasztott képviselője számára. Ő az, aki 

képviseli a választóit, felhívja a figyelmet az aggodalmaikra és megvédi az érdekeiket. Az 

ellenzék tagja esetében a legnagyobb szigorral kell vizsgálni a vélemény-nyilvánítási 

szabadság korlátozását. Az, hogy a konkrét esetben Castells nem a szenátusban fejtette ki a 

véleményét, nem jelenti azt, hogy elvesztette volna a jogát a Kormány kritizálására.  A 

Bíróság ismét emlékeztetett rá, hogy a megengedett kritika határai a Kormány esetében 

szélesebbek, mint a magánszemélyek, vagy a politikusok esetében. Egy demokratikus 

rendszerben a Kormány tevékenysége vagy mulasztásai nemcsak a törvényhozás és a 

jogalkalmazás szempontjából kell, hogy szigorú vizsgálatnak legyenek kitéve, de a sajtó és a 

közvélemény részéről is. A Kormány domináns helyzete szükségessé teszi, hogy tartózkodjon 

büntetőeljárások indításától, különösen, ha más eszközök is rendelkezésre állnak, hogy az 

igaztalan támadásokra és kritikákra válaszoljon. Nem vitatta el ugyanakkor az állami 

hatóságok jogát, hogy a közrend őrzőiként olyan intézkedéseket fogadjanak el, akár 

büntetőjogi jellegűeket is, amelyekkel megfelelően és túlzás nélkül lehet reagálni azon 

rágalmazó állításokra, amelyek nélkülözik a ténybeli alapokat vagy rosszhiszeműen tették 

őket. 

A Bíróság döntő jelentőséget tulajdonított annak, hogy a Legfelsőbb Bíróság meg nem 

engedettnek nyilvánította a valóság bizonyítását az ügyben. A Bíróság álláspontja szerint a 

cikkben szereplő sok állítás esetében helye lett volna a valóság-bizonyítás megkísérlésének, 

mint ahogy Castells jóhiszeműségét is bizonyíthatta volna. A 10. cikk megsértésének 

megállapítását tehát ennek kizárása eredményezte. De Meyer bíró szerint azonban önmagában 

az megvalósította a jogsértést, hogy Castells ellen azért indítottak büntetőeljárást és azért 

ítélték el, mert egy közérdekű kérdésben megírta és megjelentette a nézeteit. Egy 

demokratikus társadalomban nem elfogadható, hogy egy állampolgárt ezért megbüntessenek. 

Ebben az összefüggésben nincs jelentősége, hogy Castellsnek igaza volt-e vagy sem. 

Pekkanen bíró ugyancsak arra az álláspontra helyezkedett, hogy a többségi véleménnyel 

szemben nem az állítások valósága vagy valótlansága a döntő tényező, hanem az, hogy 

Castellst azért büntették meg, mert az volt a véleménye, hogy az  incidensekért a Kormány  

volt felelős és ezt megjelentette. 

A Jerusalem-ügy
252

 egyik tanulsága, hogy a szólásszabadság fokozott védelme 

nemcsak a parlamentben elhangzó megnyilvánulások esetében indokolt, hanem helyhatósági 

szinten is. 

Az Oberschlick-ügyben szintén a politikai vita elfogadható határai képezték vizsgálat 

tárgyát.253 Az ítélethez írt különvélemények azonban jól érzékeltetik, néha az is kérdéses  

lehet, hogy valóban egy politikai vitáról van-e szó. Az ügy tényállása szerint 1983-ban, a 

parlamenti választási kampány során egy televízióprogram arról számolt be, hogy Walter 

Grabher-Meyer, a koalíciós kormányban résztvevő egyik párt főtitkára azt a javaslatot tette, 

hogy az osztrák nők számára járó családi támogatásokat emeljék meg a felével, annak 

érdekében, hogy csökkenjen az anyagi okokból végrehajtott abortuszok száma, míg  a 

bevándorló anyák számára járó ilyen juttatásokat csökkentsék a felével. Oberschlick, osztrák 
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újságíró és a Forum szerkesztője másokkal együtt feljelentést tett Grabher-Meyer ellen. Az 

ügyészség nem indított eljárást Grabher-Meyer ellen. Oberschlick a feljelentés egész szövegét 

megjelentette a Forumban. A szövegben a tényállás ismertetése után az általa 

alkalmazandónak vélt jogszabályokra hivatkozott, párhuzamot vonva Grabher-Meyer és az 

NSDAP céljai között. Grabher-Meyer feljelentést tett rágalmazás miatt. A megismételt 

eljárásban a Landesgericht rágalmazás miatt 4.000 Schilling pénzbüntetésre ítélte az újságírót. 

Az ítélet szerint a kérdéses állítások nem tartalmaztak olyan szándékot, amelyet Oberschlick 

tulajdonított nekik. Megállapította továbbá, hogy a vádlott nem bizonyította állításai 

valóságát. Az Oberlandesgericht elutasította a vádlott fellebbezését. Azt tartotta döntőnek, 

hogy Grabher-Meyernek olyan indítóokokat tulajdonítottak, amelyeket ő maga nem mondott. 

A fellebbviteli bíróság szerint a vádlott megfelelő ténybeli alap nélkül állította, hogy Grabher- 

Meyer nemzetiszocialista attitűdöt képviselt. 

Az EJEB ezzel szemben rámutatott, hogy a Forumban megjelentetett szöveg egy 

általános jelentőségű politikai ügyben folytatott vitához járult hozzá. A szociális juttatásokkal 

kapcsolatban a saját állampolgárok és a külföldiek eltérő kezelése nemcsak Ausztriában, 

hanem az Európa Tanács más tagállamaiban is jelentős vitát váltott ki. Oberschlick kritikája 

provokatív módon próbálta felhívni az emberek figyelmét egy olyan politikusi javaslatra, 

amely valószínűleg sok embert megdöbbentett. Egy politikusnak, aki ilyen módon fejezi ki 

magát, az újságírók és a köz részéről is erős reakciókkal kell számolnia. Érdemes ugyanakkor 

megemlíteni, hogy több bíró szerint nem politikai vitáról volt szó. Thor Vilhjalmsson bíró 

szerint a büntető feljelentés megtétele kivette a kritikát a puszta politikai vita világából és 

személyes támadássá változtatta azt. Bindschedler-Robert bíró egyetértett azzal, hogy a 

politikusok tekintetében tágabbak az elfogadható kritika határai. Hangsúlyozta ugyanakkor, 

hogy a politikai magatartás kritikáját ki lehet fejezni újságcikkben, más publikációban vagy 

más médián keresztül, vagy politikai vitában. A jelen esetben azonban a kérelmező nem ezt az 

utat választotta. Feljelentést tett, amelyben nagyon súlyos bűncselekményekkel vádolta 

Grabher-Meyert, majd a feljelentést az újságban is megjelentette, azt a látszatot keltve az átlag 

olvasóban, hogy a büntetőeljárás meg is indult. 

A Schwabe-ügy
254

 szintén a politikusok bírálatával foglalkozott, igaz, az eddigiektől 

eltérő aspektusból. Az ügyben ugyanis az volt a kérdés, mit kell elviselnie annak a 

politikusnak, aki az eredeti politikai vitában nem volt érintett, válaszában azonban az egyik 

politikus rá, illetve az ő múltjára hivatkozik. Az eset alapját az képezte, hogy Tomaschitz-ot, 

egy karintiai falu polgármesterét, az ÖVP tagját gondatlan testi sértés, cserbenhagyás miatt 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A büntetőeljárásban azt is megállapították, hogy 

alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. A kérdés, hogy elítélése következtében le kellene-e 

mondani, mind politikai körökben, mind a karintiai sajtóban vita tárgyát képezte. 1985-ben 

egy karintiai újság cikket tett közzé, melyben a tartományi kormány vezetőjét, Wagnert 

idézték, aki szerint nem elfogadható, hogy valaki, aki így viselkedett, hivatalban maradjon. 

Schwabe, az ÖVP egyik helyi szervezetének az elnöke, sajtónyilatkozatot adott ki, amelyet 

számos karintiai újságnak megküldött. A párt lapja, a Neue Volkszeitung „Kettős mérce” 

címmel az egészet leközölte. Schwabe szerint nem lehet kérdéses, hogy Tomaschitz-nek le 

 
 

254 CASE OF SCHWABE v. AUSTRIA (Application no. 13704/88) 



84  

kell mondania. Hozzátette ugyanakkor, hogy Wagnernek a legcsekélyebb morális joga sincs 

Tomaschitz támadására azért, mert nem akar lemondani. Wagner évekig tudta, hogy 

helyettese, Erwin Frühbauer 1966-ban balesetet okozott, alkoholos befolyásoltság alatt. A 

karintiai kormányzat feje szigorúbb mércét alkalmazott egy kis falu polgármesterével 

szemben, aki egy másik politikai párt tagja, mint a párttársával, barátjával szemben. Schwabe 

a sajtóközleményben szereplő kijelentéseit egy bécsi magazinban 1984-ben megjelent cikkre 

alapozta, és a szerzővel folytatott telefonbeszélgetés során is meggyőződött annak tartalmáról. 

Figyelembe vette továbbá a Frühbauer ügyében eljárt Leoben-i Bíróság ítéletét. Frühbauer 

feljelentést tett Schwabe ellen. A Klagenfurti tartományi bíróság 3.000 schilling 

pénzbüntetésre ítélte. A bíróság szerint nem volt indoka arra, hogy előássa a másik párt 

emberének egy nagyon régi balesetét, és kötelessége sem volt arra, hogy a politikai 

ellenfélnek válaszoljon, mivel Wagner kritikája nem rá vonatkozott. Felrótta azt is a bíróság, 

hogy nem említette meg, hogy Frühbauert nem ítélték el ittas vezetés miatt. Ez a mulasztás 

arra a következtetésre vezethette az olvasót, hogy az alkoholos befolyásoltság tekintetében a 

két baleset hasonló volt. A bíróság szerint a vádlott e tekintetben nem tudta állításai valóságát 

bizonyítani. A Grazi fellebbviteli bíróság helybenhagyta az ítéletet. 

Az EJEB szerint viszont a sajtónyilatkozatot a maga egészében kell értelmezni. Ha 

pedig ezt tesszük, akkor nyilvánvaló, hogy a kérelmező azt akarta bemutatni, hogy Wagner 

más és szigorúbb standardot alkalmazott egy kis falu polgármesterével szemben, mint saját 

helyettesével szemben. A kérelmező nyilatkozatában nem két balesetet próbált 

összehasonlítani jogi szempontból, hanem a politikai erkölcs vonatkozásában tette meg 

állítását. Egyebekben az összehasonlítás értékítélet volt, a tények pedig, amelyeken ez az 

értékítélet alapult, lényegében valósak voltak és a kérelmező jóhiszeműsége sem volt 

kétséges. Martens bíró szerint az ügy éppen arra világított rá, miért fontos, hogy a Bíróság az 

állításokat a maga egészében vizsgálja, és ne hagyja a nemzeti bíróság mérlegelési körében, 

hogy melyek a releváns állítások. A jelen ügyben ugyanis az osztrák bíróságok kiragadtak egy 

elemet a kontextusból, és elsődleges állítássá tették, majd szándékosságnak állították be azt, 

ami legfeljebb gondatlanság. Az osztrák bíróságok nem vették figyelembe, hogy az állítást 

másképp is lehetett értelmezni, és hogy ilyen esetben a vélemény-nyilvánítási szabadságból az 

következik, hogy a büntető elítélés csak akkor indokolt, ha nyomós okai vannak a büntetőjogi 

felelősséget magával vonó értelmezés választásának. Ezeket az okokat azonban nem szabad 

pusztán az állítás szó szerinti megfogalmazásából levezetni. 

A fenti ügyekből is kitűnően az EJEB nem vonja kétségbe, hogy egy politikusnak is 

joga van a jóhírnév védelmére, de a védelem követelményeit mindig a politikai ügyek szabad 

vitatásához fűződő érdekkel összemérve kell kialakítani. 

 
Más közérdekű ügyek 

 
A Thorgeirson-ügyben

255
, ahol a kérelmező a rendőrség brutális fellépése miatt nyílt 

levélben fordult az igazságügyi miniszterhez, az izlandi kormány arra hivatkozott, hogy a 

politikai vitával kapcsolatban megengedett széles körű kritika nem alkalmazható ugyanilyen 
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mértékben más közérdekű ügyekről folytatott vitában. Az EJEB azonban egyértelművé tette, 

hogy nincs ilyen különbség a politikai és más közérdekű ügyekben folytatott vita között.256
 

Az EJEB esetjogában számos példát találhatunk arra, hogy mi minősül közérdekű 

kérdésnek, bizonyítva, hogy milyen színes a közérdekű kérdések palettája. Közérdekűnek 

minősül az egészséggel,257 a környezettel kapcsolatos kérdések megvitatása.258 Az 

egészségügyet, illetve a betegek biztonságát érintő kérdések szintén közérdekűek.259
 

Közérdekűek azok a közlések is, amelyek a munkavállalók nagy részét érintik és a 

kérelmező egy kollektív munkaügyi vitában tett.260 A Bíróság hangsúlyozta, hogy ezek a 

viták, mivel a munkavállalók alapvető érdekeit érintik, magas védelmet követelnek meg. 

Közérdekű ügy vitatásához való hozzájárulásként értékelte a Bíróság azt is, amikor két francia 

újságíró közzétette a Peugeut vezetőjének jövedelem-növekedésével kapcsolatos adatokat. A 

cikket ugyanis Franciaország egyik legnagyobb autógyárában zajló ipari vita közben 

jelentették meg, melyről széles körben beszámolt a francia sajtó. A munkások béremelést 

követeltek, amelyet azonban megtagadott a menedzsment. A cikk azt mutatta be, hogy a 

társaság elnöke jelentős jövedelemnövekedést ért el, ugyanakkor ellenezte a munkásai ilyen 

irányú igényeit.261
 

Az esetjog töretlen abban, hogy a rendőrség működésével kapcsolatos kérdések 

nyilvános megvitatásához közérdek fűződik.262 Ahhoz sem fér kétség, hogy egy demokratikus 

társadalomban az egyének jogosultak az igazságszolgáltatást és az abban részt vevő 

személyeket kritizálni.263 Közérdekű kérdés az állami vagyonnal való gazdálkodás,264 és az is, 

hogy a helyi megválasztott képviselők és hivatalnokok hogyan bánnak a közpénzzel, 

történnek-e jogsértések a szerződések megkötésekor.265
 

Magyar vonatkozású ügyekben közérdekűnek tekintette a Bíróság az arról szóló vitát, 

hogy állítsanak-e szobrot Teleki Pálnak. A vita ugyanis szorosan összefüggött azzal a 

kérdéssel, hogyan néz szembe Magyarország történelmi múltjának egyes fejezeteivel.266 

Közérdekű témában írtnak tekintette Uj Péter újságíró azon cikkét is, amelyben a Tokaj 

Kereskedőház egyik borát „szar”-nak minősítette. A Bíróság szerint a kérdéses publikáció egy 

társaság szatirikus ábrázolása volt, a kormányzati gazdaságpolitika és a fogyasztói attitűd 

kontextusában. A kérelmező elsődleges célja inkább a tudatosság fokozása volt az állami 

tulajdon hátrányait illetően, nem a termékek minőségének a becsmérlése. Véleményét a 
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nemzeti értékek védelmével és a külföldi befektetésekkel kapcsolatos kormányzati politikára 

hivatkozással fejezte ki. Ebből következően közérdekű üggyel foglalkozott.267
 

 
3.3. A közlő személye 

 
Az ügyek jelentős részében újságírók szerepelnek kérelmezőként. Valamennyi ilyen 

ügyben hozott ítélet kiindulópontja a sajtónak a demokratikus társadalomban betöltött 

alapvető szerepe. A Bíróság rendre hangsúlyozza, hogy a sajtó vitális szerepet játszik a 

demokratikus társadalmakban, és a házőrző kutya szerepét valósítja meg.268 Bár a sajtó sem 

hághat át bizonyos korlátokat, különösen mások jogait és jóhírnevét illetően, kötelessége 

mindennemű közérdekű üggyel kapcsolatos információ és eszme megosztása. Nemcsak, hogy 

a sajtó feladata ezen információk közlése, hanem az embereknek joga, hogy ezen 

információkhoz hozzájussanak.269
 

Újságírók esetében is vizsgálni kell azonban, hogy a közlést ebbéli minőségükben 

fogalmazták-e meg. A Janowski-ügyben270 rámutatott a Bíróság, hogy bár a kérelmező 

hivatását tekintve újságíró, az inkriminált megjegyzés nem kapcsolódott a sajtó  

szabadságának védelméhez, mivel ez alkalommal magánszemélyként cselekedett. Újságírók 

esetében is vizsgálni kell tehát, hogy az érintett megnyilvánulás a közügyek vitatásához 

kapcsolódott-e, illetve, hogy a kérelmező újságírói minőségben járt-e el. 

A Bíróság azt is világossá tette, hogy a 10. cikk által biztosított magas védelmi szint 

nemcsak az újságírókra vonatkozik. A Steel and Morris-ügyben271 a kérelmezők a London 

Greenpeace keretében tevékenykedtek. Az 1980-as évek közepétől a London Greenpeace Mc- 

Donald’s ellenes kampányt kezdett. 1986-ban egy hat oldalas szóróanyagot gyártottak „Mi a 

baj a McDonald’s-szal?” címmel, amely a kampány részeként szétosztásra került. A 

szóróanyag nagyon súlyos állításokat fogalmazott meg a McDonald’s-ról a visszaélésszerű és 

erkölcstelen foglalkoztatási gyakorlat, az esőerdők kivágása, a gyermekek és szüleik agresszív 

reklámok általi kihasználása és egészségtelen ételek eladása vonatkozásában. Mivel a London 

Greenpeace nem volt bejegyzett személy, közvetlenül ellene nem tudott a McDonald’s 

fellépni. 1990-ben a McDonald’s Corporation és a McDonald’s Restaurants Limited pert 

indított Steel és Morris ellen jóhírnév megsértése miatt. Az angol jogtörténet addigi 

leghosszabb perében az elsőfokú bíróság az állítások nagy részét valótlannak ítélte és a 

McDonald’s Corporation javára 30.000 GBP összegű, a McDonald’s Restaurants Limited 

javára további 30.000 GBP összegű kártérítést ítélt meg. A Court of Appeal leszállította a 

kártérítés összegét oly módon, hogy Ms. Steelnek 36.000 GBP-t, Mr. Morrisnak 40.000 GBP- 

t kellett megfizetnie. A Kormány érvelésével szemben az EJEB azt hangsúlyozta, hogy egy 

demokratikus társadalomban még az olyan kicsi és informális kampánycsoportoknak is, mint  

a London Greenpeace képeseknek kell lenniük arra, hogy tevékenységüket hatékonyan fejtsék 

ki, és erős közérdek fűződik annak lehetővé tételéhez, hogy az ilyen csoportok és egyének is 
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hozzájárulhassanak a nyilvános vitához az olyan közérdekű ügyekben, mint az egészség vagy 

a környezet. 

A Bíróság rendre megállapítja, hogy míg a szólás szabadsága mindenki számára 

fontos, különösen az az emberek megválasztott képviselője számára, hiszen ő az, aki képviseli 

a választóit, felhívja a figyelmet az aggodalmaikra és megvédi az érdekeiket. Fokozottan igaz 

ez az ellenzék tagjai esetében, ahol a Bíróságnak a legnagyobb szigorral kell vizsgálnia a 

vélemény-nyilvánítási szabadság korlátozását.272
 

A Bíróság elismeri a szakszervezeti képviselők különleges szerepét is, hiszen 

esetükben a vélemény-nyilvánítás korlátozása a szakszervezetek hatékony működésével is 

összefügg.273 A vélemény-nyilvánítás szabadsága azonban őket is csak meghatározott keretek 

között illeti meg.274
 

A védők vélemény-nyilvánításának korlátozása is csak kivételes esetekben fogadható 

el, hiszen az szorosan összefügg a védelem hatékony ellátásával, és az eljárás tisztességes 

jellegével.275
 

 
3.4. A közléssel érintett személye 

 
3.4.1. A politikusok bírálata 

 
A politikusok bírálatáról fent már esett szó, így itt csak annak ismételt rögzítése 

szükséges, hogy a politikusoknak nagyfokú toleranciát kell tanúsítaniuk a kritikával szemben, 

a legnagyobb tűrési kötelezettség pedig a Kormány tagjait terheli. 

Részben más típusú problémákat érintettek azok az ügyek, ahol közhivatalnokok, 

illetve az igazságszolgáltatás különböző résztvevői voltak a sértettek, jól mutatva, hogy a 

bíróságoknak az ügy jellegétől függően számos érdekre és elvre figyelemmel kell lenniük. 

 
3.4.2. A közhivatalnokok bírálhatósága 

 
A közhivatalnokok bírálhatóságának kérdését hozta felszínre a Janowski-ügy

276
, ahol a 

bagatell tényállás ellenére is lehetősége nyílt a Bíróságnak, hogy alapvető elveket 

fogalmazzon meg. Az ügyben a kérelmező észrevett két önkormányzati őrt, akik arra 

utasították az utcai árusokat, hogy hagyják el a teret és vigyék a holmijukat a közeli piactérre. 

A kérelmező közbeavatkozott, és tájékoztatta az őröket, hogy fellépésüknek nincs jogalapja és 

az jogszabálysértő. A kérelmező és az őrök közötti szóváltásnak az arra járók egy csoportja 

tanúja volt. A szóváltás során a kérelmező ostobának és fajankónak nevezte az őröket. Az 

ügyészség büntetőeljárást kezdeményezett a kérelmező ellen. A vád szerint kötelességük 

teljesítése során inzultálta az őröket. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a cselekmény 

garázda jellegű volt és a kérelmezőt 8 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 

két évre felfüggesztette. E mellett 1.500.000 PLZ pénzbüntetést is kiszabott. Közérdekű célra 
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fordítandó bírságot is kellett fizetnie a kérelmezőnek és jelentős eljárási költség  is felmerült. 

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az önkormányzat nem tiltotta meg az utcákon való 

árusítást, a vádlott pedig az árusok védelme érdekében, méltányolható okból cselekedett, így 

cselekménye nem garázda jellegű. Megsemmisítette az elsőfokú ítéletnek a 

szabadságvesztésre és a közérdekű bírságra vonatkozó részét és mérsékelte az eljárási 

költséget. A lengyel Btk. 236. §-a szerint aki közhivatalnokot a hivatali kötelessége teljesítése 

során és azzal kapcsolatban inzultál, bűncselekményt követ el. Az eljárásban az is kérdéses 

volt, hogy minek a védelmére szolgál ezen cselekmények büntetni rendeltsége. A Kormány 

szerint ugyanis kettős célt szolgált: egyrészt a rend védelmét, másrészt a közhivatalnokok 

jóhírnevének védelmét. A másodfokú bíróság ugyanakkor azt állapította meg, hogy a 

rendelkezés célja nem a közhivatalnokok méltóságának védelme, hanem annak biztosítása, 

hogy feladataik teljesítésében ne akadályozzák őket. Az EJEB elfogadta, hogy a rendelkezés 

legitim célt szolgál, nevezetesen a rendbontás megelőzését. Érdemes megemlíteni, hogy az 

ügyben semmilyen körülmény nem merült fel arra nézve, hogy ez a két szó rendbontást váltott 

ki, vagy erre alkalmas volt, mint ahogy arra sem, hogy a kérelmező magatartása bármilyen 

módon akadályozta az őröket. 

A közhivatalnokok bírálhatóságával kapcsolatban az EJEB rámutatott, hogy a rájuk 

vonatkozó kritika határai bizonyos körülmények között tágabbak, mint a magánszemélyek 

esetében. Azt azonban nem lehet állítani, hogy a közhivatalnokok minden védelemtől meg 

lennének fosztva a kötelességeik teljesítésével kapcsolatos offenzív és abuzív verbális 

támadásokkal szemben. Ugyanakkor nem lehet őket a politikusokkal egy kalap alá  venni, 

mert azt nem lehet állítani, hogy minden szavukat és tettüket tudatosan nyilvános vizsgálatnak 

tennék ki oly mértékben, ahogy azt a politikusok teszik. Mi több, a közhivatalnokoknak 

közbizalmat kell élvezniük feladataik teljesítése során, így szükséges lehet az offenzív szóbeli 

támadásokkal szembeni védelmük, amikor szolgálatban vannak. 

A jelen ügyben az EJEB álláspontja szerint ezt a védelmet nem a sajtó szabadságához 

vagy a közügyek nyilvános megvitatásához fűződő érdekkel kapcsolatban kellett mérlegelni, 

mert a bíróság megítélése szerint a kérelmező megjegyzései nem ilyen kontextusban 

hangzottak el. A Bíróság szerint a kérelmező nyilvános helyen, a járókelők egy csoportja előtt 

inzultálta a szolgálatukat teljesítő őröket. Bár az őrök eljárása nem az önkormányzat kifejezett 

rendelkezésén, hanem közegészségügyi és közlekedési megfontolásokon alapult, az nem adott 

alapot szóbeli támadásra. A Bíróság utóbbi következtetésével azonban több bíró nem értett 

egyet. Wildhaber, Bonello és Casadevall bírók is hangsúlyozták, hogy a kérelmező a 

közhivatalnokok visszaélésével szemben lépett fel, ami egyrészt közérdekű kérdés, másrészt 

nem lehet nagyobb védelemben részesíteni azokat, akik, bár a jogszabályok védelme lenne a 

feladatuk, megszegik azokat, mint azt, aki szóvá teszi ezt. A többségi vélemény azonban 

szükségesnek és arányosnak fogadta el a kérelmező megbüntetését. Az arányosság 

megállapításához azonban jelentős mértékben hozzájárult, hogy a másodfokú bíróság 

jelentősen mérsékelte a büntetést. 

 
3.4.3. A rendőrség és a rendőrök bírálhatósága 

 
E körben a legtöbb ügy a rendőrségi fellépés brutalitásával, valamint a nyomozás  

során elkövetett vélt vagy valós jogsértésekkel függ össze. A rendőrség bírálatával 
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kapcsolatban az egyik legismertebb ítéletet a Thorgeirson-ügyben
277

 hozta az EJEB. Az ítélet 

több szempontból is jelentőséggel bír, e helyütt a rendőrség bírálatával kapcsolatos 

összefüggéseket emelem ki. Az ügy tényállása szerint 1979 és 1983 között számos olyan 

incidens történt Izlandon, amelyben rendőrségi brutalitás merült fel. Az utolsó ilyen 

bejelentést 1983 őszén egy újságíró, Skafti Jónsson tette, amely a reykjaviki rendőrség három 

tagjával szembeni vádemelést vont maga után. Két rendőrt felmentettek, egyet elítéltek. Az 

ügy jelentős sajtónyilvánosságot kapott. Ez késztette Thorgeir Thorgeirson írót arra, hogy két 

cikket írjon a rendőrségi brutalitásról egy napilapba. Az első cikk az igazságügyi miniszterhez 

intézett nyílt levél. A levélben Thorgeison kiemeli, hogy a Jónsson sérelmére elkövetett 

támadás csak a jéghegy csúcsa. Megemlíti egy fiatalember esetét, aki teljesen megbénult. 

Thorgeirson a fiatalember kórházi szobatársára hivatkozott, aki azt mondta neki, hogy a 

sérüléseket rendőrök okozták. Érdeklődött a kórházi személyzet körében, akik megerősítették 

ezt az információt. Ezt követően rájött, hogy a legtöbb ember ismer ilyen történeteket. Olyan 

sok ilyen lényegében azonos történet van, hogy nem lehet ezeket puszta hazugságoknak 

tekinteni. A rendőrségi brutalitások áldozatai azonban elfelejtődnek. A levél szerint valami 

alapvetően rossz abban a rendszerben, ahol a szolgálatot teljesítő személyek elfeledni 

látszanak az igazságosságot, és félreértelmezik a kötelezettségeiket, amikor megengedik a 

szadistáknak és brutálisoknak, hogy kiéljék perverzióikat. Véleménye szerint a valódi 

probléma az, hogy rendőrök vizsgálják ki más rendőrök erőszakos cselekedeit. Végül, 

független bizottság felállítását javasolta annak a fokozatosan közvélekedéssé váló 

szóbeszédnek a kivizsgálására, miszerint egyre több a brutalitás a reykjaviki rendőrségen 

belül. A második levél előzménye egy televízióműsor volt, ahol a Reykjaviky rendőr 

egyesület elnöke alaptalannak nevezte Thorgeirson állításait. A Reykjaviky Rendőr Egyesület 

Thorgeirson állításai miatt az ügyészséghez fordult. 1985-ben az ügyészség megvádolta 

Thorgeirsont. Az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki és 10.000 izlandi korona 

megfizetésére kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság osztotta az elsőfokú bíróság jogi álláspontját. 

Egy különvélemény utalt a vélemény-nyilvánítás szabadságára. 

Az EJEB szerint viszont a kérelmező elsődleges célja nem a rendőrség jóhírnevének 

megsértése volt, hanem az, hogy az igazságügyi minisztert egy független és pártatlan testület 

felállítására késztesse, amely a rendőrségi brutalitásokkal kapcsolatos panaszokat 

kivizsgálhatná. Hangsúlyozta azt is, hogy mindkét cikk komoly aggodalmat keltő ügyben 

született. Ezen körülményekre tekintettel még a kétségtelenül kemény megfogalmazást sem 

lehet túlzónak tekinteni. Végül, az ítélet alkalmas volt a közérdekű kérdések megvitatásától 

való elrettentésre. A Bíróság ezért megállapította a 10. cikk megsértését. 

A Nilsen and Johnsen-ügy
278

 kérelmezői a bergeni rendőrségen teljesítettek 

szolgálatot. E mellett Nilsen a norvég rendőr egyesület, míg Johnsen a bergeni rendőr 

egyesület elnöke is volt. Egy joghallgató és egy szociológus vizsgálatot végeztek a bergeni 

erőszak jelenségéről. Vizsgálatuk eredményét könyvben publikálták, melyben 77 oldalt 

szenteltek a rendőrségi brutalitásnak. A könyv heves vitát váltott ki. Az igazságügyi 

minisztérium vizsgálóbizottságot állított fel, melynek egyik tagja Mr. Bratholm, a büntető 

anyagi és eljárásjog professzora volt. A vizsgálati jelentés szerint, bár konkrét számokat nem 
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tudnak megjelölni, a rendőrségi brutalitás természete és kiterjedése sokkal súlyosabb, mint azt 

általában hiszik. Mr. Bratholm később független kutatóként is folytatta a rendőrségi brutalitás 

vizsgálatát. 1986-ban Rendőrségi brutalitás címmel jelentette meg könyvét. A könyv 

megjelenését követően Johnsennel, mint a bergeni rendőr egyesület elnökével interjút 

készített egy lap. Az interjúban Bratholm bergeni rendőrségen történt visszaélésekről írt 

jelentését „tiszta félretájékoztatásnak” nevezte, melynek célja a rendőrség lejáratása. Nilsen 

pedig úgy nyilatkozott, hogy a jelentés méltatlan egy professzorhoz, és hogy semmi köze a 

valósághoz. 1986-ban és ’87-ben Bratholm újabb könyveket jelentetett meg. Ezek szerint a 

vizsgálatok azt mutatják, hogy a rendőrtisztek szűk kisebbsége követte el a legtöbb visszaélést 

és ezt azért folytathatják, mert a „lojalitás” elvárása annyira erős a rendőrségen belül. 1988- 

ban a norvég jogi folyóirat külön számot szentelt a rendőrségi erőszaknak. A Legfőbb Ügyész 

vizsgálatot rendelt el. 500 embert kérdeztek ki, egy rendőr ellen emeltek vádat, akit később 

felmentettek. 15 ember ellen emeltek vádat a rendőrség elleni hamis vád miatt. 1988-ban a 

norvég és a bergeni rendőr egyesület eljárást kezdeményezett Bratholm ellen. Céljuk annak 

bíróság általi kimondása volt, hogy Bratholm állításai valótlanok voltak. Bratholm pedig a 

kérelmezők ellen kezdeményezett eljárást. A Thorgeirson-ügyben született ítélet után az 

egyesületek elálltak az eljárástól, Bratholm azonban folytatta. Az oslói bíróság megállapította 

néhány kijelentés rágalmazó jellegét, és nemvagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az első 

kérelmezőt. A norvég Legfelsőbb Bíróság elutasította a fellebbezést. Hangsúlyozta, hogy a 

vélemény-nyilvánítás szabadságának a jelen ügyben különös súlya van. Az állításokat ugyanis 

a rendőrségi brutalitással kapcsolatos vita során tették. A rendőrségi brutalitás pedig komoly 

aggodalomra okot adó ügy. Központi jelentőségű egy demokrácia számára, hogy az ilyen 

ügyekre vonatkozó vitákban a résztvevőknek lehetőleg ne kelljen szankcionálástól tartaniuk. 

Világossá tette azt is, hogy azoknak, akik a vita során a kiritikával szemben védekeznek, 

ugyanígy élvezniük kell a szabadságot. A hazugságokkal, aljas motivumokkal és 

méltatlansággal való vádaskodás azonban nem segíti elő a vélemény-nyilvánítási szabadságot, 

hanem inkább megelőzi vagy elnyomja a vitát. 

Az EJEB leszögezte, hogy minden olyan korlátozás, amely azon jogot érinti, hogy a 

rendőrségi visszaélésekre vonatkozó állításokról információkat osszanak meg, illetve 

szerezzenek, a Bíróság részéről szigorú vizsgálatot követel. Ugyanezt a mércét kell 

alkalmazni azokra a beszédekre is, amelyek az ilyen állítások cáfolatát célozzák, mivel 

ugyanazon vita részét képezik. A körülmények részben eltérő mérlegelése nyomán a Bíróság 

úgy találta, hogy a kérelmezők elítélése nem volt kellő  indokokkal alátámasztott, így 

megállapította a 10. cikk megsértését. 

Az utóbbi időben nagy figyelmet váltott ki a Savva Terentyev-ügy,279 ahol bár a 

kérelmező orosz bloggert gyűlöletre uszítás miatt ítélték el, az ítélet a becsületvédelem 

szempontjából is hordoz tanulságokat. A fiatal blogger egy online kommentben a rendőröket 

az állatvilág legbutább és legkevésbé képzett képviselőinek nevezte és a hitetlen zsaruk 

Auschwitz-szerű kályhákban való megégetésére hívott fel, azzal a céllal, hogy megtisztítsák 

tőlük a társadalmat. Ez a megnyilvánulás Oroszországban felfüggesztett szabadságvesztést 

vont maga után. 
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Az EJEB elismerte, hogy a kérdéses szöveg nagyon kemény megfogalmazásokat 

tartalmazott, és egyes részei különösen agresszív és ellenséges hangvételűek voltak. Mindez 

azonban nem változtat azon a tényen, hogy a kérelmező egy közügyet érintő vita során tette a 

sérelmezett kijelentéseket. A vita pedig a rendőrség állítólagos szerepét érintette a politikai 

ellenzék elnyomásában és elhallgattatásában a választási kampány során. Az általa írtak a 

személyes helytelenítését fejezték ki az orosz rendőrségben uralkodó állapotok miatt. A 

Bíróság jelentőséget tulajdonított annak is, hogy a megjegyzések nem személyesen 

azonosítható rendőrre vonatkoztak, hanem a rendőrséget, mint intézményt érintették, melyet 

aligha lehet olyan csoportnak tekinteni, amely magasabb védelemre szorul. Mivel az állam 

fegyveres erőinek egy részéről van szó, a rendőrségnek különösen nagyfokú toleranciát kell 

tanúsítania a támadó beszéddel szemben. Ennek a határát az képezi, amikor a beszéd azonnali 

jogellenes cselekményekkel fenyeget az állományt illetően, a fizikai erőszak valós 

veszélyének kitéve őket. A jelen esetben azonban nem erről volt szó. A Bíróság felrótta azt is, 

hogy a nemzeti bíróságok nem vizsgálták a komment által elért nyilvánosság nagyságát, a 

komment kontextusát és annak lehetséges hatását. Az ítélet jelzi, hogy a Bíróság nagyon 

magasra helyezte a rendőrséget, mint testületet érintő megengedett kritika határait. 

Más megítélés alá esik azonban, ha az újságírók nem általában a rendőrséget, vagy a 

rendőrségi munka színvonalát kritizálják, hanem egy konkrétan megnevezett személyre 

vonatkozó tényállításokat tesznek.280 Pedersen és Baadsgaard dán újságírók voltak, akik két 

televízió programot készítettek. Előbbit 1990. szeptember 17-én sugározták Gyilkosságért 

elítélve, a másodikat 1991. április 22-én A rendőrség vak szemei címmel. A programok egy 

gyilkossági üggyel foglalkoztak, ahol a bíróság egy férfit 1982-ben 12 évre ítélt felesége 

megöléséért. Az elítélt 1990-ben az ügy újratárgyalása iránti kérelmet nyújtott be. Az adásban 

a következők hangzottak el: „A programban különböző példákon keresztül fogjuk bemutatni, 

hogy X elítélésének nem volt jogi alapja, és hogy az ítélet meghozatalakor Nyugat-Dánia 

bírósága félretette a dán jog egyik alapelvét, nevezetesen, hogy kétség esetén a terhelt javára 

kell dönteni. Be fogjuk mutatni, hogy egy botrányosan rossz rendőrségi nyomozás vezetett X 

elítéléséhez, amelynek a kezdetétől a bűnösséget vélelmezték, és amely jelentős tanúkat nem 

vett figyelembe és kétségesekre koncentrált. A program be fogja mutatni, hogy X nem 

követhette el a bűncselekményt, amelyért 1982. november 12-én elítélték”. 1991. november 

29-én elrendelték az ügy újratárgyalását, amely 1992. április 13-án felmentéssel zárult. A 

főfelügyelő feljelentést tett rágalmazás miatt. Az elsőfokú bíróság elítélte az újságírókat 

rágalmazás miatt, pénzbüntetést szabott ki, és 75.000 DKK kártérítés megfizetésére kötelezte 

őket. A másodfokú bíróság helybenhagyta az ítéletet, a kártérítés összegét azonban 100.000 

DKK-ra emelte. A dán bíróságok elismerték, hogy kiemelkedő érdek fűződik a rendőrség 

munkájának a nyilvános kritizálásához, hangsúlyozták ugyanakkor, hogy különbséget kell 

tenni a között, hogy az állításokat magával a rendőrséggel vagy a rendőrség egy megnevezett 

tagjával szemben fogalmazzák meg. A vádlottak nem korlátozák magukat arra, hogy a 

rendőrségi nyomozás vagy a főfelügyelő vezetői tevékenységének minőségéről értékítéletet 

mondjanak. Kifejezetten a főfelügyelő ellen fogalmaztak meg egy állítást, mely szerint 

bűncselekményt követett el jelentős tény elhallgatásával. 
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Az EJEB szerint a dán Legfelsőbb Bíróság elismerte az újságírói szabadság 

jelentőségét, és felismerte az ügy emberi jogi vonatkozásait. Fontosnak tartotta  kiemelni, 

hogy a kérelmezőket nem azért ítélték el, mert a rendőrségi nyomozás során állítólagosan 

elkövetett hibákra hívták fel a figyelmet, vagy mert a rendőrség vagy a rendőrség egyes 

munkatársainak a magatartását kritizálták. Az ezek miatti elítélés egyértelműen a 10. cikk 

megsértését jelentette volna. A dán bíróságok azonban sokkal szűkebb alapon, azért ítélték el 

a kérelmezőket, mert egy konkrétan megnevezett személlyel szemben fogalmaztak meg a 

Büntető törvénykönyvbe ütköző állításokat, nevezetesen, hogy a szóban forgó főfelügyelő az 

X ellen folyó nyomozás során bűncselekményt követett el azzal, hogy egy fontos bizonyítékot 

szándékosan eltitkolt. Ez egyértelműen tényállítás volt, a kérelmezők azonban mégcsak nem 

is törekedtek arra, hogy ezen állításuk valóságát bizonyítsák. Tekintettel az állítás 

természetére, annak súlyosságára, a közlés nyilvánosságára és az elégséges ténybeli alap 

hiányára, a Bíróság nem tartotta egyezménysértőnek a kérelmezők elítélését. 

A Steur-ügyben
281

 a kérelmező egy praktizáló ügyvéd volt, akinek ügyfelét kifejezett 

kérése ellenére tolmács és védő nélkül hallgatta ki egy nyomozó. Az eljárás TB csalás miatt 

folyt, és polgári per is indult a jogosulatlanul kifizetett összeg visszafizetése iránt. A polgári 

perben az ügyvéd azt állította, hogy az írásba foglalt, terhelő nyilatkozatot nem szerezhették 

meg más módon, mint nyomás alkalmazásával. A terhelt a vizsgálóbíró kérdésére maga is úgy 

nyilatkozott, hogy nyomás hatására tette a nyilatkozatát. Az érintett nyomozó fegyelmi 

panaszt tett az ügyvéd ellen. A fegyelmi tanács szerint az ügyvéd túllépte a megengedett 

viselkedés határait, szankciót azonban nem alkalmazott. A fellebbviteli fórum helybenhagyta 

az elsőfokú döntést. Döntésüket arra alapították, hogy az ügyvéd korábban megtette ezen 

állítását, mint ahogy arról ügyfele tájékoztatta volna. 

Az EJEB hangsúlyozta, hogy az ügyvédek speciális státusza központi szerepet biztosít 

számukra az igazságszolgáltatásban. Éppen ezért magatartásuk, melynek diszkrétnek, 

becsületesnek és méltóságteljesnek kell lennie, bizonyos korlátozások alá esik, ám 

ugyanakkor kivételes jogokat és privilégiumokat is élveznek, amelyek országok szerint 

változnak, de rendszerint beletartozik bizonyos megengedőség a bíróságok előtti érvelés 

tekintetében. A terhelt és a nyomozó pozíciója közötti különbség az olyan állítások fokozott 

védelmét indokolja, amikor a terhelt a nyomozót kritizálja. Ez éppígy alkalmazandó ebben az 

esetben is, amikor a polgári perben kritizálják azt a módot, ahogy egy bizonyítékot 

megszereztek. Az EJEB figyelembe vette azt is, hogy a nyomozó közhatalmat gyakorló 

személy, akinek bizonyos körülmények között többet kell elviselnie. A jelen ügyben a kritika 

szigorúan a nyomozónak a konkrét ügyben, a kérelmező védence elleni eljárására 

korlátozódott. A kritika a tárgyalóteremben hangzott el, és nem minősült személyes sértésnek. 

Az állítás azon a tényen alapult, hogy a terhelt tolmács hiányában nem értette teljesen a magát 

terhelő nyilatkozatot. A védő állítása teljesen összhangban volt a terhelt későbbi saját 

nyilatkozatával. A fegyelmi vétség megállapítása még szankció alkalmazása nélkül is nehezen 

egyeztethető össze az ügyvéd azon kötelességével, hogy védence érdekében járjon el. Ezen 

körülményekre figyelemmel ezért a Bíróság a 10. cikk megsértését állapította meg. 

A fenti esetekből jól látható, hogy bár a rendőröknek magasabb tűrésküszöbbel kell 

rendelkezniük, számos körülmény árnyalja egy-egy ügy megítélését. Alapvető különbséget 
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eredményez, hogy egy testület működésének általános kritikájáról, vagy egy konkrét személy 

ellen megfogalmazott vádakról van szó. Utóbbi esetben figyelembe kell venni a közlő 

személyét, a közlés célját, és azt is, hogy az állítás ténybeli alappal rendelkezett-e. 

 
3.4.4. A bírák bírálhatósága 

 
Kényes kérdéseket vet fel a bíróságok és az eljáró bírók bírálhatósága, mivel e ponton több 

korlátozási okot, és büntetőeljárási elveket is figyelembe kell venni. 

Az EJEB Barfod-ügyben
282

 hozott ítélete igen kevés teret engedett a bírák 

bírálhatóságának. Az eset tényállása szerint Grönland Legfelsőbb Bírósága elé került egy 

adójogi ügy, amelyben számos személy a grönlandi önkormányzat adó bevezetésével 

kapcsolatos döntését támadta. Az ügyben három tagú tanács járt el, amely egy hivatásos és két 

laikus bíróból állt. Utóbbiak az önkormányzat alkalmazásában álltak. A bíróság az 

önkormányzat javára döntött. A kérelmező cikket írt a bírósági ítéletről. A cikkben kifejezte 

azon véleményét, hogy a laikus bírák nem vehettek volna részt a döntésben, és 

megkérdőjelezte pártatlan eljárásukat az alkalmazójukkal szembeni ügyben. A cikkben azt is 

állította, hogy a két laikus bíró kötelességét teljesítette, és miután a szavazati arány 2:1 volt, a 

bíróság ilyen összetétele mellett nem nehéz kitalálni, ki hogyan szavazott. A rágalmazás miatt 

megindult eljárásban mind az elsőfokú bíróság, mind a grönlandi legfelsőbb bíróság 

megállapította a vádlott bűnösségét és 2.000 DK pénzbüntetésre ítélték. Az elsőfokon eljáró 

bíróság álláspontja szerint az az állítás, mely szerint kötelességüket tették, nevezetesen, hogy 

önkormányzati alkalmazottként az önkormányzat javára ítéltek, súlyos vád, amely alkalmas a 

megbecsülésük csorbítására. Az állítás alátámasztására bizonyítékot nem csatoltak. Ami a 

bíróság kifogásolt összetételét illette, a Legfelsőbb Bíróság osztotta azt az álláspontot, hogy a 

két önkormányzati alkalmazottnak nem kellett volna részt venni az ítélethozatalban, és 

helyesnek találta, hogy erre a vádlott felhívta a figyelmet. 

Az EJEB is rámutatott, hogy a cikk két állítást foglalt magában, és csak a második veti 

fel a 10. cikk megsértésének vizsgálatát, mivel abban senki nem korlátozta a kérelmezőt, hogy 

a bíróság összetételét kritizálja. Annak az állításnak a megengedhetőségével kapcsolatban, 

miszerint a laikus bírák kötelességüket teljesítették, mely az adott körülmények között csak 

úgy volt érthető, hogy szavazatukat önkormányzati alkalmazottként, és nem független és 

pártatlan bíróként adták le, a Bizottság és a Bíróság álláspontja merőben eltért. A Bizottság 

szerint ilyen esetekben a szükségesség vizsgálatának különösen szigorúnak kell lennie, így 

még abban az esetben is, ha a cikket a két bíró elleni támadásként is lehet értelmezni, nagyobb 

érdek fűződik ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás működése nyilvánosan vitatható legyen, 

mint a két bíró kritika elleni védelméhez. A Bíróság szerint ugyanakkor lehetőség lett volna a 

bíróság összetételét a két bíró elleni személyes támadás nélkül is kritizálni. Ezenkívül 

semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott a kérelmező állítása alátámasztására. Az a tény, 

hogy a két laikus bíró az önkormányzat alkalmazásában állt, alapot adhatott különböző 

véleményekre abban a kérdésben, hogy a bíróság megfelelően van-e megalakítva, de 

bizonyosan nem szolgált bizonyítékul az elfogultságra. 
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Az EJEB későbbi döntéseiben részletesebben kifejtette, milyen szempontokat kell 

figyelembe venni a bírákra vonatkozó kritika megengedhetősége kapcsán. E körben figyelmet 

érdemel, hogy a 10. cikk (2) bekezdése nemcsak mások jóhírnevét és jogait nevesíti 

korlátozási okként, hanem a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartását is. A 

bíróságok tekintélyét és pártatlanságát az Egyezmény szerint kell értelmezni, különös 

figyelemmel a 6. cikk központi szerepére. A tekintély magában foglalja, hogy a bíróság a 

megfelelő fórum a jogviták rendezésére, és arra, hogy a megvádolt személy bűnösségéről 

vagy ártatlanságáról döntsön, továbbá, hogy a köz tiszteletben tartja és bízik a bíróság azon 

képességében, hogy ezt a funkciót ellássa. A pártatlanság ebben az összefüggésben azt a 

bizalmat jelenti, amelyet a bíróságnak a vádlottban és a nyilvánosságban kell ébresztenie egy 

demokratikus társadalomban. A másik oldalról rögzítendő azonban, hogy a bíróság 

tekintélyének és pártatlanságának fenntartása sem jogosítja fel az államokat arra, hogy a 

bíróság előtt folyamatban lévő ügyek nyilvános megvitatásának minden formáját 

megtiltsák.283
 

A Prager and Oberschlick-ügy
284

 a jóhírnév védelme szempontjából is fontos 

adalékokat szolgáltatott. Prager osztrák újságíró Achtung! Scharfe Richter! címmel írt cikket  

a Forumba, mely az osztrák büntetőbíróságok bíráit kritizálta. Egy rövid összegzést és egy 

általános bevezetőt követően a bécsi Landesgericht für Strafsachen 9 tagjának hozzáállását 

kritizálta, köztük J bíróét. A cikk forrásaként saját tárgyalótermi tapasztalatait, jogászok és 

jogi tudósítók állításait, egyetemi kutatók által végzett felméréseket adott meg. J bíró 

feljelentést tett Prager ellen rágalmazás miatt, valamint kártérítést követelt a kiadótól a 

Médiatörvény alapján. Az osztrák büntetőeljárás első- és másodfokon is a bűnösség 

megállapításával és büntetés kiszabásával zárult. 

Megerősítve, hogy a sajtónak kötelessége politikai és más közérdeklődésre számot 

tartó ügyekben az információk közvetítése, valamint, hogy ez az igazságszolgáltatás 

működését érintő kérdésekre is kiterjed, az EJEB az igazságszolgáltatás társadalomban 

betöltött speciális szerepét hangsúlyozta. Mivel az igazságszolgáltatásnak közbizalmat kell 

élveznie, szükségesnek bizonyulhat a bizalomnak a megvédése olyan destruktív támadásokkal 

szemben, amelyek lényegében megalapozatlanok, különösen arra a tényre figyelemmel, hogy 

a kritizált bírók nem válaszolhatnak az ellenük felhozott vádakra. Az ügyben néhány vád 

különösen súlyos volt, mivel a kérelmező a bírákat implicite jogsértésekkel, de legalábbis 

hivatali kötelességeik megszegésével vádolta. Ezzel nemcsak a jóhírnevüket sértette, de az 

igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat is aláásta. A Bíróság szerint Prager  a 

jóhiszeműségét, és az újságírás etikai szabályainak megtartását sem tudta bizonyítani. Azt is 

megállapította a Bíróság, hogy bár az elfogadható kritika határai bizonyos  körülmények 

között tágabbak a hatáskörükben eljáró közhivatalnokok, mint magánszemélyek esetében, a 

bíróságoknak, akiknek egy jogállamban alapvető a szerepük, közbizalmat kell élvezniük, és 

ezért szükségesnek bizonyulhat a bírák védelme a támadó és abuzív szóbeli támadásokkal 

szemben. 

A Schöpfer-ügyben
285

 Schöpfer egy olyan terhelt védelmét látta el, aki előzetes 

letartóztatásban volt. Schöpfer azt sérelmezte, hogy az ügyfele előzetes letartóztatásáról nem 
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bíró döntött, nem járultak hozzá, hogy a jogi segítségnyújtás keretében a kirendelt védőtől ő 

vegye át a védelmet, illetve a terhelt felesége azt állította, hogy két tisztviselő azt mondta, 

amíg Schöpfer a védő, a férjét nem fogják kiengedni. Schöpfer az ügyben sajtótájékoztatót 

tartott, ahol azt állította, hogy Hochdorfban évek óta súlyosan megsértik a luzerni törvényeket 

és az emberi jogokat is. Állítása szerint azért fordult a sajtóhoz, mert már nincs más lehetőség. 

A sajtótájékoztatón elhangzottakról több luzerni lap is összeállítást közölt, majd az ügyészség 

válaszlevelét, és Schöpfer arra írt válaszát is megjelentették.  A hochdorfi prefektus panaszt 

tett az ügyvédi kamara felügyeleti testületénél és fegyelmi eljárás megindítását kérte, melyet 

el is rendeltek. A testület álláspontja szerint Schöpfernek először az ügyészséghez és a 

fellebbviteli bírósághoz kellett volna a panaszaival fordulnia. E helyett a  sajtónak 

nyilatkozott, ami burkolt reklám és hatásvadász volt. Rámutatott, hogy egy ügyvéd 

sajtónyilatkozatának valós közérdeket kell szolgálnia, objektívnek és visszafogottnak kell 

lennie. Schöpfert 500 CHF bírság megfizetésére kötelezték. A Szövetségi Bíróság 

megjegyezte, hogy az ügyvédek jelentős szabadságot élveznek a hatóságok kritikáját illetően, 

feltéve, hogy ezt a megfelelő eljárásrendben gyakorolják. Figyelembe kell venni, mennyire 

volt nyilvánvaló az állított jogsértés, valószínű volt-e a folyamatban lévő eljárás 

befolyásolása, kimerítették-e a rendelkezésre álló jogorvoslatokat, milyen formában tették a 

kritikai megjegyzést. A svájci bíróság szerint Schöpfer nem a megfelelő hangnemet 

alkalmazta és valótlan állításokat is tett. 

Az EJEB ugyancsak alaptalannak tartotta Schöpfer panaszát. Hangsúlyozta az 

ügyvédek kulcsszerepét és azt a legitim elvárást, hogy hozzájáruljanak az igazságszolgáltatás 

megfelelő működéséhez. A Bíróság szerint azonban ezzel a legitim elvárással nincs 

összhangban az, hogy valaki először nyilvánosan kritizálja a hochdorfi igazságszolgáltatás 

megfelelő működését, és csak ez után veszi igénybe a jogorvoslatot, ami a konkrét ügyben 

részben eredményre is vezetett. A Bíróság jelentős tényezőnek tekintette a kritika súlyosságát 

és általánosságát, valamint a hangnemet. A Bíróság szerint elsősorban az ügyvédi kamarák és 

a nemzeti bíróságok vannak abban a helyzetben, hogy megítéljék, milyen beavatkozás 

szükséges az ügyvédi vélemény-nyilvánítási szabadságba, annak érdekében, hogy az 

igazságszolgáltatás megfelelő működése és a jogi hivatások méltóságának védelme is 

megfelelően mérlegelt legyen. Egyetértve a kamara felügyeleti testületének határozatával, arra 

a következtetésre jutott, hogy nem valósult meg Egyezménysértés, figyelembe véve, hogy 

folyamatban lévő büntetőeljárásról volt szó, a kérelmező a jogorvoslat igénybe vételét 

megelőzően fordult a sajtóhoz, állításai súlyosak, általánosak voltak, nem fordult a hatáskörrel 

rendelkező szervekhez, és meg sem próbálta azok eljárásának hatástalanságát alátámasztani, a 

kiszabott bírság pedig csekély volt. 

Ugyancsak a bírákra vonatkozó kritika határai képezték a De Haes and Gijsels-ügy
286

 

központi kérdését. De Haes and Gijsels Antwerpenben élő újságírók voltak, akik egy bírósági 

ügy tárgyalásával kapcsolatban öt cikket jelentettek meg a Humo nevű magazinban. Az ügy 

nagy port kavart fel Belgiumban, mert egy neves közjegyzőt a válófélben lévő felesége azzal 

vádolt, hogy két kiskorú gyermekük sérelmére szexuális cselekményeket követett el, illetve 

bántalmazta a gyermekeket. Az ügyben számos szakvélemény készült, melyek 
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megállapították a bántalmazást és a szexuális abúzust, az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság 

mégis úgy döntött, hogy a két fiúgyermeket az apánál helyezi el. Az anya és az anyai 

nagyszülők büntetőeljárást is kezdeményeztek az apa ellen vérfertőzés és bántalmazás miatt. 

Miután ez a büntetőeljárás lezárult, az apa rágalmazás miatt indított eljárást. Mind az elsőfokú 

bíróság, mind az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság felmentette a vádlottakat, mivel nem került 

bizonyításra, hogy a vádlottak rosszhiszeműen cselekedtek, és nem volt okuk kételkedni az 

állításaik valóságában. Az első cikkben a kérelmezők a következőket írták: A bíróságok ma 

fognak döntést hozni egy jól ismert antwerpeni közjegyző régóta húzódó ügyében, aki 

szexuálisan bántalmazta két fiúgyermekét. A közjegyző egy tekintélyes flamand családból 

származik, amely szorosan kötődik az ország legmagasabb pénzügyi köreihez. Minden jel 

szerint az apa és a nagyapa jó híre többet számít, mint a gyermekek fizikai és lelki egészsége. 

Mostanáig, a bíróság minden az apa számára kedvezőtlen orvosi és pszichiátriai jelentést 

figyelmen kívül hagyott. Megjegyzik a kérelmezők, hogy nem ez az első eset, hogy az 

antwerpeni bíróságok a függetlenség hiányát bizonyították és különösen furcsa ítéletet hoztak. 

A kérelmezők szerint a közjegyző családjának szinte napi kapcsolata a jogi világgal nem 

magyarázza, hogy maradhatott eddig érintetlen. Utaltak a családnak a szélsőjobboldallal 

fennálló szoros kapcsolatára, majd kifejtették, hogy az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság 

eljáró tanácsának legtöbb bírája ugyancsak a szélsőjobboldali körökhöz tartozik. 

Megemlítették, hogy az egyik bíró apját 1948-ban kollaboráció miatt elítélték. Állításuk 

szerint az ügyész ugyancsak a közjegyző családjának politikai szimpátiáját osztja. A második 

cikk szerint fél Flandriát sokkolta az ítélet. A cikk szerint most még jobb képük van arról, 

milyen gyakran manipulálták a bíróságok az ügyet. A harmadik cikkben a független 

igazságszolgáltatási rendszer aláaknázását említették. Feltették a kérdést, hogy a közjegyző 

családjának tényleg annyi befolyása és pénze van, hogy az antwerpeni bíróságok képtelenek 

független döntéshozatalra? A kérelmezők véleménye szerint a bíróságokba vetett közbizalom 

forog kockán. 

Az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság eljáró tanácsának három bírája és az ügyész 

indított pert az újságírókkal szemben. Az újságírók kérelmezték az ügy iratainak beszerzését, 

és bizonyítani kívánták állításaik valóságát. Az elsőfokon eljáró Brüsszeli  Bíróság kötelezte 

az alpereseket egy-egy frank nemvagyoni kártérítés megfizetésére, a teljes ítélet közzétételére, 

valamint az alperesek költségén további hat lapban való  megjelentetését. A Brüsszeli 

Fellebbviteli Bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Kifejtette, hogy az iratok beszerzése 

semmilyen hasznos célt nem szolgálna, mivel nem az a bíróság feladata, hogy az Antwerpeni 

Fellebbviteli Bíróság által elbírált ügyet újra vizsgálja. A bíróság szerint az alperesek 

indítványa azt bizonyítja, hogy anélkül kritizáltak egy bírósági ügyet, hogy valamennyi 

szükséges információ birtokában lettek volna, mely körülmény csak még nyilvánvalóbbá teszi 

teljes felelőtlenségüket. A kérelmezők azt a benyomást szándékoztak kialakítani az 

olvasókban, hogy a bírók és az ügyész elfogult az egyik fél javára és hogy ítéletüket bizonyos 

ideológiai nézetek befolyásolták. Szükségtelenül emlékeztették az olvasókat az egyik bíró 

apjának világháborús tevékenységére, amelyhez a bírónak semmi köze nem volt, és amely 

magánéletének védett köréhez tartozik. Még ha azt is hitték a kérelmezők, hogy bizonyos 

ideológiai nézetek jellemzik a bírókat (amelyet egyébként az alperesek nem bizonyítottak), 

semmilyen esetben sem megengedett, hogy pusztán ezen nézetekből arra a következtetésre 

jussanak, hogy a bírák és az ügyész elfogultak, és ezt az elfogultságot nyilvánosan kritizálják. 
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A bíróság hangsúlyozta a cikkekben megjelenő agresszív stílust, és kitért arra, hogy még egy 

kritikai magazinnak is tiszteletben kell tartania bizonyos standardokat. A bíróság szerint az 

alperesek tovább súlyosították a helyzetüket azzal, hogy a jelen per folyamatban léte alatt 

éppúgy kritizálták az elsőfokú ítéletet hozó bírákat. Érvként jelent meg  az is, hogy a 

magisztrátusok helyzete radikálisan különbözik minden más közhivatalt betöltő és politikus 

státuszától, mivel nem védhetik meg magukat, nem vitathatják meg nyilvánosan a 

folyamatban lévő ügyet és nem magyarázhatják meg magatartásukat. A Court of Cassation 

elutasította az alperesek jogorvoslati kérelmét. 

Az EJEB megismételve az esetjogában korábban kimunkált elveket a bíróságokba 

vetett közbizalom fontosságát és a bírák alaptalan támadásokkal szembeni védelmét illetően, 

az alábbi körülményeket mérlegelve mégis a kérelmezők javára döntött. A cikkek részletes 

információk tömegét tartalmazzák azokról a körülményekről, amelyek között a szülői 

felügyelet kérdésében döntöttek. Ezek az információk alapos kutatásra épültek. Még a 

rágalmazási ügyben eljáró Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság is úgy ítélte meg, hogy a 

feleségnek és szüleinek nem volt jó okuk kételkedni az állítások valóságában. Ennélfogva a 

kérelmezőket nem lehet szakmai kötelességeik megszegésével vádolni. Figyelembe vette, 

hogy az állítások, melyek kétségkívül súlyosak voltak, kiskorú gyermekek sorsát és az 

antwerpeni igazságszolgáltatás működését érintették, és mint ilyenek közügynek minősülnek. 

Az ügy megoldását az jelentette, hogy az eset összes körülményét és hátterét figyelembe véve, 

az EJEB véleménynek tekintette a cikkekben írtakat. Vélemény esetében pedig az EJEB csak 

a megfelelő ténybeli alap meglétét vizsgálja. Megjegyzést érdemel, hogy a Bíróság jelen 

esetben lakonikusan csak annyit írt, a vélemény túlzó lehet, különösen bármiféle ténybeli alap 

hiányában, de ez nem így volt a jelen esetben”.287 A Bíróság csak egyet tartott 

megengedhetetlennek, az egyik bíró apjának múltjára vonatkozó megjegyzést. 

Ez a lakonikus indokolás azonban több fontos kérdést elfed. Az egyik kérdés, hogy 

ilyen állítások esetében valójában milyen ténybeli alapot kell vizsgálni. A kérelmezők 

cikkében ugyanis két állítás fonódott össze: az egyik, hogy a bíróságok érthetetlen ítéletet 

hoztak, számos szakértői véleményt, orvosi dokumentumot figyelmen kívül hagytak, a másik 

pedig, hogy ezt az elfogultságot az okozta, hogy a bírók és az apa ugyanazon szélsőjobboldali 

nézeteket vallották. Az első állítást illetően, még a különvéleményt megfogalmazó bíró is  

azon az állásponton volt, hogy a kérelmezők rendelkezésére álló információk ezen döntés 

legsúlyosabb kritikáját indokolták. Felmerül persze a kérdés, hogy valójában milyen 

bizonyítékok álltak az újságírók rendelkezésére abban az ügyben, amelyben magánszakértői 

és kirendelt szakértők által készített vélemények feszültek egymásnak, és amelyek a Brüsszeli 

Fellebbviteli Bíróság indokolása szerint tökéletesen ellentétesek voltak egymással. Még ha túl 

is lépünk azon a problémán, hogy a bíróságok bizonyíték-értékelési tevékenysége mennyiben 

támadható, illetve, hogy az ítéletek jogereje kit kötelez arra, hogy az abban foglaltakat 

igazságnak fogadja el, még mindig meg kell birkóznunk azzal a kérdéssel, hogy mennyiben 

volt ténybeli alapja a második állításrésznek, azaz, hogy politikai nézetközösség áll az 

elfogultság hátterében. A politikai nézeteket illetően ugyanis az EJEB ítéletében sem ténybeli 

 

 
 

287 „such an opinion may, however, be excessive, in particular in the absence of any factual basis, but it was not 

so in this instance”. CASE OF DE HAAS AND GIJSELS v. BELGIUM (Application no. 19983/92) §47. 
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alapok, hanem feltételezések olvashatók. Matscher bíró különvéleménye is azt hangsúlyozza, 

hogy ezt a gyanúsítást semmi nem támasztotta alá. 

Az utóbbi években éles vitákat váltott ki a Morice-ügy,288 amely a Nagykamarát is 

megjárta. Az ügy tényállása szinte regénybe illő. 1995-ben Bernard Borrel bírót, 

meglehetősen furcsa körülmények között, holtan találták Dzsibutiban. A dzsibuti hatóságok 

által lefolytatott vizsgálat öngyilkosságnak minősítette az esetet. A bíró özvegye azonban 

kétségbe vonta ezt a megállapítást, panasszal élt, és a kérelmező ügyvédet bízta meg azzal, 

hogy képviselje őt az eljárásokban. Franciaországban két bírói vizsgálat indult előre kitervelt 

emberölés gyanújával. A vizsgálatot M és LL bíró folytatta. 2000. júniusban a Fellebbviteli 

Bíróság vádelőkészítési osztálya elvette az ügyet a fenti bíróktól és P. bíróra szignálta. 2000. 

szeptemberben a kérelmező és egy kollégája a francia igazságügyi miniszterhez fordult a 

haláleset vizsgálatával kapcsolatban. A levélben M és LL bíró magatartását kritizálták, mely 

álláspontjuk szerint teljesen ellentétes volt a pártatlanság és tisztesség elveivel. Kérték 

továbbá a bírósági eljárással kapcsolatban napvilágra került számos hiba miatt vizsgálat 

lefolytatását. Másnap egy újságcikk jelent meg a Le Monde-ban, mely a levél részleteit és a 

kérelmező újságírói kérdésekre adott válaszait tartalmazta. A cikk szerint Mrs. Borells 

ügyvédei élesen kritizálták M bírót az igazságügyi miniszternél, és olyan magatartással 

vádolták, mely teljesen ellentétes volt a pártatlanság és tisztesség elveivel és  hozzátették, 

hogy M bíró elmulasztott egy bizonyítékot az aktába tenni és az utódja részére átadni. Egy 

olyan videókazettáról volt szó, amely 2000. márciusban készült Dzsibutiban, egy helyszíni 

szemlén, amin a kérelmező nem vehetett részt. Amikor a videókazettát meg kívánták ismerni, 

kiderült, hogy nincs a bírósági aktában, azt M bíró az utódja kérésére adta át, és a boríték egy 

olyan levelet is tartalmazott, amelyet a dzsibuti főügyész írt M bírónak, meglehetősen 

szívélyes hangnemben. 

A két bíró magánvádas eljárást kezdeményezett a Le Monde szerkesztő igazgatója, az 

újságcikk írója és a kérelmező ellen. A kérelmezőt 4.000 EUR pénzbüntetésre ítélték. 2013. 

július 11-én meghozott ítéletében a Kamara nem látott alapot a 10. cikk megsértésének 

megállapítására. A Bíróság szerint a kérelmezőnek meg kellett volna várnia a kérelmének 

elbírálását, melyet egy nappal korábban terjesztett elő a miniszternél. A kérelmező által 

használt kifejezéseket is különösen élesnek ítélte, így álláspontja szerint a kérelmező átlépte 

azokat a határokat, amelyeket az ügyvédeknek be kell tartaniuk az igazságszolgáltatás 

kritizálásakor. Megjegyezte, hogy a cikkben megfogalmazott vádak súlyosak voltak, az 

események kronológiája pedig arra utal, hogy a kérelmező megjegyzéseit bizonyos fokig a 

bíróval szembeni személyes ellenszenv vezette. A kérelmezővel szemben alkalmazott 

szankciót sem találta eltúlzottnak. 

A Nagykamara ugyanakkor egyhangúan a 10. cikk megsértését állapította meg. 

Kiemelte, hogy a sérelmezett kifejezések az igazságszolgáltatás működését érintették, így 

közérdekű ügyben születtek. Ez eleve sokkal kisebb teret enged a szólás korlátozásának. Az 

ügy körülményeit és a közlés kontextusát tekintve a kifejezések inkább értékítéletnek 

minősülnek, melyek megfelelő ténybeli alappal rendelkeztek, valamint kellően szoros volt a 

kapcsolat a kérelmező által használt kifejezések és az ügy tényei között. A nemzeti bíróság 

nem volt kellően figyelemmel az ügy kontextusára, nem értékelte az ügy speciális jellegét, és 

 
288 CASE OF MORICE v. FRANCE (Application no. 29369/10) 
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azt, hogy az ügyet a kezdetektől jelentős médiafigyelem kísérte. A sértettek az 

igazságszolgáltatás tagjai voltak, akiknek nagyobb toleranciát kell tanúsítaniuk a kritikával 

szemben, mint az átlagembereknek. Mivel pedig az ügy már nem a sértett bírók előtt volt 

folyamatban, a büntetőjogi fellépésnek nem lehetett célja az igazságszolgáltatás tekintélyének 

védelme. Tény volt az is, hogy a levél megírásáig több mint négy év telt el a vizsgálat 

megindulásától, és a Nagykamara kiemelésre érdemesnek találta azt is, hogy sem az 

ügyészség, sem az ügyvédi kamara nem látott arra alapot, hogy a kérelmezővel szemben 

fellépjen. 

A kérelmező kérésére is reflektálva a Nagykamara részletesen foglalkozott az 

ügyvédeket megillető vélemény-nyilvánítási szabadsággal. A korábbi gyakorlatot megerősítve 

leszögezte, hogy az ügyvédek speciális státusza központi szerepet biztosít nekik az 

igazságszolgáltatásban, mint a köz és a bíróságok közötti közvetítőknek. Ez a speciális szerep 

számos kötelezettséget is jelent számukra, így magatartásuknak diszkrétnek, becsületesnek és 

méltóságteljesnek kell lennie. Ugyanakkor speciális jogokat és privilégiumokat is élveznek, 

így bizonyos mozgásteret a bíróságon tett érveikkel kapcsolatban. Az ügyvédeknek joga van 

az igazságszolgáltatás működését nyilvánosan kritizálni, feltéve, hogy ez a kritika nem lép át 

bizonyos határokat. Ezek a határok jellemzően az ügyvédi kamarák által megfogalmazott 

magatartási szabályok, melyek hozzájárulnak a bíróságok védelméhez az alaptalan 

támadásokkal szemben, amelyeket sokszor csak az a vágy hajt, hogy egy jogvitáról 

beszéljenek a médiában. Mivel a vélemény-nyilvánítási szabadság összefügg az ügyvédi 

hivatás függetlenségével, mely rendkívül fontos a tevékenységük hatékony ellátásához, csak 

kivételes esetekben fogadható el egy védő vélemény-nyilvánítási szabadságának korlátozása. 

Különbséget kell tenni a között, hogy a megnyilvánulás a tárgyalóteremben vagy máshol 

történt. Mivel a tárgyalóterem az érvek ütköztetésére szolgál, és a védő vélemény-nyilvánítási 

szabadsága az eljárás tisztességével is kapcsolatot mutathat, ez esetben a védelem az érvek 

szabad és akár erős kinyilvánítása mellett szól. Az ügyvédnek joga van tehát, hogy ügyfele 

érdekét hevesen védje. A Bíróság ugyanakkor a szerint is különböztet, hogy kire vonatkozik a 

szólás. Mivel az ügyész is fél az eljárásban, neki nagyon jelentős kritikát is el kell tűrnie a 

védőtől, feltéve, hogy ezek nem általános vádaskodások vagy személyeskedések. A Bíróság 

nem vitatja el, hogy az ügyvéd a tárgyalótermen kívül, például a médiában is kifejthet olyan 

tevékenységet, amely az ügyfél érdekeinek védelmét szolgálja, például felhívhatja a 

nyilvánosság figyelmét hibákra. Ugyanakkor az ügyvédi szólásoknak is vannak abszolút 

határai. Így az ügyvéd nem sértheti meg a titoktartásra vonatkozó szabályokat, nem tehet 

megfelelő ténybeli alappal nem bíró kijelentéseket, tartózkodnia kell a félrevezetéstől, az 

alaptalan személyes támadásoktól, a sértésektől, és az általa tett közléseknek megfelelően 

szoros kapcsolatban kell állnia az adott ügy tényeivel.289
 

E körben a Nagykamara elvi éllel szögezte le, hogy az ügyvédek és az újságírók 

helyzete nem azonosítható. Rámutatott arra is, hogy bár a kérelmező sérelmezett állításai az 

eljárás kontextusába illeszkedtek, olyan vizsgálóbírókra irányult, akiket már korábban 

elmozdítottak az ügyből, ennélfogva viszont állításai nem járulhattak hozzá közvetlenül azon 

feladata teljesítéséhez, hogy az ügyfele érdekeit védje. 

 

 
 

289 CASE OF MORICE v. FRANCE (Application no. 29369/10) § 132-139. 
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Nem látott azonban alapot az EJEB a 10. cikk megsértésének megállapítására a 

Peruzzi-ügyben,290 ahol az olasz bíróságok rágalmazásért elítéltek egy ügyvédet. Az ügy 

tényállása szerint az ügyvéd előbb a Legfelsőbb Tanácsnak írott levelében panaszkodott a 

Luccai Városi Bíróság egy megnevezett bírójára, majd a luccai bíróság számos bírójának 

körlevelet küldött, melyben megismételte a levélben tett állításait, a bírót azonban nem 

nevezte meg. Az ügyvéd többek között azt állította, hogy a bíró szándékosan követ el hibákat. 

A Bíróság a kérelem elbírálásakor annak tulajdonított jelentőséget, hogy a kérelmező az 

eljárás egyik szakaszában sem szolgáltatott bizonyítékot ezen állítás alátámasztására, és meg 

sem várta, hogy a Tanács elé vitt panaszát kivizsgálják. A kritikát pedig nem a folyamatban 

lévő eljárással összefüggésben fogalmazta meg. Nem hagyható ugyanakkor figyelmen kívül, 

hogy az első fokon kiszabott szabadságvesztést a másodfokú bíróság pénzbüntetésre 

változtatta. Ellenkező esetben ugyanis pusztán a szankció jellege megalapozta volna az 

egyezménysértés megállapítását. 

A bíróságok ítélkező tevékenysége sem mentes tehát a kritikától, ugyanakkor e körben 

nemcsak a bírák jóhírnevét, de a bíróságok működésébe vetett közbizalmat is oltalmazza az 

EJEB. Amikor a vélemény-nyilvánítás a bíróságok vagy a bírák munkájának kritizálásában ölt 

testet, több elvet kell mérlegre tenni. Ilyen a sajtó kötelessége, hogy a közügyekről 

tájékoztatást adjon, a nyilvánosság joga, hogy az ilyen ügyekről tájékoztatást kapjon, 

ugyanakkor biztosítani kell az igazságszolgáltatás megfelelő működését, a jogi hivatások 

méltóságát. Jelentősége van annak, hogy ki gyakorol kritikát, hiszen a sajtó munkatársai 

esetében a sajtónak a demokratikus társadalomban betöltött alapvető szerepe, míg a védők 

esetében a hatékony védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jog indokolja a kritika 

megengedettségét. Utóbbiak esetében jelentősége van annak is, hogy kritikájuk az eljárás 

során, a tárgyalóteremben, a jogorvoslat keretében, vagy a sajtó nyilvánossága előtt 

fogalmazódik meg. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy bár a bírák is közhivatalt 

töltenek be, státuszuk minden más közhivatalt betöltő személyétől eltér, és esetükben távolról 

sem alkalmazhatóak azok a mércék, amelyek a politikusok esetében. A fentiek mellett a 

ténybeli alapok megléte minden esetben vizsgálandó. Látnunk kell ugyanakkor, hogy e  

ponton jelentős változás következett be az EJEB esetjogában, hiszen a De Haes and Gijsels- 

ügyben az EJEB a megfelelő ténybeli alapok helyett már  bármiféle ténybeli alappal 

megelégedett. Egyértelműen kijelenthető ugyanakkor, hogy a bírák elleni személyes 

támadásokat nem részesíti védelemben a Bíróság. 

 
3.4.5. Az ügyészek bírálhatósága 

 
A Nikula-ügyben

291
 elvi éllel merült fel a kérdés, hogy a bíróságok vonatkozásában 

kidolgozott szempontrendszer mennyiben alkalmazható az ügyészekre. A kérelmező ügyvéd 

ügyfelei védelmét látta el a városi bíróság előtt. Az ügy tárgyát csalás és bizalmi pozícióval 

visszaélés képezte. Eljárásjogi kérdésként merült fel, hogy SS, akinek meghallgatását az 

ügyész indítványozta, meghallgatható-e tanúként, SS ugyanis a kérdéses társaság 

igazgatóságának elnöke volt, és korábban gyanúsítottként hallgatták ki, bár bizonyíték 
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hiányában ellene T. ügyész nem emelt vádat. A kérelmező szóban előadta és írásban is 

benyújtotta a „Szerepmanipuláció és jogellenes bizonyíték felhasználás” című iratát, 

amelyben többek között a következőket állította: T. ügyész eljárása azt mutatja, hogy 

eljárásjogi taktikákkal arra törekszik, hogy egy vádlott-társból tanút csináljon a vád 

alátámasztása érdekében. Annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a vádlott 

bizonyítékot szolgáltasson, az ügyész ugyanabban az ügyben feltupírozott vádat emelt egy 

olyan személy ellen, aki tanú lehetett volna. Egy hatóság részéről a diszkrécióval való ilyen 

szándékos visszaélés rendkívül szokatlan egy jogállamban. … Az ügyész ebben az ügyben 

manipulálta az eljárási szerepeket, ezáltal megszegte hivatali kötelességét és csorbította a 

jogbiztonságot. A városi bíróság elutasította a védelem SS tanúkénti meghallgatásával 

kapcsolatos kifogásait. A kérelmező védenceit elítélték. A Fellebbviteli Bíróság fennntartotta 

azon döntést, hogy SS tanúskodhat, és részben felmentő ítéletet hozott. Az ügyész jelentette a 

kérelmező állításait a Fellebbviteli Bíróság mellett működő ügyészségnek a rágalmazás miatti 

eljárás megfontolása végett. A testület álláspontja szerint a kérelmező elkövette a rágalmazást, 

azonban úgy döntött, hogy nem emel vádat ellene, mivel a cselekmény kisebb súlyú volt. Az 

ügyész magánvádlóként eljárást kezdeményezett a kérelmezővel szemben. A Fellebbviteli 

Bíróság elítélte a kérelmezőt rágalmazás gondatlan formája miatt és 4.260 FIM  

pénzbüntetésre ítélte. Kötelezte továbbá az ügyész részére kártérítés és az eljárás költségeinek 

megfizetésére. A Legfelsőbb Bíróság egyetértett a Fellebbviteli Bíróság indokolásával, 

mellőzte ugyanakkor a büntetést. Portin és Lehtimaja bírók a vádlott felmentését támogatták. 

Különvéleményükben a következő, figyelemre méltó érveket hangsúlyozták. A tisztességes 

eljárás természetéből következik, hogy a védő, amennyiben védence érdeke úgy kívánja, 

szabadon bírálhassa az ügyész hivatali cselekedeteit, anélkül, hogy büntetéssel fenyegessék. 

Ez a nyugat-európai jogállamokban az emberi jogok egyik alapvető elve. Az elv azonban 

jelentőségét veszti, ha egy ilyen helyzetben a védő vélemény-nyilvánítási szabadságát 

erőteljesen korlátozzák. Az ilyen korlátozásokat ezért megszorítóan kell értelmezni. Ennek 

megfelelően az ügyésznek tolerálnia kell a hivatali cselekményeinek még az éles kritikáját is 

egy nyilvános ülésen. Ez az ügyészi pozíció specális természetéből következik. A két bíró 

szerint a védőnek joga volt, hogy kifejezze ezen véleményét, az ügyésznek pedig kötelessége 

volt tolerálni ezt a kritikát. A strasbourgi eljárásba beavatkozóként bekapcsolódott az 

Interights, amely nemzetközi összehasonlításra támaszkodva azt hangsúlyozta, hogy a vizsgált 

országok többsége privilegizáltan kezeli a a jogászok bírósági képviselet ellátása során tett 

állításait. Amennyiben korlátozások meg is engedettek, az országok inkább fegyelmi lépések 

megtételére hajlanak büntetőjogi szankciók alkalmazása helyett. Ahol pedig a büntetőjogi 

korlátozás megengedett, a gyakorlatban ritkán alkalmazzák azokat, és általában akkor, ha 

extrémek a körülmények, a szándékosság kimutatható, illetve, amikor a kijelentés semmiféle 

kapcsolatban nincs a felek vitájával. A Kormány egyebek mellett arra hivatkozott, hogy az 

ügyészek is részesei a tág értelemben vett igazságszolgáltatásnak, ezért éppúgy, mint  a 

bíróságoknak, közbizalmat kell élvezniük. 

Az EJEB az ügyész pozícióját úgy is vizsgálta, mint közhivatalt betöltő személyt, és 

úgyis, mint az igazságszolgáltatás szereplőjét. Korábbi esetjogának megfelelően rögzítette, 

hogy a hivatali minőségükben eljáró közhivatalnokok tekintetében a megengedett kritika 

határai bizonyos körülmények között tágabbak, mint a magánszemélyek esetében, ugyanakkor 

a közhivatalnokoknak közbizalmat kell élvezniük, ezért szükséges lehet a védelmük a támadó 
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szóbeli megnyilvánulásokkal szemben. Ami az ügyész büntetőeljárásbeli helyzetét illeti, nem 

osztotta a Kormány azon álláspontját, hogy az ügyésznek a bíróságokhoz hasonló védelmet 

kellene élveznie. Az EJEB szerint a részes államokban különbség van a vádlott ellenfeleként 

fellépő ügyész és a bíróság szerepe között. Ez a különbség pedig azon állítások fokozott 

védelmét indokolja, ahol a vádlott az ügyészt kritizálja, ellentétben azzal, amikor verbálisan 

támadja a bírót vagy a bíróság egészét. Jelentőséget tulajdonított annak is, hogy bár a védő 

néhány megfogalmazása nem volt helyes, kritikája szigorúan az ügyésznek az adott ügyben a 

kérelmező védence elleni eljárására korlátozódott. Ebben az eljárási kontextusban az 

ügyésznek a védőként eljáró kérelmező részéről még a jelentős kritikát is tűrnie kellett. 

További tényező volt, hogy a védő megnyilvánulása a tárgyalóteremre korlátozódott, és nem a 

médiában jelent meg. Annak megállapítására sem talált alapot a Bíróság, hogy az ügyész 

elleni személyes sértésről (personal insult) lett volna szó. Bár a védő nem volt az ügyvédi 

kamara tagja, és így fegyelmi eljárás alá sem lehetett vonni, működése felett a tárgyaló  

bíróság felügyeletet gyakorolt. Nem volt annak nyoma, hogy az ügyész a védő kifogásának 

elutasításán kívül más formában kérte volna a bíróságot arra, hogy a védő megnyilvánulására 

reagáljon. Mint ahogy az eljáró bíróság is csak a kifogás elutasításáról döntött, holott 

félbeszakíthatta volna a védőt. Ebben az összefüggésben az EJEB hangsúlyozta, hogy inkább 

a bíróság és a tanácselnök kötelessége, hogy a felek megfelelő magatartását és mindenekelőtt 

az eljárás tisztességességét biztosítsa, minthogy egy későbbi eljárásban utólag vizsgálja meg a 

bíróság egy fél tárgyalótermi megnyilvánulásának megfelelőségét. 

A Bíróság érveléséből fontos kiemelnünk, hogy a védő vélemény-nyilvánítási 

szabadságába történő beavatkozás a 6. cikk által védett tisztességes eljáráshoz való joggal is 

kapcsolatot mutathat. A fegyveregyenlőség és a fairness más összetevői ezért szintén a felek 

érveinek szabad ütköztetése mellett szólnak. A védő egy másik eljárási szereplőről alkotott 

kritikájának utólagos megvizsgálásával kapcsolatos fenyegetés nehezen egyeztethető össze a 

védő azon kötelességével, hogy ügyfele érdekeit védje. A védő vélemény-nyilvánítási 

szabadságának korlátozása ezért csak kivételes esetekben fogadható el szükségesnek egy 

demokratikus társadalomban. 

Nem vonatkozik ugyanakkor a védelem azokra az esetekre, amikor öncélú sértésről, 

vagy alaptalan vádaskodásról van szó az ügyésszel szemben. A Mahler-ügy
292

 tényállása 

szerint Mahler védőként járt el egy olyan ügyben, ahol a több mint 500 oldalból álló vádirat 

egy értelmetlen mondatot tartalmazott. A tárgyaláson azt állította, hogy az ügyész 

nyilvánvalóan a teljes részegség állapotában írta a vádiratot. A berlini bíróság bűnösnek 

mondta ki a kérelmezőt becsületsértésben és 2.700 DM pénzbüntetésre ítélte. A bíróság 

szerint bár a közhivatalt betöltőknek, így az ügyészeknek is, még a durva kritikát is el kell 

viselniük, az ilyen megjegyzéseket megfelelő módon kell megtenni. A vádlotti kijelentést sem 

az ügyfelének, sem a saját jogos érdekeinek védelme nem indokolta. Amennyiben pedig az 

volt a véleménye, hogy az ügyészek jogellenesen jártak el, feljelentést tehetett  volna.  A 

berlini Landgericht elutasította a kérelmező fellebbezését. A Bizottság elfogadhatatlannak 

nyilvánította a kérelmező panaszát, és hangsúlyozta hogy a nemzeti bíróságok megfelelően 

mérlegelték a szemben álló érdekeket. 
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Ugyancsak nem állapította meg a 10. cikk megsértését a Bíróság a Perna-ügyben
293

, 

melynek tárgyát a kérelmező újságíró által egy napilapban írt cikk képezte, amely Caselli, az 

akkori palermói főügyész tevékenységével foglalkozott. Caselli eljárást indított G. Andreotti 

olasz államfővel szemben, akit a Mafia segítésével vádoltak. A cikk Caselli tanulmányait, 

pályakezdését, az olasz kommunista párt iránti elkötelezettségét, valamint Violante 

kommunista képviselővel való barátságát tárgyalta, majd azt állította, hogy az Andreotti elleni 

eljárás megindítása annak a tervnek a része, hogy a kommunista párt ellenőrzést nyerjen az 

ügyészség felett, majd eljárások megindításával politikai ellenfeleivel leszámoljon. A 

kérelmező ellen megindított rágalmazási eljárás a vádlott bűnösségének megállapításával 

zárult, és pénzbüntetésre ítélték. Az olasz bíróságok álláspontja szerint a vádlott nem a 

véleményét fejezte ki, hanem tényeket állított, amelyek a panaszos indokolatlan támadását 

jelentették. Nem pusztán kétséget ébresztettek Caselli állami intézmények iránti lojalitása, az 

objektivitása, függetlensége és legalitás melletti elkötelezettsége iránt, hanem kategorikusan 

tagadták, hogy rendelkezik ezen tulajdonságokkal, sőt, olyan cselekményeket tulajdonítottak 

neki, amelyek bűncselekményt valósítanak meg. Ezeket azonban semmilyen módon nem 

bizonyította Perna. Az EJEB a cikk egészének tartalmi vizsgálata alapján egyetértett azzal, 

hogy a kérelmező nem pusztán azt állította, hogy az ügyésznek politikai meggyőződése van és 

ez kétséget ébreszt hivatali kötelességének pártatlan teljesítése iránt. A cikk egészéből 

nyilvánvaló, hogy a kérelmező a nyilvánosság számára a következő világos és egyértelmű 

üzenetet akarta közvetíteni: Caselli tudatosan visszaélt a hivatalával az Andreotti elleni 

vádemeléssel, előmozdítva a Kommunista Párt azon állítólagos stratégiáját, hogy ellenőrzést 

szerezzen az olasz ügyészségek felett. A kérelmező pedig meg sem próbálta bizonyítani, hogy 

ilyen magatartás megtörtént. 

A Lesnik-ügyben
294

 a kérelmező a kassai ügyészségtől büntetőeljárás megindítását 

kérte egy cseh üzletemberrel szemben. A kérelmet megvizsgálták, azonban nem indítottak 

büntetőeljárást. Később a kérelmezővel szemben indult büntetőeljárás, mivel állítólagosan 

lopott a cseh üzletembertől. A kérelmező hiába kérte a büntetőeljárás megszüntetését a kassai 

ügyészségtől. A kérelmező levelet írt egy kassai ügyésznek, amelyben állambiztonsági 

módszerek alkalmazásával vádolta, és kétséges múltúnak nevezte. Állította továbbá, hogy az 

ügyész volt felelős a feljelentése elutasításáért, és azért, hogy ellene büntetőeljárás indult, 

valamint, hogy jogellenesen elrendelte a telefonja lehallgatását. A kérelmező később a  

legfőbb ügyésznek is írt, amelyben arról panaszkodott, hogy az ügyész visszaélt hivatali 

jogkörével. Utalt arra is, hogy a feljelentése elutasításában a feljelentett személy által fizetett 

pénz is szerepet játszott, és javasolta annak kivizsgálását, hogy vesztegetés történt-e. A 

kérelmező ellen büntetőeljárás indult hivatalos személy megsértése miatt. A vádemelést 

követően a sajtóban megjelent egy cikk, amely részletesen ismertette a kérelmező ügyét, és 

részleteket tartalmazott a kérelmező két leveléből. A szlovák bíróságok négy hónap 

szabadságvesztésre ítélték a kérelmezőt, melynek végrehajtását egy év próbaidőre 

felfüggesztették. Az elítélésben jelentős szerepet játszott, hogy a vádlott nem tudta állításai 

valóságát bizonyítani. 
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Az EJEB kiindulásként rögzítette, hogy az ügyészek közhivatalt töltenek be és 

feladatuk az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez való hozzájárulás. Ebben a 

tekintetben a széles értelemben felfogott igazságszolgáltatás részét képezik. Közérdek fűződik 

ahhoz, hogy közbizalmat élvezzenek. Éppen ezért szükséges lehet, hogy az állam megvédje 

őket az alaptalan vádaskodásokkal szemben. Míg az ügyész szakmai és személyes 

tulajdonságaira vonatkozóan írtak értékítéletek, a levelek jogellenes és visszaélésszerű 

magatartásra vonatkozó állításokat is tartalmaztak. Azok az állítások, miszerint az ügyész 

jogellenesen utasította el a feljelentést, visszaélt a hatalmával és vesztegetésbe keveredett, 

jogellenesen lehallgatta a kérelmező telefonját, tényállítások, amelyek esetében a nemzeti 

bíróságok helyesen követelték meg azok bizonyítékokkal való alátámasztását. A 

vádaskodások súlyosak voltak és ismétlődőek. Bár a kiszabott büntetés nem volt jelentéktelen, 

az alsó határon mozgott. A Bíróság nem látott tehát alapot a 10. cikk megsértésének 

megállapítására. 

Az ügyészek tűrési kötelezettsége állt a középpontban a Grebneva és Alisimchik- 

ügyben,295 ahol egy orosz regionális újság szerkesztője és újságírója a regionális választások 

kapcsán fotómontázzsal színesített egy cikket. Az ügyészség vezetőjét úgy ábrázolták, hogy 

gyakorlatilag párhuzamot vontak közte és egy prostituált között. Míg az orosz bíróságok 

kizárólag az ügyész jóhírnevének védelmére koncentráltak, és elítélték a kérelmezőket, az 

EJEB számos tényező mérlegelésével a 10. cikk megsértését állapította meg. Álláspontja 

szerint annak volt döntő jelentősége, hogy a kérelmezők a folyamatban lévő regionális 

választások kapcsán jelentették meg a cikket, ami szatirikus módon mutatta be a kampány 

során történt szabálytalanságokat, korrupciót. A cikket a maga összességében nézve nem 

lehetett az ügyész személye elleni támadásként értelmezni, a kétségtelenül provokatív 

összehasonlítás pedig nem a személyes vagy családi életét érintette, hanem a regionális 

ügyészség vezetőjeként az intézményi felelősségéhez kapcsolódott. A kérelmezők egy 

társadalmi szempontból fontos kérdést hoztak fel, az orosz bíróságok azonban teljes 

mértékben figyelmen kívül hagyták a cikk társadalmi és politikai kontextusát, csakúgy, mint 

annak szatirikus jellegét, és elmulasztották a sértett jóhírnevével szemben mérlegelni a 

kérelmezők vélemény-nyilvánítási szabadságát és az újságírói hivatásból eredő kötelességeit. 

Látható tehát, hogy a Bíróság az ügyészeket a tág értelemben felfogott 

igazságszolgáltatás részének tekinti. Bár a védelem szempontjából jogállásukat nem tekinti a 

bíróságokéval megegyezőnek, elismeri, hogy munkájukban közbizalmat kell élvezzenek, ami 

a vélemény-nyilvánítási szabadság bizonyos körülmények közötti korlátozását indokolhatja. 

Míg az ügyészek személyes és szakmai kvalitásaival kapcsolatos értékítéletek nagyobb 

védelemre tarthatnak számot, különösen, ha azokat az ügyben érintett vádlott vagy védő 

fogalmazza meg, a Bíróság egyértelműen kirekeszti a 10. cikk védelmi köréből a hivatali 

visszaélésekre vagy más bűncselekmények elkövetésére vonatkozó alaptalan vádaskodásokat. 

3.4.6. A személyiségvédelemért folyamadó személyek státuszának és szerepének jelentősége 

Míg az amerikai gyakorlatban nagy energiát emésztett fel annak vizsgálata, hogy a 

felperes közhivatalt betöltő személy vagy közszereplő-e, és így esetében más standardok 
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alkalmazandók-e, az EJEB esetjogában ez a kérdés sosem játszott döntő szerepet. Ezt egészen 

világossá tette a Bladet Tromso-ügy.296 Mr. Lindberg újságíró a Harmoni nevű fókavadász 

hajó fedélzetén felügyelőként vett részt az 1988-as szezonban a fókavadászaton. 

Megfigyeléseiről összesen 26 cikket jelentetett meg a lap. Mr. Lindberg többek között azt 

állította, hogy néhány vadász megsértette a fókavadászatra vonatkozó előírásokat. A Halászati 

Minisztérium részére készített riportjában 5 vadásszal kapcsolatban súlyos állításokat 

fogalmazott meg. Ezek között szerepelt, hogy elevenen nyúztak meg fókákat. A 

fókavadászatra vonatkozó rendelkezések megszegése bűncselekménynek minősül 

Norvégiában. A Harmoni legénysége eljárást indított Lindberg ellen, majd később a lap és a 

szerkesztő ellen is. Az első eljárásban Lindberget 10.000 NOK megfizetésére kötelezték és 

eltiltotta a bíróság attól, hogy a Harmonival kapcsolatban készített felvételeket nyilvánosságra 

hozza. A strasbourgi eljárás alapjául a lap és a szerkesztő ellen indított eljárás szolgált. A 

norvég bíróság elfogadta, hogy a közérdeklődésre számot tartó ügyekben a kifejezés 

szabadsága fokozott védelmet élvez, ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a lapot a cikk 

megjelenési körülményeit is figyelembe véve, inkább a szenzációhajhászás vezette, és 

alaposabban ki kellett volna vizsgálnia az ügyet, mielőtt közzéteszik a cikket. A sérelmezett 

állítások közül mindössze egyről állapította meg, hogy valónak bizonyult. A lapot 10.000 

NOK, a szerkesztőt 1.000 NOK megfizetésére kötelezték. 

A tényállás újdonságát az jelentette, hogy a közléssel érintett személyek nem 

politikusok, vagy közszereplők, hanem egyszerű fókavadászok voltak, mely körülmény nagy 

súllyal jelent meg a Kormány érvelésében. A fókavadászok jóhírnevének  védelmével 

szemben azonban az EJEB a helyi, nemzeti és nemzetközi jelentőségű kérdés, azaz a 

fókavadászat tájékozott megvitatásának tulajdonított nagyobb jelentőséget.297 A Bíróság tehát 

akkor is a közérdekű ügyek vitatásához fűződő érdeket részesítette előnyben, amikor az 

állítások nem közszereplőkre, hanem magánszemélyekre vonatkoztak. Mivel a Bíróság szerint 

kiegyensúlyozott tájékoztatásról volt szó, a cikkek célja pedig nem az volt, hogy egyeseket 

bűncselekmények elkövetésével vádoljon, hanem, hogy a hatóságok hasznosítsák a jelentés 

megállapításait a fókavadászat megítélésének javítása érdekében, a 10. cikk megsértését 

állapította meg. 

Az EJEB esetjogának további sajátossága, hogy nemcsak a politikusok, hanem a 

magánszemélyek vagy egyesületek is vizsgálatnak teszik ki magukat, amikor nyilvános vitába 

bonyolódnak. A Jerusalem-ügyben, ahol a polgári perben felperesként fellépő egyesületek 

közérdeklődésre számot tartó területen, a drogpolitikában voltak aktívak, és ebben a 

kérdésben egy politikai párttal is együttműködtek, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy nagyobb 

toleranciát kellett volna tanúsítaniuk, amikor ellenfeleik a céljaikat bírálták.298
 

A Nilsen and Johnsen-ügyben is jelentőséggel bírt a jogvédelemért folyamadó személy 

szerepe. Mr. Bratholm ugyanis hosszú ideje, aktívan vett részt a rendőrségi brutalitásról folyó 

nyilvános vitában. A norvég Legfelsőbb Bíróság egyik tagja, Bugge bíró  mutatott rá, hogy 

Mr. Bratholm a vitában ellenfeleit a körülmények tudatos elhallgatásával és nem megfelelő 

296 CASE OF BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY (Application no. 21980/93) 
297 „On the facts of the present case, the Court cannot find that the crew members’ undoubted interest in 

protecting their reputation was sufficient to outweigh the vital public interest in ensuring an informed public 

debate over a matter of local and national as well as international interest”. CASE OF BLADET TROMSØ AND 

STENSAAS v. NORWAY (Application no. 21980/93) § 73. 
298 CASE OF JERUSALEM v. AUSTRIA (Application no. 26958/95) § 39. 
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motívumokból való cselekvéssel vádolta. A kérelmezők azon érvelése tehát, amely szerint 

jogosultak voltak ugyanilyen módon válaszolni, nem volt annyira alaptalan. Véleménye 

szerint, amikor egy kutató közérdekű kérdésekről folyó vitába bocsátkozik, nem élvezhet 

nagyobb védelmet, mint egy politikus. A Bizottság maga is azon a véleményen volt, hogy Mr. 

Bratholm helyzete nem nagyon különbözött egy politikusétól, mivel először a kormány által 

kinevezett szakértőként járt el, majd gyakran részt vett a nyilvános vitákban. A Bizottság 

szerint részben ez, részben az indokolta a fokozott tűrési kötelezettséget, hogy ő maga milyen 

szavakat használt. A Bíróság ugyan nem értett egyet azzal, hogy Bratholm helyzete egy 

politikuséhoz lenne hasonlítható, relevánsnak tekintette azonban a nyilvános vitákban játszott 

aktív szerepét, és azt, hogy ő maga milyen lealacsonyító kifejezéseket használt. A Bíróság 

szerint ezért nagyobb jelentőséget kellett volna tulajdonítani a felperes nyilvános vitában való 

aktív részvételének. 

A Karsai-ügyben szintén hangsúlyozta a Bíróság, hogy a felperes több a napi sajtóban 

széles körben megjelent, a vita részét képező cikknek volt a szerzője. Ezzel szándékosan 

kitette magát a nyilvános kritikának.299 A Karman-ügyben pedig rámutatott, hogy a sértett 

maga is aktívan részt vett a közéletben, lapot alapított, nyilvános rendezvényt szervezett, ahol 

felszólalt, így nagyobb toleranciát kellett volna tanúsítania az őt ért kritikával szemben.300
 

 
3.4.7. Összegző megállapítások 

 
Az EJEB esetjogában a korlátozás egyezmény-konformitása szempontjából elsősorban 

nem a sértett személy státuszának van jelentősége, hanem annak, hogy a rá vonatkozó közlés 

milyen intenzíven kapcsolódik a közügyek vitatásához. Mérlegelendő továbbá az is, hogy a 

személyiségvédelemért folyamodó milyen szerepet játszott a vitában. Amennyiben a nemzeti 

bíróságok ezeket a körülményeket figyelmen kívül hagyják, az is egyezménysértés 

megállapítására vezethet. 

Ha a tűrési kötelezettség mértékét egy skálán szeretnénk ábrázolni, akkor annak 

képzeletbeli végpontján a politikusok állnak, ami szoros összefüggésben áll azzal a ténnyel, 

hogy az EJEB gyakorlatában a politikai kérdésekben történt megszólalások élvezik a 

legerősebb védelmet. Egyértelműen kijelenthető az is, hogy a politikusok között a 

kormánytagoknak és a kormánynak kell a kritikus megnyilvánulásokkal szemben a 

legnagyobb toleranciát tanúsítaniuk. A politikusoknál kisebb türelmet kell tanúsítaniuk a 

közhivatalt betöltő személyeknek, akiknek azonban még mindig többet kell eltűrniük, mint a 

magánszemélyeknek. A közhivatalt betöltők között különleges helyet foglalnak el a bírák, 

akiknek az esetében egy további legitim cél (a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának 

fenntartása) is a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátozását indokolhatja. 

 

 
3.5. A közlés természete 

 
3.5.1. A tényállítás és az értékítélet elhatárolásának jelentősége, az elhatárolás szempontjai 

 
 

299 CASE OF KARSAI v. HUNGARY (Application no. 5380/07) § 35. 
300 CASE OF KARMAN v. RUSSIA (Application no. 29372/02) § 35. 
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A tényállítás és az értékítélet közötti megkülönböztetés jelentőségét az adja, hogy az 

EJEB esetjogában az értékítéletek sokkal erősebb védelmet élveznek, mint a tényállítások. A 

Lingens-ügy óta a Bíróság rendre hangsúlyozza, hogy különbséget kell tenni tényállítás 

(statement of facts) és értékítélet (value judgment) között. Míg a tények létezését, valóságát 

lehet bizonyítani, ez az értékítéleteknél kizárt.301 A Bíróság szerint elfogadhatatlan, hogy egy 

újságíró ne fogalmazhasson meg kritikai értékítéleteket, kivéve, ha annak valóságát 

bizonyítani tudja. 

Fontos kérdés ugyanakkor, ki és mi alapján dönt arról, hogy az adott esetben tényt 

állítottak vagy értékítéletet fejeztek ki. Ezt ugyanis az esetek jelentős részében korántsem 

egyszerű eldönteni.302 Az állítás tényállításként vagy értékítéletként minősítése elsősorban a 

nemzeti bíróságok feladata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az EJEB feltétlenül osztaná a 

nemzeti bíróság álláspontját. Számos Ausztria ellen indult eljárás megmutatta, hogy 

amennyiben a nemzeti bíróság a szöveg kontextusát és az ügy releváns körülményeit 

figyelmen kívül hagyva hozza meg döntését, a Bíróság meg fogja változtatni a közlés 

minősítését. Ausztriában az ország történelmi múltjából fakadóan elsősorban azok a 

megnyilvánulások vontak maguk után eljárást, amelyek valamely politikus náci múltjával, 

annak eltagadásával foglalkoztak, illetve, amelyek az FPÖ megerősödésével párhuzamosan 

egyes cselekményeket, javaslatokat vagy személyeket nácinak, fasisztának, uszítónak 

bélyegeztek. 

A Jerusalem-ügyben
303

 az osztrák kérelmező a bécsi Gemeinderat tagja volt. 1992-ben 

egy ülésen felszólalt. A vita az önkormányzat által egy olyan egyesületnek nyújtott 

támogatásokkal volt kapcsolatos, amely a szekták bűvkörébe került gyerekek szüleit 

támogatta. A kérelmező a szekták általános vonásaként a totalitárius jellegüket emelte ki, 

valamint, hogy ideológiájukban fasiszta tendenciákat mutatnak. Később az IPM rövidítésű 

intézetet szektának nevezte, és megemlítette, hogy az IPM befolyást gyakorolt az osztrák 

Néppárt drogpolitikájára. A kérelmező ezt követően az osztrák Néppárt és az IPM közötti 

együttműködést bírálta. Az IPM keresetet terjesztett elő, amelyben a kérelmező eltiltását kérte 

annak állításától, hogy az IPM szekta. Majd a keresetet módosította, és az eltiltási kérelembe 

belefoglalta a totalitárius jelleggel és a fasiszta tendenciákkal kapcsolatos állításokat is. A 

kérelmező okiratokat csatolt, tanúk meghallgatását és szakértő kirendelését indítványozta. Az 

okiratokon kívül a bíróság más bizonyítékot nem szerzett be. Az elsőfokú bíróság helyt  adott 

a keresetnek és eltiltotta a kérelmezőt annak állításától, hogy az IPM totalitárius jellegű 

szekta. A bíróság szerint tényállításokról volt szó, melyek valótlannak bizonyultak. A 

fellebbezés folytán eljáró Oberlandesgericht lényegét tekintve osztotta az elsőfokú bíróság 

álláspontját. A Legfelsőbb Bíróság meg nem engedhetőnek tartotta a kérelmező felülvizsgálati 

kérelmét, megerősítette ugyanakkor, hogy a fasiszta tendenciák és a totalitárius karakter 

tényállítások, amelyeket a kérelmező nem tudott bizonyítani. 

 

 
 

301 CASE OF LINGENS v. AUSTRIA (Application no. 9815/82) § 46. 
302 Kovács Kriszta találóan mutat rá, hogy „a nehéz esetekben a tényeknek az értékítéletektől való 

megkülönböztetése nem vagy csak nagyon kényszeredetten működik, pedig éppen az ún. nehéz esetek azok, 

amelyek eljutnak az EJEB elé”. KOVÁCS K. (2011), 64. 
303 CASE OF JERUSALEM v. AUSTRIA (Application no. 26958/95) 
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Az EJEB ezzel szemben a következő körülményeknek tulajdonított ügydöntő 

jelentőséget: 

- a kérelmező a bécsi önkormányzat megválasztott politikusa, és mint ilyen számára 

különösen fontos a kifejezés szabadsága, 

- a nevezett egyesületek egy közérdeklődésre számot tartó területen, a drogpolitikában 

tevékenykedtek, 

- a kérelmező a sérelmezett kijelentéseket a bécsi önkormányzat ülésén, egy politikai vita 

keretében tette. Egy demokráciában a Parlament és az azzal összehasonlítható testületek a 

politikai vita fórumai. Nagyon nyomós okoknak (very weighty reasons) kell fennforgniuk 

ahhoz, hogy az ottani vélemény-nyilvánításba való beavatkozást igazolják. Végül, a 

kérelmező a támogatások szükségességét kívánta beszédével hangsúlyozni, leírva ezen 

csoportok veszélyeit. Mindezen körülmények mérlegelésével az EJEB arra a következtetésre 

jutott, hogy a konkrét ügyben a sérelmezett kijelentések inkább értékítéletek, mint 

tényállítások. 

A Scharsach-ügyben
304

 az EJEB arra az álláspontra helyezkedett, hogy a „klozet náci” 

kifejezés kontextusát tekintve nem tényállítás, hanem megengedett értékítélet. A sértett Mrs. 

Rosenkranz egy jól ismert jobboldali politikus felesége, aki egy szélsőjobboldalinak tekintett 

magazin szerkesztője. Mrs. Rosenkrantz maga is politikus, aki soha nem határolódott el férje 

politikai nézeteitől, ellenkezőleg, nyilvánosan kritizálta a nemzetiszocialista tevékenységeket 

tiltó törvényt. Ennélfogva, ezek a tények elégséges ténybeli alapot adtak a klozet náci 

kifejezés használatának, amelynek értelme, hogy Mrs. Rosenkranz hozzállása legalábbis nem 

volt világos a szélsőjobboldalhoz. 

Az Oberschlick-ügyben
305

 sem volt egyetértés a tekintetben, hogy azon újságírói 

levezetés, mely párhuzamot vont az FPÖ egyik vezető politikusa, Grabher-Meyer javaslata és 

a náci célok között, tényállítás vagy értékítélet-e. Míg az osztrák bíróságok a sérelmezett 

kijelentéseket tényállításnak tekintették, az EJEB szerint a feljelentés ezen része csak a tények 

elemzése volt. A Bíróság szerint ezért ezen szövegrészt csak értékítéletnek lehet tekinteni, 

amely a szerzőnek egy politikus javaslatával kapcsolatos véleményét fejezi ki. 

Az Unabhängige Inititative Informationsvielfalt-ügyben
306

 az osztrák TATblatt 

megjelentett egy szórólapot, amelyen többek között az szerepelt, hogy a rasszismusnak neve 

és címe van, és felszólította az olvasókat, hogy küldjenek kis ajándékokat válaszul az FPÖ 

rasszista agitációjára. Ezt követően pedig bécsi FPÖ tisztségviselők, irodák és Jörg Haider 

címét és telefonszámát tették közzé. A szórólap előzménye az FPÖ által kezdeményezett népi 

kezdeményezés volt, melyet a bevándorlás kérdésében tartottak Először Ausztria címmel, és 

amely 12 javaslatot tartalmazott a törvények és a közigazgatási gyakorlat megváltoztatására. 

Jörg Haider, az FPÖ elnöke és országgyűlési képviselő polgári perben kérte a kérelmező 

eltiltását annak állításától, hogy rasszizmusra uszított. Az elsőfokú bíróság helyt adott a 

keresetnek. A rasszista izgatást tényállításnak minősítette, mely állítás bűncselekménnyel 

vádolta meg a felperest. Álláspontja szerint, még ha el is fogadjuk, hogy a felperes – többé- 

 

 
304 CASE OF SCHARSACH AND NEWS VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. AUSTRIA (Application no. 

39394/98) 
305 CASE OF OBERSCHLICK v. AUSTRIA (Application no. 11662/85) 
306 CASE OF UNABHANGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT v. AUSTRIA (Application no. 

28525/95) 
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kevésbé – szélsőjobboldali politikus, nem volt arra bizonyíték, hogy megpróbált a külföldiek 

ellen gyűlöletre uszítani vagy megsértette volna emberi méltóságukat. Az alperesi fellebbezés 

sem vezetett eredményre, a Legfelsőbb Bíróság pedig megengedhetetlennek nyilvánította a 

felülvizsgálatot, mivel a közlés jogi minősítése megfelelt korábbi gyakorlatának. 

Az EJEB ez esetben is a kérelmező javára döntött. Ismét hangsúlyozta, hogy a közlést 

annak politikai kontextusában kell értelmezni. A közlés ugyan polemikus, de nem személyes 

támadás, mivel egy meghatározott politikai szituációban tették, és mint ilyen hozzájárult egy 

egy olyan közérdekű ügy megvitatásához, mint a bevándorlás és a külföldiek jogi státusza 

Ausztriában. Azt a politikai vitát pedig, amelyben a sérelmezett kifejezés elhangzott, maga 

Jörg Haider és az FPÖ más tagjai kezdeményezték. A Bíróság mindezen megfontolások 

alapján értékítéletnek minősítette a sérelmezett kitételt. 

A fasiszta, neofasiszta kifejezések minősítésével azonban más nemzeti bíróságoknak is 

meggyűlt a bajuk. A Feldek-ügyben
307

 a kérelmező az egyik szlovák miniszterről állította, 

hogy annak fasiszta múltja volt. Az ügyben senki által nem volt vitatott, hogy az érintett 

miniszter a Hlinka Youth tagja volt. Azt sem vitatta a miniszter, hogy résztvett egy kiképző 

táborban. Mindössze azzal érvelt, hogy rövid ideig volt tag és csak azért csatlakozott, mert ez 

volt a feltétele, hogy egy asztalitenisz tornán résztvehessen. Állította továbbá, hogy 

megbízhatatlansága miatt kizárták a táborból. A polgári perben az elsőfokú  bíróság 

elutasította a felperes keresetét, értékítéletnek minősítve az alperes által mondottakat. A 

Legfelsőbb Bíróság azonban megváltoztatta az ítéletet. Álláspontja szerint a fasiszta múlt 

egyenlő annak állításával, hogy valaki fasiszta volt a múltban. A Legfelsőbb Bíróság a 

Szlovákiával kapcsolatos nürnbergi per dokumentumait áttanulmányozva vitatta, hogy a 

Hlinka fasiszta szervezet lett volna. A dokumentumok ugyanis álláspontja szerint nem 

említették a fasiszta szervezetekkel kapcsolatban, és az alapszabályban sem talált olyat, hogy 

a fasiszta elméletek propagálása lett volna a cél. Elfogadta továbbá a felperes azon érvelését, 

hogy csak a sporttevékenység, de nem a fasiszta szimpátia miatt lépett be a szervezetbe, a 

kiképzést pedig nem fejezte be. Összességében arra a következtetésre jutott tehát, hogy az 

alperes nem bizonyította, hogy a miniszter fasiszta volt. A felülvizsgálati eljárásban a 

Legfelsőbb Bíróság egy másik tanácsa már elismerte, hogy a szlovák jog fasiszta szervezetnek 

tekintette a Hlinkát. Ebből azonban nem az alperes pernyertessége következett. A tanács 

ugyanis úgy találta, hogy csak azt a személyt lehet fasiszta múltúnak tekinteni, aki aktívan 

propagálta vagy gyakorolta a fasizmust. Utalt arra is a tanács, hogy az alperes állítását csak 

akkor lehetne értékítéletnek tekinteni, ha felsorolta volna azokat az adatokat is (a konkrét 

ügyben a Hlinka tagságot és a kiképző táborban részvételt), amelyekből a fasiszta múltra 

következtetett. 

Látható tehát, hogy ugyanazon kijelentés eltérő értelmezése mennyire más eredményre 

vezet. Ha azt tekintem fasiszta múltúnak, aki a nemzetközi dokumentumok vagy a szlovák jog 

által fasisztának tekintett szervezet tagja volt, akkor csak a szervezet mikénti minősülése 

számít. Ha jelentőséget tulajdonítok az érintett személyes motivációjának is, akkor a 

kétségtelen fasiszta szervezeti tagság sem alapozhatja meg önmagában a fasiszta  múlt 

állítását. Ha pedig csak azt tekintem fasiszta múltúnak, aki aktívan propagálta a fasiszta 

eszméket, érdektelen a passzív szervezeti tagság. A szlovák Legfelsőbb Bíróságtól eltérően az 

 
307 CASE OF FELDEK v. SLOVAKIA (Application no. 29032/95) 
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EJEB tényeken alapuló értékítéletnek minősítette a kérelmező kijelentését. Nem értett egyet 

azzal, hogy csak akkor lenne értékítélet, ha az alapul szolgáló tények is meg lennének említve. 

Mint ahogy a fasiszta múlt szűkítő értelmezését sem támogatta. Álláspontja szerint olyan 

széles értelmű kifejezésről van szó, amely tartalmát eltérően értelmezhetik az olvasók. Ezek 

egyike lehet, hogy az érintett fasiszta szervezetben vett részt, még akkor is, ha ez nem járt 

együtt a fasiszta eszmék propagálásával. A különvéleményt megfogalmazó Fischbach és 

Lorenzen bírók ugyanakkor úgy vélték, hogy az információnak lehetővé kell tennie az olvasó 

számára, hogy megértsék azokat a körülményeket vagy eseményeket, amelyek alapján a 

szerző a véleményét kifejezte, annak érdekében, hogy ne alkossanak az információ tartalmáról 

téves képzetet. Véleményük szerint a kérelmező kitárta az ajtót mindenféle spekulációk előtt a 

miniszter fasiszta múltját illetően. 

A Karman-ügyben
308

 a panasz alapjául az szolgált, hogy egy rágalmazási perben 

elmarasztalták a kérelmezőt, aki a sértett Mr. Terentyev-et helyi neofasisztának nevezte egy 

cikkben. A kép teljességéhez tartozik, hogy Mr. Terentyev ellen az általa megjelentetett 

újságcikkek miatt büntetőeljárást indított az ügyészség, mivel a zsidó közösség elleni uszítás 

gyanúja merült fel. Az orosz bíróságok a kifejezés értelmezésekor a neofasiszta jelzőt a 

fasiszta párttagsággal azonosították, és mivel a felperes nem volt fasiszta párt tagja, az ellene 

indított büntetőeljárást pedig megszüntették, arra a következtetésre jutottak, hogy a kérelmező 

nem tudta állítása valóságát bizonyítani. Látható tehát, hogy az orosz bíróságok a cikk 

szövegéből kiszakították a sérelmezett kifejezést, azt nagyon szűken értelmezték, és 

egyértelműen tényállításnak minősítették. Nem meglepő, hogy az EJEB mindegyik kérdésben 

ellentétes álláspontra helyezkedett. Megállapította, hogy egy olyan tág kifejezésről van szó, 

amely alkalmas arra, hogy az olvasókban különböző reakciót váltson ki a szó tartalmát és 

jelentőségét illetően, melyet egyébként is a cikk teljes kontextusában kellett volna értelmezni. 

Ha ezt megtették volna a bíróságok, akkor látták volna, hogy a cikk egy általános politikai 

hozzáállást ír le, melyben az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ideológiája van  

jelen. Mindezt mérlegre téve, a kifejezés inkább értékítélet. 

A Bodrozic-ügyben
309

 egy újságíró ellen indult büntetőeljárás, mivel egy történészről 

írt cikkben a történész egyik TV szereplése kapcsán azt írta: „nem ő lett volna (egy idióta), ha 

nem használt volna ki egy másik alkalmat a fasiszta orientációjú nézőpontja kifejezésére”. A 

személyes meghallgatáson a vádlott úgy nyilatkozott, hogy nem akar egyezséget kötni a 

magánvádlóval, mert a fasiszta mozgalom tagja volt Szerbiában. Ez a kijelentés is 

büntetőeljárás alapjául szolgált. Az EJEB ismét hangsúlyozta, hogy a kérelmező kijelentését 

annak kontextusában kell nézni. A kérelmező a sértett nyilatkozatára reagált, amelyet egy 

nyilvános TV adásban tett a vajdasági kisebbségek létezésére és történetére. Kiemelte, hogy 

valakinek a fasisztának, nácinak vagy kommunistának nevezése önmagában nem azonosítható 

az érintett személy pártszimpátiájára vonatkozó tényállítással.310 Az adott esetben 

értékítéletről volt szó, amely egy jól ismert közszereplőre vonatkozott, aki könyvet adott ki, és 

televízióban jelent meg. A kérelmező kijelentése egy provokatív interjúra adott válasz volt, 

melyet az ország és a régió demokratikus fejlődését szolgáló vitában tett. 

 
 

308 CASE OF KARMAN v. RUSSIA (Application no. 29372/02) 
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A Gavrilovici-ügyben is elvi éllel szögezte le az EJEB, hogy a neofasiszta vagy náci 

kifejezések sem vezethetnek automatikusan elítéléshez rágalmazásért a hozzájuk kapcsolódó 

különös stigma miatt. Ezek ugyanis meghatározott körülmények között elfogadható kritikának 

minősülhetnek.311
 

A Wabl-ügy
312

 azon ritka kivételek közé tartozik, ahol az EJEB álláspontja 

összetalálkozott a nemzeti bíróság jogi minősítésével. Andreas Wabl, zöld párti politikus és 

országgyűlési képviselő egy tüntetésen vett részt, ahol egy rendőrségi akció közben 

megsértette egy rendőr karját. A sértett rendőr fertőzéstől rettegve azt követelte, hogy Wabl 

vesse alá magát AIDS tesztnek. Minderről egy újság hosszasan beszámolt. Wabl 

helyreigazítást kért és a nyilatkozatát le is közölte az újság. Ezt követően Wabl egy 

sajtótájékoztatón politikai karakter-gyilkosságot emlegetett a sérelmezett cikkek kapcsán és 

újságírói kérdésre úgy válaszolt, hogy ami történt, az náci újságírás. Az újság által eltiltás 

iránt előterjesztett keresetet első- és másodfokon is elutasították az osztrák bíróságok, melyek 

megengedett értékítéletnek minősítették a náci újságírás kifejezést. A Legfelsőbb Bíróság 

álláspontja szerint azt a kérdést, hogy tényállítás történt-e, úgy kell megítélni, ahogy az utca 

embere értette a szöveget. Az ügy előzményeit és körülményeit is mérlegre téve a Legfelsőbb 

Bíróság értékítéletnek minősítette Wabl megnyilvánulását. Figyelemmel azonban arra, hogy 

Wabl a felperes jóhírnevét nagyon súlyosan megsértette, hiszen a hatályos osztrák 

jogszabályok alapján szinte bűncselekménnyel vádolta meg, átlépte a megengedett kritika 

határait, és így helyt adott a felperes keresetének. Az EJEB megállapította, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság megfelelően mérlegelte a szóban forgó érdekeket. Döntésénél különös jelentőséget 

tulajdonított annak a stigmatizáló hatásnak, ami a nemzetiszocialista eszmék által inspirált 

tevékenységekhez tapad Ausztriában, ahol az ilyen cselekmények büntetendőek. Figyelemmel 

volt arra is, hogy bár a korábbi cikk alapján jogos volt Wabl felháborodása, nem egy azonnali, 

spontán reakcióról volt szó, hanem napokkal később hangzott el a kifejezés, miután a lap már 

közzétette a Wabl által írt helyreigazítást. 

A Nilsen and Johnsen-ügyben
313

 a 10. cikk megsértésének megállapítása döntően azon 

alapult, hogy az EJEB a nemzeti bíróságoktól eltérően - egy kivételével – értékítéletnek 

minősítette a kérelmezők állításait. A nemzeti bíróságok a kérdés eldöntésénél annak 

tulajdonítottak jelentőséget, hogy egy átlagos olvasó hogyan értené a kijelentéseket („an 

ordinary reader would understand the statement as follows”, „this must be interpreted by an 

ordinary reader as ..”). Ezzel szemben a Bizottság és a Bíróság is értékítéleteknek minősített 

négy kijelentést. A Bíróság rámutatott, hogy az ügy hátterét egy hosszú és fűtött hangvételű 

nyilvános vita képezi a rendőrségi erőszakról szóló állítások vizsgálatával kapcsolatban. A 

rendőrségi erőszak megtörténtét, természetét és kiterjedését egyetemi kutatók, vizsgáló 

bizottság és a Legfőbb Ügyész is vizsgálta. Az ügyet az irodalomban, a sajtóban és a 

tárgyalótermekben is megvitatták. A Bíróság különös tekintettel volt a használt szavakra és 

arra a kontextusra, amelyben elhangzottak. 

Annak a kérdésnek az eldöntésénél tehát, hogy tényállításról vagy értékítéletről van-e 

szó, az EJEB nem a nyelvtani, nyelvi kérdéseknek tulajdonít jelentőséget, hanem sokkal 
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inkább annak, hogy mi az a kontextus, amelyben a kijelentés elhangzott. A minősítésnél 

szerepet játszik, hogy 

- ki, milyen minőségben, 

- kiről, 

- milyen témában, 

- hol, 

- mikor, 

- milyen céllal 

fogalmazta meg kijelentéseit. A Bíróság célja, hogy a 10. cikk minél hatékonyabb védelmet 

nyújtson, ezt pedig a széles értékítélet fogalom szolgálja. Megjegyzést érdemel az is, hogy 

olyan esetekben, amikor az állítást másképp is lehetett értelmezni, a vélemény-nyilvánítási 

szabadságból az következik, hogy a büntető elítélés csak akkor indokolt, ha nyomós okai 

vannak a büntetőjogi felelősséget magával vonó értelmezés választásának. Ezeket az okokat 

azonban nem szabad pusztán az állítás szó szerinti megfogalmazásából levezetni.314 

Mindazonáltal a Bíróság is elismeri, sok esetben nehéz annak eldöntése, hogy egy állítás 

értékítélet vagy tényállítás-e.315 A tényállítások és az értékítéletek közötti különbségtétel 

ugyanakkor kevésbé jelentős az olyan ügyekben, ahol a kifogásolt állítást élénk politikai vita 

során tették és ahol a képviselőknek és az újságíróknak széles szabadságot kell élvezniük, 

hogy a helyi hatóságok intézkedéseit kritizálják, még akkor is, ha az állítás nélkülözi a világos 

ténybeli alapot.316
 

 
3.5.2. Az értékítéletek esetén vizsgálandó szempontok 

 
Az EJEB esetjoga szerint, amikor egy állítás értékítéletnek minősül, a beavatkozás 

arányossága azon múlik, hogy van-e elégséges ténybeli alapja. Azok az értékítéletek ugyanis, 

amelyeknek nincs megfelelő ténybeli alapjuk, túlzónak minősülnek.317 Ez egyértelműen az 

angol jog hatását mutatja. A Bíróság a Steel and Morris-ügyben is rámutatott, hogy az angol 

jog elismeri a „fair comment” védekezést, ha megállapítható, hogy a jóhírnevet sértő állítás 

vélemény, és tényeken alapul, amelyek valóságát az alperesnek kell bizonyítania.318 Nem 

tartom pontosnak ezért a strasbourgi gyakorlatnak a 13/2014. (IV.18.) AB határozatban 

szereplő azon összefoglalását, mely szerint a különbségtétel jelentősége éppen ebben áll: az 

értékítéletek bizonyítását nem is lehet megkívánni, így azok önmagukban élvezik a 

véleményszabadság oltalmát.319
 

 
3.5.3. Mivel lehet a ténybeli alapot megteremteni? 

 
Az értékítéletek kapcsán jelentős kérdés ezért, hogy mivel lehet a ténybeli alapot 

megteremteni. Azaz, hogy ehhez konkrét, igazolható tények meglétének bizonyítása 
 

314 Martens bíró Schwabe-ügyben írt párhuzamos véleménye 
315 CASE OF SCHARSACH AND NEWS VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. AUSTRIA (Application no. 

39394/98) § 40. 
316 DYULDIN AND KISLOV v. RUSSIA (Application no. 25968/02.) § 49. 
317 CASE OF JERUSALEM v. AUSTRIA (Application no. 26958/95) § 43. 
318 CASE OF STEEL AND MORRIS v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 68416/01) § 39. 
319 13/2014. (IV.18.) AB határozat [37] bekezdés 
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szükséges, vagy elegendő a szóbeszéd. A kérdés a Thorgeirson-ügyben csúcsosodott ki, ahol a 

reykjaviky rendőrség körében elszaporodott brutális cselekedetről író Thorgeirson sem 

konkrét rendőröket, sem konkrét áldozatokat nem nevezett meg. Az izlandi Kormány ezért 

azzal érvelt, hogy a kérelmező állításainak nem volt objektív, ténybeli alapja. A rendőrségi 

brutalitás ritka volt Izlandon, az elmúlt 15 évben csak két példa volt arra, hogy rendőrt fizikai 

bántalmazásért elítéltek. Az EJEB nem fogadta el a Kormány álláspontját és arra a 

következtetésre jutott, hogy a cikkben található megállapítások objektív és tényszerű alapokon 

nyugodtak. Az újságíró által leírtak közül bizonyos események ténylegesen bekövetkeztek, 

hiszen senki nem vitatta, hogy Skafti Jonsson sérelmére valóban megtörtént egy ilyen 

incidens. Más állítások azonban másoktól származó történetekből, pletykákból, vagy a 

közvélekedésből álltak össze. A kérelmező által hivatkozott történetek annyira hasonlóak és 

számosak voltak, hogy nem lehetett őket puszta hazugságnak tekinteni. A hihető 

információkra alapított becsületsértő állítások valóságtartalmát tehát nem szükséges minden 

alkalommal bizonyítani. 

Nem kevésbé problematikus helyzet az, amikor az ügyben egymással ellentétes 

jelentések, illetve bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ez történt a Nilsen and Johnsen-ügyben 

is.320 Az EJEB megítélése szerint azokat az állításokat, miszerint Mr. Bratholm 

félretájékoztatott a rendőrségi erőszakról, akkor alátámasztották bizonyos objektív tényezők, 

hiszen a legfőbb ügyészi vizsgálat szerint a rendőrségi erőszakra vonatkozó állítások 

alaptalanok voltak, valamint az informátorok egy részét hamis vád miatt elítélték. (Ezen 

személyek ügyében a perújítás későbbi elrendelése és felmentésük, a kérelmezők ügyének 

megítélését nem befolyásolhatta.) Az EJEB megítélése szerint tehát volt ténybeli alapja annak 

a feltételezésnek, hogy hamis állításokat tettek az informátorok. A probléma azonban az, hogy 

az ügyben az Oslói Bíróság által lefolytatott bizonyítás szerint, melynek során a bíróság a 

bergeni rendőrség rendőreit is kihallgatta, történt rendőrségi erőszak a bergeni rendőrségen. 

Az EJEB tehát, amikor a legfőbb ügyészségi vizsgálatnak jelentőséget tulajdonítva arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy alaptalanok voltak a rendőrségi erőszakra vonatkozó állítások, 

valójában a nemzeti bíróságok által elfogadottól eltérő tényállást állapított meg. 

 
3.5.4. A ténybeli alap megkívánt erőssége 

 
Látni kell azt is, hogy míg az EJEB korábban a kellő ténybeli alap (sufficient factual 

basis) meglététől tette függővé az állítás védettségét, későbbi határozataiban egyre csökkent a 

ténybeli alap szilárdságával szemben támasztott követelmény, és számos határozatban már 

csak azt vizsgálta, hogy az értékítéletnek volt-e egyáltalán ténybeli alapja (any factual basis). 

Egy osztrák ügyben a vékony ténybeli alapokon nyugvó, kemény, polemikus hangvételben 

megírt kritikát is védelemben részesítette.321 A legmesszebb azonban a Dalban-ügyben
322

 

ment a Bíróság. Dalban, román újságíró több cikket írt egy olyan csalás-sorozatról, amelyet 

állítólagosan egy állami tulajdonban álló mezőgazdasági társaság vezetője követett el. 

Állításait nyomozó hatósági jelentésekre alapította. A rágalmazási ügyben eljáró elsőfokú 

bíróság elítélte őt, mivel megítélése szerint a vádlott állításai nem feleltek meg a valóságnak. 
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Ezt arra alapozta, hogy bár két büntetőeljárás is folyt, az ügyészség kétszer is úgy döntött, 

hogy nem emel vádat. Bár a vádlott állításai alátámasztására a rendőrségi jelentésekre 

hivatkozott, azokat a másodfokú bíróság sem tette vizsgálat tárgyává. Az ügyben érdekes 

módon a fegfőbb ügyész kezdeményezésére a legfelsőbb bíróság felmentette Dalban-t azon az 

alapon, hogy jóhiszeműen járt el. A strasbourgi esetjog szempontjából az ügy azért jelentős, 

mert az EJEB többek között arra hivatkozott, nem volt arra bizonyíték, hogy a cikkben 

szereplő események leírása teljesen valótlan (totally untrue) volt, és hogy a szóban forgó 

személyek elleni rágalmazó kampány lett volna a kérelmező célja. 

Más következtetésre jutott azonban egy ugyancsak Románia ellen indult ügyben,323 

ahol a kérelmező újságírók az alpolgármesterrel és a helyi önkormányzat akkori 

jogtanácsosával szemben fogalmaztak meg korrupciós vádakat helyi közszolgáltatási 

szerződések megkötésével kapcsolatban. Nem vitatva a sajtó azon kötelességét, hogy a 

nyilvánosságot a választott helyi képviselők és közhivatalnokok részéről felmerülő hűtlen 

kezelésről tájékoztassák, a Bíróság kiemelte, az a tény, hogy kifejezetten megnevezett 

személyeket vádolnak közvetlenül bűncselekmény elkövetésével, a kérelmezők 

kötelezettségévé tette, hogy állításaikat elégséges ténybeli alappal támasszák alá. A konkrét 

ügyben azonban, ahol a vádlottak semmiféle érdeklődést nem tanúsítottak az ellenük folyó 

büntetőeljárás mikénti alakulása iránt, a kérelmezők az eljárás egyetlen szakaszában sem 

ajánlottak fel az állításukat alátámasztó bizonyítékot. A Bíróság nem találta meggyőzőnek a 

kérelmezők azon érvelését, hogy állításaikat azért nem tudták alátámasztani, mert védeniük 

kellett a forrásukat. Rámutatott, hogy az állításaik alátámasztására vonatkozó kötelességük 

nem azonosítható azzal, hogy felfedjék azon személyt, aki a felhasznált információt 

szolgáltatta. A Bíróság fontosnak tartotta annak megjegyzését is, hogy bár az ügyben volt egy 

olyan jelentés, amelyet hiteles alapnak fogadott volna el az inkriminált állítások kapcsán, 

abban még utalás sincs az alpolgármester és a jogtanácsos becstelenségére, vagy 

megvesztegetésére. 

 
3.5.5. A tényállítások esetén érvényesülő mérce 

 
Más mérce érvényesül a tényállítások tekintetében, ahol a vádlottnak, illetve az 

alperesnek az állítás lényegének valóságát kell bizonyítania. Ezen kérdés körül forgott a 

McVicar-ügy
324

, ahol a kérelmező újságíró egy magazinban arra utalt, hogy Linford Christie 

tiltott teljesítményfokozó szereket használt. Bár az újságcikkben is elhangzott, hogy erre nincs 

közvetlen bizonyíték, a kérelmező többek között azt állította, hogy Christie azon fizikai, 

viselkedésbeli és pszichikai tünetek többségét mutatja, amelyek a rendszeresen szteroidot 

szedő atlétákra jellemzőek. Christie polgári pert indított az újságíró, a szerkesztő és a kiadó 

vállalat ellen. A jury nagy többséggel úgy találta, hogy a sérelmezett cikk azzal a jelentéssel 

bírt, miszerint Mr. Christie csaló, aki rendszeresen tiltott teljesítmény fokozó szereket szedett, 

hogy az atlétikai versenyeken a sikereit fokozza. A jury azt is megállapította, hogy az alperes 

nem tudta bizonyítani, hogy az ekként értelmezett cikk lényegét tekintve igaz volt. A 

kérelmező többek között arra hivatkozott, hogy a bizonyítási teher is hozzájárult a 10. cikk 
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megsértéséhez. Az EJEB szerint azonban annak megkövetelése, hogy a kérelmező bizonyítsa, 

az állításai lényegét tekintve valósak, vélemény-nyilvánítási szabadságának igazolt 

korlátozását képezte a 10. cikk (2) bekezdésére figyelemmel.325
 

Egy bolgár ügyben is megerősítette a Bíróság, hogy minél súlyosabb az állítás, annál 

szilárdabb ténybeli alapon kell nyugodnia. A kérelmező újságíró állításai meglehetősen 

súlyosak voltak, így lényegi igazolást kívántak, különös tekintettel arra, hogy egy népszerű és 

magas példányszámú napilapban jelentek meg. A kérelmező érvelésével szemben a Bíróság 

arra is rámutatott, nem ellentétes az Egyezménnyel annak megkövetelése a vádlottól, hogy 

ésszerű mértékig bizonyítsa, állításai lényegét tekintve valósak voltak.326
 

 
3.5.6. A bizonyítás iránya, a bizonyítottság elvárt szintje 

 
Mivel az EJEB esetjoga szerint az értékítéletnek elégséges ténybeli alapokon kell nyugodnia 

ahhoz, hogy a 10. cikk (2) bekezdése értelmében fair kommentnek minősüljön, a tényállítás és 

az értékítélet közti különbség végső soron a ténybeli bizonyítás fokában áll.327
 

Tényállítások tekintetében továbbra is a valóság bizonyítása vezethet felmentéshez, 

kiemelve, hogy nem lehet olyan szintű bizonyítást elvárni, mint amilyet a vádhatóságnak kell 

produkálnia a vád megalapozása érdekében.328
 

Az értékítéletek esetében a Lingens-ügy óta hangsúlyozza a Bíróság, hogy a valóság- 

bizonyítás megkövetelése önmagában az Egyezmény 10. cikkének megsértését jelenti.329 

Értékítéletek esetében a bizonyítás a ténybeli alapok meglétének, illetve a vádlott 

jóhiszeműségének tisztázását célozza. Minél súlyosabb az állítás, annál erősebbnek kell lennie 

a ténybeli alapnak.330 A Thorgeirson-ügyben hozott ítélet szerint azonban bizonyos esetekben 

az állítások történeteken, pletykákon, vagy a közvélekedésen is alapulhatnak. Bár a kérelmező 

a reykjaviki rendőrség név szerint meg nem nevezett tagjaival szemben nagyon súlyos, 

bűncselekmények elkövetésére vonatkozó vádakat fogalmazott meg, a Bíróság szerint ezen 

állítások valóságának bizonyítása nem követelhető meg. Azzal, hogy az izlandi bíróságok a 

vádlottat állításai bizonyítására kötelezték, ésszerűtlen, ha nem lehetetlen feladat elé 

állították.331 Ez ellentmond annak a követelménynek, hogy minél súlyosabb az állítás, annál 

szilárdabbnak kell lennie a ténybeli alapnak. Nem vitatom, hogy például a rendőrségi 

visszaélések esetében nehézségekbe ütközhet a bizonyítás, hiszen a sértettek akár félelemből, 

akár azért, mert eleve esélytelennek tartják az eljárást, ódzkodnak attól, hogy feljelentést 

tegyenek, vagy nem akarják a tanúskodást vállalni. Éppen ezen okok miatt nem lehet 

ügydöntő jelentőséget tulajdonítani annak, hogy rendőrségi visszaélés miatt hány 

büntetőeljárás indult, vagy végződött elítéléssel. Azonban véleményem szerint az sem 

engedhető meg, hogy pletykákon alapuljanak ilyen súlyú tényállítások. 

 

 
 

325 CASE OF McVICAR v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 46311/99) § 87. 
326 CASE OF RUMYANA IVANOVA v. BULGARIA (Application no. 36207/03) 
327 CASE OF KRONE VERLAG GmbH & Co. KG AND MEDIAPRINT ZEITUNGS- UND 

ZEITSCHRIFTENVERLAG GmbH & Co. KG v. AUSTRIA (Application no. 42429/98) 
328  CASE OF UNGVÁRY AND IRODALOM KFT. v. HUNGARY (Application no. 64520/10) § 56. 
329  CASE OF UNGVÁRY AND IRODALOM KFT. v. HUNGARY (Application no. 64520/10) § 46. 
330 CASE OF PEDERSEN AND BAADSGAARD v. DENMARK (Application no.49017/99) § 78. 
331 CASE OF THORGEIR THORGEIRSON v. ICELAND (Application no. 13778/88) § 65. 
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Mint láttuk, értékítéletek esetén a ténybeli megalapozottság megkívánt szintje is 

jelentős változáson ment át. A kellő ténybeli alap később némi ténybeli alap megkövetelésévé 

olvadt, végül már olyan állításokat is védelemben részesített a Bíróság, amelyek nem voltak 

teljesen valótlanok. Ésszerű visszarendeződés mutatkozik azokban az ügyekben, ahol 

konkrétan megnevezett személyek bűncselekménnyel vádolásáról van szó. 

Az Egyezmény megsértését jelenti az is, ha a bíróság elzárja a vádlottat a valóság, 

illetve a ténybeli alapok és a jóhiszeműség bizonyításától közügyeket érintő ügyben.332 A 

Jerusalem-ügyben ugyancsak az vezetett az Egyezmény 10. cikke megsértésének 

megállapításához, hogy bár az osztrák bíróságok tényállításnak minősítették a kérelmező 

kijelentéseit, és megkövetelték azok valóságának bizonyítását, elutasították az alperes 

bizonyítási indítványait, hiszen sem az általa indítványozott tanúk meghallgatását, sem 

szakértői vélemény beszerzését nem tartották szükségesnek. A Karman-ügyben a Bíróság az 

orosz bíróságok következetlen álláspontját állította pellengérre, hiszen  egyrészt 

megkövetelték az állítás valóságának bizonyítását, másrészt viszont még a könnyen elérhető 

bizonyítékok figyelembe vételét is elutasították.333 Az ügy az orosz bíróságok érvelésének 

inadekvát voltát is jól mutatta, hiszen abból, hogy a felperes ellen közösség elleni uszítás 

gyanúja miatt indított büntetőeljárást megszüntették, még nem következik, hogy a polgári 

perben vizsgált neofasiszta kifejezésnek ne lehetne alapja. Nyilvánvaló, hogy nemcsak az 

lehet neofasiszta, akit közösség elleni uszítás miatt elítéltek. 

 
3.6. A büntetés 

 
Az EJEB a kiszabott büntetés természetét és súlyosságát ugyancsak figyelembe veszi, 

amikor a beavatkozás arányosságát vizsgálja. Ebből következően a 10. cikk megsértését akkor 

is megállapítja, ha a nemzeti bíróság megfelelően mérlegelte a konkuráló jogokat, releváns és 

elégséges indokát adta a bűnösség megállapításának, ám aránytalan szankciót alkalmazott. 

Fontos leszögezni, hogy a Bíróság szerint a büntetőjogi szankció önmagában nem tekinthető 

aránytalannak az elérni kívánt célhoz képest.334
 

A Bíróság ugyanakkor a legnagyobb szigorral jár el, ha a nemzeti bíróság által 

alkalmazott szankciók alkalmasak arra, hogy a sajtót a közérdekű ügyekről folyó vitában való 

részvételtől elrettentsék. E körben a szabadságvesztés a legproblematikusabb. A Skalka- 

ügyben
335

 a 10. cikk  megsértése azon alapult, hogy a lengyel bíróságok 8 hónap 

szabadságvesztésre ítélték a kérelmezőt a bíróság megsértése miatt. Ez a Bíróság szerint 

kirívóan súlyos büntetés. A nemzeti bíróságok hivatkoztak a bűnösség fokára, a 

bűncselekmény súlyára, a védett érdek természetére és fontosságára. A Bíróság megítélése 

szerint azonban mindez nem ad kielégítő választ arra a kérdésre, miért tekintette a kérelmező 

bűnösségét és a cselekményt az adott körülmények között olyan súlyosnak, ami 8 hónap 

szabadságvesztést érdemel. A Bíróság szerint értékelni kellett volna, hogy a kérelmező ilyen 

cselekményt korábban nem követett el, és hogy mindössze egy belső levélváltásról volt szó, 

amelyről a nyilvánosság tudomást sem szerzett. Ezen körülmények fényében a büntetés 

 

332  CASE OF CASTELLS v. SPAIN (Application no. 11798/85) § 48. 
333  CASE OF KARMAN v. RUSSIA (Application no. 29372/02) § 42. 
334 CASE OF RUMYANA IVANOVA v. BULGARIA (Application no. 36207/03) § 68. 
335 CASE OF SKAŁKA v. POLAND (Application no. 43425/98) 
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meghaladta a cselekmény súlyát és aránytalannak bizonyult. A Ceylan-ügyben
336

 az 

aránytalanság megállapításában ugyancsak közrejátszott az, hogy a szakszervezeti vezetőt egy 

év nyolc hónap szabadságvesztésre és 100.000 török líra megfizetésére ítélték. Elítélésének 

következtében pedig a szakszervezeti elnöki tisztségét, és bizonyos politikai és polgári jogait 

is elvesztette. A Bíróság ugyanakkor nem találta eltúlzottnak a négy hónap szabadságvesztés 

egy évi próbaidőre felfüggesztését a Lesník-ügyben, ahol a kérelmező az ügyészt 

bűncselekményekkel vádolta. A Bíróság szerint bár a kiszabott büntetés önmagában nem 

jelentéktelen, az alkalmazható skála alsó határán helyezkedik el. 

A Bíróság későbbi esetjogában egyre kevesebb toleranciát tanúsított a 

szabadságvesztés büntetéssel szemben. Abban az ügyben, ahol a román újságíró kérelmezőket 

hét hónap szabadságvesztésre ítélték, és egy évre eltiltották meghatározott jogok, valamint az 

újságírói hivatás gyakorlásától, a következőket hangsúlyozta. Bár a részes államoknak 

nemcsak joga, de az Egyezmény 8. cikke alapján kötelessége is, hogy a vélemény-nyilvánítás 

gyakorlását olyan módon szabályozzák, ami az egyének jóhírnevének megfelelő védelmét is 

biztosítja, ezt nem tehetik meg oly módon, ami elrettenti a médiát attól, hogy a nyilvánosságot 

a közhatalommal való nyilvánvaló vagy gyanított visszaélésről tájékoztassa. Az oknyomozó 

újságírók visszariadhatnak attól, hogy a közérdekű ügyekről tudósítsanak, ha ez azzal a 

kockázattal jár, hogy szabadságvesztésre ítélik őket, vagy eltiltják őket foglalkozásuk 

gyakorlásától. Bár a büntetéskiszabás alapvetően a nemzeti bíróságok feladata, a Bíróság úgy 

tekinti, hogy egy újságíró szabadságvesztésre ítélése csak kivételes körülmények között 

egyeztethető össze a 10. cikkel, nevezetesen amikor más alapvető jogok súlyos veszélyben 

vannak, mint például a gyűlöletbeszéd vagy az erőszakra felhívás esetén. Az ügyben további 

kritikát váltott ki a kérelmezők újságírói hivatástól való eltiltása, amelyet különösen  

súlyosnak talált a Bíróság, és amelyet semmiképpen nem igazolhatott az újabb jogsértés 

elkövetésének kockázata. Arra is felhívta a figyelmet a Bíróság, hogy ezen büntetéssel a 

nemzeti bíróságok szembementek azzal az elvvel, hogy a sajtónak képesnek kell lennie, hogy 

házőrző kutya szerepét kifejtse.337 A konkrét ügy körülményei – egy közérdekű ügyben egy 

személy rágalmazásának klasszikus esete – nem indokolják szabadságvesztés kiszabását. Egy 

ilyen szankció a természeténél fogva elkerülhetetlenül dermesztő hatást fog kifejteni a 

nyilvános vitára. Az a tény, hogy a kérelmezőknek a büntetést nem kellett kiállniuk, mivel 

egyéni kegyelemben részesültek, nem változtat ezen a következtetésen. 

A Mariapori-ügyben, ahol a kérelmezőt egy könyvben megjelent állításaiért négy 

hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték és jelentős pénzösszeget is meg kellett fizetnie 

a sértett részére, a Bíróság megerősítette a fent kifejtett elveket, és az ügy konkrét 

körülményeivel összefüggésben rámutatott, hogy a szabadságvesztés felfüggesztett volta sem 

változtat a büntetés egyezménysértő jellegén. A kiszabott szankciókat természetüket és 

súlyosságukat tekintve is aránytalannak találta a Bíróság.338 A Bíróság azt is megjegyezte, 

hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1577 (2007) határozatában felhívta azon 

tagállamokat, amelyek még mindig lehetővé teszik szabadságvesztés kiszabását 

rágalmazásért, hogy késedelem nélkül töröljék el ezt a büntetést. 

 

 

336 CASE OF CEYLAN v. TURKEY (Application no. 23556/94) § 37. 
337 CASE OF CUMPĂNĂ AND MAZĂRE v. ROMANIA (Application no. 33348/96) 
338 CASE OF MARIAPORI v. FINLAND (Application no. 37751/07) § 68. 
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Figyelemre méltó végül a Bíróságnak a Steur-ügyben
339

 hozott ítélete, melyben annak 

ellenére megállapította a 10. cikk megsértését, hogy az ügyvédi kamara fegyelmi tanácsa nem 

alkalmazott szankciót. A Bíróság álláspontja szerint az ügyfél érdekében tett kritikai 

megjegyzés utólagos megítélésével való fenyegetés nehezen összeegyeztethető a védő azon 

kötelességével, hogy ügyfele érdekét védje, és dermesztő hatása lehet a hivatás gyakorlására. 

Megállapítható tehát, hogy a Bíróság újabb gyakorlatában teljesen elveti a 

szabadságvesztés büntetést, mely rágalmazás esetében a végrehajtás felfüggesztésétől, vagy a 

kegyelemtől függetlenül is egyezménysértő. Az újságírói hivatástól való eltiltás pedig 

alapvetően sérti az Egyezmény 10. cikkét. 

 

 

 
3.7. A vélemény-nyilvánítási szabadság korlátai az EJEB esetjogában 

 
Bár az EJEB nagyon magas szintű védelmet biztosít a sajtónak politikai és más 

közérdekű ügyekben, ez nem jelenti azt, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátlan 

lenne. Ahogy a Bíróság megfogalmazta, az Egyezmény 10. cikke sem garantál teljesen 

korlátlan kifejezési szabadságot a sajtónak, még közérdekű ügyekben sem. A 10. cikk (2) 

bekezdése értelmében ezen jog gyakorlása kötelezettségekkel és felelősséggel jár együtt, 

amely jelentőséget nyer, amikor más személyek jó hírnevét támadják.340 Rendszeresen 

hangsúlyozza, hogy az újságíróknak kötelezettségeik teljesítésekor meg kell felelniük a 

felelős újságírás elveinek, nevezetesen jóhiszeműen kell eljárniuk, pontos és megbízható 

információt kell közölniük, objektíven meg kell jeleníteniük a nyilvános vitában résztvevők 

véleményét és tartózkodniuk kell a merő szenzációhajhászástól.341 Ugyanezen elveknek kell 

érvényesülnie azok esetében, akik nyilvános vitában vesznek részt.342
 

 
3.7.1. Jóhiszemű eljárás 

 
Az EJEB esetjoga szerint az újságíróknak, ahhoz, hogy az Egyezmény 10. cikkének 

védelmét élvezzék, jóhiszeműen és pontos ténybeli alapok alapján kell eljárniuk, valamint 

megbízható és precíz információkat kell szolgáltatniuk az újságírás etikai követelményeinek 

megfelelően. A médiának meg kell győződnie a ténybeli alapok meglétéről, amikor 

magánszemélyekre a jóhírnevükre sérelmes állításokat tesz. Ezen kötelezettség alól a média 

csak kivételes esetekben mentesülhet.343
 

A meggyőződési kötelezettség mértéke függ az állítások súlyától, a meggyőződéshez 

rendelkezésre álló eszközöktől és az időtől is. A Bíróság többször hangsúlyozta, hogy minél 

súlyosabb az állítás, annál szilárdabbnak kell lennie a ténybeli alapnak. Figyelembe kell venni 

azt is, hogy még ha egy napilap esetében korlátozott időbeli lehetőségek is állnak 
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343 CASE OF McVICAR v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 46311/99) § 84. 
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rendelkezésre, ez sem jogosítja fel az újságírót arra, hogy kétséges állításokat fogalmazzon 

meg.344 A Pedersen and Baadsgard-ügyben a Bíróság jelentőséget tulajdonított annak, hogy 

- a műsort egy nemzeti televízióban fő műsoridőben sugározták, ráadásul egy olyan 

műsorban, amely az objektivitást és pluralitást tűzte ki célul, 

- a főfelügyelővel szemben megfogalmazott vádak nagyon súlyosak voltak, és 

valóságuk esetén büntetőeljárást vontak volna maguk után, 

- a kérelmezők mindössze egy tanú vallomására támaszkodtak, 

- a kérelmezők nem ellenőrizték, hogy valós-e az a kronológia, amelyre a tanú 

vallomását alapozza, bár ezt könnyen meg lehetett volna tenni, 

- a folyamatban lévő perújítási eljárás miatt a főfelügyelő nem nyilatkozhatott  az 

ügyről. 

Ilyen körülmények között, különös figyelemmel az állítás súlyára és nyilvánosságára a 

Bíróság egyetértett azzal, hogy a kérelmezők nem jártak el kellő gondossággal, és 

állításuknak nem volt megfelelő ténybeli alapja. 

A Bladet Tromso-ügyben elvi éllel merült fel a kérdés, hogy a hivatalos iratok 

elegendő alapot adnak-e ahhoz egy sajtószervnek, hogy arra hagyatkozzon. A kérdést a 

norvég bíróság nemmel válaszolta meg, hangsúlyozva, hogy ugyan a hivatalos 

dokumentumok általában jó újságírói forrásoknak tekintendőek, az azonban, hogy mennyire 

jók, a körülményektől függ. Figyelemmel arra, hogy a lap tudta, hogy a Minisztérium további 

vizsgálatok lefolytatásáig nem kívánja nyilvánosságra hozni a Lindberg jelentést, a lap 

hanyagul járt el, amikor további vizsgálat nélkül leközölte azt. Az EJEB szerint viszont azt a 

kérdést, hogy az újság mennyire tekinthette megbízhatónak a Lindberg jelentést, azon 

körülmények fényében kell megítélni, amelyek akkor az újság rendelkezésére álltak. A 

jelentést Lindberg, mint a Halászati Minisztérium által kinevezett felügyelő hivatalos 

minőségében készítette. A megjelentetés előtt a Minisztérium sem a jelentés valóságtartalmát, 

sem Lindberg képesítését nem tette kétségessé. A Bíróság szerint a sajtónak általában joga 

kell, hogy legyen arra, hogy hivatalos jelentések tartalmára hagyatkozzon független kutatás 

lefolytatása nélkül. Máskülönben a sajtó házőrző kutya szerepe nem érvényesülhetne.345
 

A Mc Vicar-ügyben is hangsúlyozta a Bíróság, különös alapokra van szükség ahhoz, 

hogy a sajtó mentesüljön a jóhírnevet sértő állítások valóságára vonatkozó meggyőződési 

kötelezettségtől. Az, hogy ilyen alapok léteztek-e, különösen a jóhírnevet sértő állítások 

természetétől és súlyosságától függ, valamint attól, hogy egy újság milyen mértékben 

tekinthette ésszerűen megbízhatónak a forrásait. A Mc Vicar-ügyben a Bíróság nem volt 

abban a helyzetben, hogy ez utóbbi kérdésben állást foglaljon, mivel a források 

személyazonossága feltáratlan maradt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy több körülmény arra 

utal, a kérelmező csak akkor foglalkozott az állítások alátámasztásával, amikor már megindult 

ellene az eljárás.346
 

Egy bolgár ügyben egy politikusra vonatkozó újságírói állításokkal kapcsolatban a 

Bíróság úgy foglalt állást, hogy a kérelmező nem hagyatkozhatott fenntartások nélkül két 

parlamenti képviselő állításaira.347
 

 
344 CASE OF RUMYANA IVANOVA v. BULGARIA (Application no. 36207/03) 
345 CASE OF BLADET TROMSO AND STENSAAS v. NORWAY (Application no. 21980/93) § 68. 
346 CASE OF McVICAR v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 46311/99) 
347 CASE OF RUMYANA IVANOVA v. BULGARIA (Application no. 36207/03) 



351 CASE OF SKAŁKA v. POLAND (Application no. 43425/98) 

120 

 

Bár a fent idézettekből úgy tűnik, hogy a pontos adatok közlése és a jóhiszeműség 

konjunktív feltételek, és egyes bírók még a tényalapok meglétének bizonyítása után is 

szükségesnek tartották volna a kérelmező jóhiszeműségének vizsgálatát, az esetek 

többségében a jóhiszeműség az a mentőkötél, amely a kérelmezőt valótlan állítások esetében 

megmenti. A Csánics-ügyben úgy fogalmazott a Bíróság, valószínűbb, hogy a kérelmező 

állításai megalapozottak voltak, vagy hogy legalábbis jóhiszeműen tette azokat, összhangban 

azokkal a minimális követelményekkel, amelyek a nyilvános vitákban megszólalókra 

vonatkoznak.348 A Dalban-ügyben pedig a Bíróság akkor is védettnek minősítette az állítást, 

ha az nem volt teljesen alaptalan.349 Az újságírók tekintetében tehát a jóhiszeműség háttérbe 

szorította a kellő ténybeli alapok meglétét. Úgy tűnik tehát, hogy a közérdekű ügyekkel 

összefüggésben a jóhiszeműen eljáró újságíró mindaddig védelmet élvez, amíg állításai nem 

bizonyulnak teljesen valótlannak. 

 

 
3.7.2. Kizárólagos sértési szándék 

 
Az EJEB esetjoga szerint kívül esik a vélemény-nyilvánítási szabadság védelmi körén, 

ha az állítás kizárólagos célja a sértés.350 Ugyanakkor a vulgáris kifejezések használata 

önmagában nem döntő ismérv, mivel ezek stilisztikai célokat is szolgálhatnak. A stílus is a 

kommunikáció része, mint a kifejezés formája és mint ilyen a kifejezés tartalmával együtt 

védelmet élvez. 

A Skalka-ügy
351

 tényállása szerint a szabadságvesztés büntetését töltő kérelmező 

levelet írt a Katowicei Regionális Bíróság Végrehajtási Csoportjának, és választ is kapott. 

Elégedetlen lévén a válasszal, levelet küldött a Katowicei Regionális Bíróság elnökének. A 

levélben a választ író bíróról panaszkodva többek között felelőtlen bohócoknak nevezte a 

csoportba beosztott bírókat, az ügyében eljáró bírót pedig kis kreténnek, bolondnak. Az 

ügyészség eljárást indított a kérelmező ellen. Első fokon bűnösnek mondták ki állami szerv 

megsértése miatt és 8 hónap szabadságvesztésre ítélték. A másodfokú bíróság a levél formája 

és tartalma alapján megállapította, hogy a kérelmező kifejezetten azzal a szándékkal járt el, 

hogy a regionális bíróságot megsértse, és helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. A Legfelsőbb 

Bíróság szerint a kérelmező levele egyértelműen túllépte a megengedett kritika határait. Az 

EJEB rámutatott, hogy a bíróság sem mentes a kritika és a vizsgálat alól. Ugyanakkor világos 

különbséget kell tenni a kritika és a sértés között. Ha a megnyilvánulás bármely formájának 

kizárólagos célja a bíróság vagy a bíróság tagjainak megsértése, egy megfelelő büntetés nem 

jelenti a 10. cikk megsértését. Kétségtelen, hogy a kérelmező sértő szavakat használt, és 

semmilyen konkrét panaszt nem fogalmazott meg a részére küldött válasszal szemben. A 

levélben mindössze haragját és frusztrációját fejezte ki. A 10. cikk megsértésének 

megállapítását így nem a kérelmező büntetőjogi felelősségének megállapítása, hanem a 

kiszabott büntetés aránytalansága eredményezte. 

 

 

 
348 CASE OF CSÁNICS v. HUNGARY (Application no. 12188/06) § 42. 
349 CASE OF DALBAN v. ROMANIA (Application no. 28114/95) § 50. 
350 CASE OF UJ v. HUNGARY (Application no.2 3954/10) § 20. 
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3.7.3. Magánéletre vonatkozó állítások 

 
Különbséget kell tenni továbbá azon tények között, amelyek hozzájárulhatnak egy 

közérdekű vitához, és azok között, amelyek egy személy magánéletére vonatkoznak. Az 

előbbi esetben ugyanis a sajtó szerepe azt indokolja, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság 

határait szűken értelmezzük.352 Amikor azonban olyan szenzációhajhász cikkekről van szó, 

amelyek a szórakoztatást és egy meghatározott olvasóközönség kiváncsiságának kielégítését 

célozzák egy személy szigorúan magánéletét illetően, a vélemény-nyilvánítási szabadság 

megszorító értelmezése indokolt. 

A Tammer-ügy
353

 tényállása szerint az észt miniszterelnök házasságon kívüli viszonyt 

folytatott Ms. Laanaruval, aki a pártjában és a Belügyminisztériumban is aktívan 

tevékenykedett, és akitől egy gyermeke is született. Egy titkos hangfelvételekkel kapcsolatos 

botrány után a férfi lemondott a belügyminiszteri tisztségéről. A hangfelvételekért a 

felelősséget Ms. Laanaru vállalta, majd ő is lemondott a minisztériumban betöltött posztjáról, 

és nekiállt a visszaemlékezéseit megírni egy újságíró, Mr. Russak segítségével. A munka 

során azonban vita keletkezett köztük a szerzőség tekintetében. A visszaemlékezésekben Mr. 

Russak állítása szerint Ms. Laanaru feltette a kérdést, hogy ő robbantotta-e szét az elnök 

családját, és bevallotta, hogy nem volt olyan jó anya, mint amilyen lenni akart. A kérelmező 

interjút készített Mr. Russakkal, akinek feltette a kérdést, nem érzi-e úgy, hogy rossz 

emberből csinált hőst? Egy olyan személyből, aki tönkretette más házasságát, alkalmatlan és 

nemtörődöm anya, aki elhagyta a gyermekét. A kérelmezőt az észt bíróságok elítélték 

becsületsértés miatt. Hangsúlyozta a Bíróság, hogy a sértett védelméhez fűződő érdeket az 

újságírónak a közérdekű ügyekre vonatkozó eszmék és információk terjesztéséhez fűződő 

érdekével kell összevetni. Az ügyben a kifogásolt kifejezések a sértett magánéletére 

vonatkoztak, bár kétségtelen volt, hogy azokat visszaemlékezéseiben ő maga említette és 

megjelentetésre szánta. Mivel a sértett 1995-ben lemondott kormányzati pozíciójáról, 

függetlenül attól, hogy a pártban továbbra is tevékenykedett, a Bíróság nem találta 

megalapozottnak, hogy a magánéletével kapcsolatban álló sérelmezett kifejezések használatát 

közérdek indokolta, vagy, hogy azok közügyekkel álltak volna kapcsolatban. 

A vélemény-nyilvánítási szabadság és a magánélethez való jog egyensúlyának 

megteremtését szolgáló kritériumokat az EJEB egy német ügyben a következőképpen 

fogalmazta meg: 

a) közérdekű vitához való hozzájárulás 

b) mennyire ismert az érintett személy és mi volt a publikáció tárgya 

c) az érintett személy korábbi magatartása 

d) az információ megszerzésének módja és megbízhatósága 

e) a publikáció tartalma, formája és következményei 

f) az alkalmazott szankció súlyossága.354
 

 
3.7.4. Túlzó kifejezések 

 

 
352 CASE OF ARMONIENĖ v. LITHUANIA (Application no. 36919/02) § 39., 43. 
353 CASE OF TAMMER v. ESTONIA (Application no. 41205/98) 
354 CASE OF AXEL SPRINGER AG v. GERMANY (Application no. 39954/08) § 90. 
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Az Egyezmény nemcsak az eszmék és információk tartalmát védi, de azt a formát is, 

amelyben kifejezték ezeket. Ez nem zárja ki ugyanakkor, hogy a Bíróság a kifejezés módja 

miatt a 10. cikk megsértésének hiányát állapítsa meg. A fent hivatkozott Tammer-ügyben nem 

találta a 10. cikket sértőnek, hogy a kérelmező újságírót becsületsértés miatt pénzbüntetésre 

ítélték. A Bíróság egyetértett a nemzeti bíróságokkal abban, hogy a kérelmező a kritikáját 

becsületsértő kifejezések nélkül is kifejezhette volna. Hasonló következtetésre jutott a Bíróság 

a Constantinescu-ügyben.355 A kérelmező a tanárok szakszervezetének főtitkára volt. 

Megválasztása után feljelentést tett a szakszervezet három korábbi tisztségviselője ellen, 

mivel nem szolgáltatták vissza a szakszervezet vagyonát. A kérelmező többször érdeklődött  

az eljárás állásáról, leveleire azonban nem kapott választ. Az ügyészség később megszüntette 

a vizsgálatot, a határozatot azonban csak a három feljelentett személynek kézbesítették. A 

kérelmezővel készített interjút követően megjelent egy cikk, amelyben többek között az 

szerepelt, hogy a szakszervezet panaszt tesz a rendőrség és az ügyészség ellen, mivel lassítják 

a büntetőeljárást olyan személyekkel szemben, akiket csalásért elítéltek (delapidatori). Bár a 

rágalmazási ügyben eljárt elsőfokú bíróság is megállapította, hogy a tanárok nem adták vissza 

a szakszervezet tulajdonát, később pedig egy polgári perben is helyt adtak a szakszervezet 

keresetének, az EJEB kiemelte, hogy a szóban forgó személyeket bíróság nem ítélte el, a 

kérelmező pedig tökéletesen kifejezhette volna a kritikáját és hozzájárulhatott volna a 

szakszervezeti ügyek nyilvános megvitatásához a sérelmezett kifejezés használata nélkül is. 

 
3.8. A strasbourgi esetjog főbb jellemzői: 

 
1. Az EJEB az elmúlt évtizedekben nagyon gazdag joggyakorlatot alakított ki a 10. cikkel 

kapcsolatban. Az esetjogi gondolkodás ellenére kikristályosodott egy  olyan 

szempontrendszer, amelyet a döntéseiben rendre össze is foglal. 

 
2. Az EJEB nagyon magas védelemben részesíti a vélemény-nyilvánítási szabadságot, 

azonban annak korlátait is hangsúlyozza. 

 
3. A vizsgálat fókuszában a közlés kontextusa áll, politikai és egyéb közérdekű ügyekben csak 

nagyon nyomós ok alapozhatja meg a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátozását. 

 
4. A Kormány tagjait, a politikusokat, a köztisztviselőket fokozott tűrési kötelezettség terheli, 

melynek intenzitása a felsorolás szerinti sorrendben csökken. A közhatalmat gyakorló szervek 

közül speciális helyzetben vannak a bíróságok, amelyek esetében az igazságszolgáltatás 

működésébe vetett bizalmat is védeni kell. A tűrési kötelezettség azonban magánszemélyeket 

is érinthet, ha a rájuk vonatkozó közlés közügyek vitatásával áll kapcsolatban. 

 
5. Az EJEB eltérő védelemben részesíti a tényállításokat és az értékítéleteket, utóbbiak 

nagyobb védelmet élveznek. Egy-egy közlés besorolásáról végső soron a Bíróság dönt, a 

minősítés szituatív és sokszor esetleges benyomást kelt. 

 

 
 

355 CASE OF CONSTANTINESCU v. ROMANIA (Application no. 28871/95) 
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6. Az EJEB a vélemény-nyilvánítási szabadság védelmét széles közügy és értékítélet 

fogalommal, a vádlottat/alperest terhelő bizonyítási szint csökkentésével és a kivételek szűk 

értelmezésével biztosítja. 

 
IV. Az Alkotmánybíróság gyakorlata 

 
Az elmúlt közel harminc évben az Alkotmánybíróság számos nagy jelentőségű 

határozatot hozott a vélemény-nyilvánítási szabadsággal, és annak büntetőjogi korlátaival 

kapcsolatban. A következőkben elsősorban azokat az AB határozatokat tárgyalom, amelyek a 

témában alaphatározatoknak tekinthetők. A kapcsolódó további AB határozatokat az egyes 

tényállási elemeknél vagy büntethetőséget kizáró okoknál fogom bemutatni. 

 
4.1. A kezdetek 

 
A rendszerváltást követően hamar megmutatkozott, hogy az Alkotmánybíróság 

működése a büntetőjog területét jelentősen befolyásolni fogja.356 A 11/1992. (III.5.) AB 

határozat bevezette az alkotmányos büntetőjog fogalmát és lefektette a büntetőjogi legalitás 

követelményeit. Rögzítette, hogy „Az alkotmányos alapjogok és alkotmányos védelmet  

élvező szabadságok miatt a közhatalom csak alkotmányos felhatalmazással és alkotmányos 

indokkal avatkozhat be az egyén jogaiba és szabadságába”.357 A testület a büntetőjog 

legalitásából folyó követelménynek tekintette, hogy „A bűncselekménnyé nyilvánításnak és 

büntetéssel fenyegetésnek alkotmányos indokon kell alapulnia: szükségesnek, arányosnak és 

végső soron igénybevettnek kell lennie [Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdése, aminek 

megfelel a Btk. 10. §-a].”358
 

Az Alkotmánybíróság témánk szempontjából először a 48/1991. (IX. 26.) AB 

határozatban tett jelentős megállapításokat, amikor az Alkotmány értelmezésére irányuló 

indítvány alapján többek között a köztársasági elnök személyének sérthetetlenségét 

értelmezte. Megállapította, hogy „A törvényhozó döntésére tartozik, hogy a köztársasági 

elnök speciális büntetőjogi védelmét mire terjeszti ki: az elnök életére, testi épségére, 

becsületére, hírnevére. Ugyancsak a törvényhozó belátásától függ, hogy a  védelem 

sajátossága miben áll; pl. a büntetés szigorúságában, vagy enyheségében, vagy az egyébként 

magánvádas cselekmények hivatalbóli üldözésében, stb. Abból, hogy az Alkotmány folytatja 

azt a tradiciót, hogy a legmagasabb közjogi méltóság büntetőjogi védelméről külön törvény 

meghozását rendeli el, nem következik kényszerítően az, hogy e külön törvény tartalmának is 

a hagyományt kell követnie. … A becsület védelmének speciális szabályozásakor a 

törvényhozó egyaránt mérlegelheti azt, hogy szigorúbb szankciókat alkalmaz, vagy pedig 

hogy inkább a közhivatalt és tisztségeket betöltők hivatali tevékenysége szabad bírálatának 

biztosít szélesebb lehetőséget.” 359 Felhívta a testület a figyelmet, hogy ha a törvényhozó az 

elnök becsületének és méltóságának fokozott védelmét állapítaná meg, a szabad 

 
 

356 A büntetőjog egészében és a Btk.-ban okozott jelentős változások miatt a büntetőjog szempontjából 

jogforrásnak tekinti az Alkotmánybíróság határozatait Gellér. GELLÉR B. J. (2008), 70. 
357 11/1992. (III.5.) AB határozat IV.2. pont 
358 Ibid., IV.4. pont 
359 48/1991. (IX. 26.) AB határozat C) 4. pont 
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véleménynyilvánításhoz való jog lényeges tartalmát nem korlátozhatja. A 

véleménynyilvánítás szabadságának a demokratikus társadalomban elengedhetetlen 

gyakorlása csak az alkotmányos keretek között korlátozható. E körben utalt az arányosság 

követelményére. 

Már e korai határozatban értékként jelent meg a közügyek szabad vitatása. Látható az 

is, hogy bár a testület formálisan mindkét alternatívát felkínálta a törvényhozás számára, 

implicite mégis a szigorúbb büntetőjogi fellépés ellen érvelt. 

 
4.2. 30/1992. (V. 26.) AB határozat 

 
A határozat alapjául szolgáló indítványok a Btk. 269. §-ának megsemmisítésére 

irányultak. Mivel a vizsgált tényállás a vélemény-nyilvánítási szabadság határainak a 

felelősségi rendszer legsúlyosabb eszközével, a büntetőjogi szankcióval való kijelölését 

jelentette, az eljárás alkalmat adott arra a testületnek, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság 

tartalmát, jelentőségét, alapjogi hierarchiában betöltött helyét meghatározza, egyszersmind a 

büntetőjogi beavatkozás alkotmányossága szempontjából mérvadó szempontokat a konkrét 

ügyön túlmutató, általános jelleggel lefektesse. Nem túlzás azt állítani, hogy e határozatban a 

magyar szólásszabadság doktrína sarokköveit fektette le az Alkotmánybíróság. Látnunk kell, 

hogy a határozat meghozatala a testület működésének első éveire tehető, amikor az 

alapjogokkal kapcsolatban egyértelmű aktivizmus jellemezte a testület munkáját.360 „A 

korábban egyáltalán nem létezett véleménynyilvánítás és sajtószabadság alkotmányos 

tartalmának kibontása kapott teret, hangsúlyozottan büntetőjogi aspektusból”.361
 

Elvi éllel rögzítette a testület, hogy ezen szabadságok a plurális, demokratikus 

társadalom alapvető értékei közé tartoznak. A Supreme Court felfogásával nagyfokú 

hasonlóságot mutatnak azok a gondolatok, melyek szerint ez a jogegyüttes teszi lehetővé az 

egyén megalapozott részvételét a társadalmi és politikai folyamatokban. „Az eszmék, nézetek 

szabad kifejtése, a mégoly népszerűtlen vagy sajátos elképzelések szabad megnyilvánulása a 

fejlődni- képes és valóban eleven társadalom létezésének alapfeltétele.”362 Ebből  

következően, a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos 

alapjogok között, tulajdonképpen "anyajoga" többféle szabadságjognak, az un. 

"kommunikációs" alapjogoknak.363
 

Rögzítette a testület, hogy a vélemény-nyilvánítás szabadsága nemcsak az egyéni 

szabadságot  védi,  de abból az állam objektív  intézményvédelmi kötelessége  is  levezethető. 

„Ezért  a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos határait  úgy kell meghatároznia, hogy 

 
360 „… az első négy-öt évben sokkal nagyobb tere volt sarkalatos elvi tételek lefektetésének, hiszen akkor a 

semmiből kellett megteremteni az alapjogok tartalmát, és gyakorlatilag nekünk kellett fölépíteni az Alkotmányt”. 
TÓTH G.A. (1997) 
361 Balsai István különvéleménye a 7/2014. (III.7.) AB határozathoz 
362 30/1992. (V. 26.) AB határozat III.2.1. pont 
363 Az AB értelmezésében külön nevesített jogok 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 terjesztésének szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek 

tanításának szabadsága. A véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság, 

valamint a gyülekezési jog is. Koltay András szerint azonban a vélemény-nyilvánítási szabadság csak 

elnevezésében tér el a szólásszabadságtól. KOLTAY A. (2010b), 2. 
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azok a véleményt nyilvánító személy alanyi joga mellett a közvélemény kialakulásának, 

illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából nélkülözhetetlen érdekét is 

figyelembe vegyék.”364 Az Alkotmánybíróság gyakorlatában tehát a vélemény-nyilvánítási 

szabadság mindkét eszme-történeti igazolása megjelent, és már kezdetektől nagy hangsúllyal 

volt jelen annak instrumentalista igazolása. 

A vélemény-nyilvánítási szabadság kitüntetett szerepe azonban nem jelenti ezen jog 

korlátlanságát. „Bár ez a kitüntetett szerepe 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.”365 Az alapjogi hierarchiában a testület az élethez és emberi méltósághoz való jog 

mögé, azaz a második helyre tette a vélemény-nyilvánítási szabadságot. 

Ebben a határozatban mondta ki az AB, hogy „a szabad véleménynyilvánításhoz való 

jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi”, ami a 

tartalomsemlegesség magyar megfogalmazásának tekinthető.366 Bár a magyar gyakorlatban 

tartalomalapú korlátozások is ismertek,367 annyit biztosan jelent e követelmény, hogy a jog 

elismerése nem függhet a szólás tartalmától, mint ahogy a vélemény-nyilvánítás 

szabadságának korlátozása sem igazolható önmagában a tartalom alapján. A magyar 

gyakorlatban ekként a vélemény-nyilvánítási szabadságnak csak külső korlátai lehetnek. Ilyen 

külső korlátként ismeri el az AB az alapjogokat és alkotmányos értékeket. Hangsúlyozva, 

hogy a korlátozás megengedhetősége szempontjából ezek nem azonos súllyal esnek latba, 

hiszen „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. köznyugalom)”.368
 

Fontos felfigyelnünk arra is, hogy bár az Alkotmány 8. §-a az alapvető jog lényeges 

tartalma korlátozásának tilalmát rögzítette, az Alkotmánybíróság itt dolgozta ki a 

szükségesség - arányosság tesztet. Ebben a keretben rögtön kijelölte a büntetőjog helyét is, 

annak ultima ratio jellegét hangsúlyozva a felelősségi rendszerben. 

A büntetőjogi tényállás alkotmányossága szempontjából végül a testület arra a 

megállapításra jutott, hogy míg az (1) bekezdés (gyűlöletre uszítás) esetén – a jogi tárgy 

meghatározásától függetlenül - kimutatható egyéni jogok sérelmének veszélye, amely a 

büntetőjogi fellépést indokolja, a (2) bekezdés (gyalázkodás) esetében a köznyugalom elvont 

veszélyeztetése nem elégséges a vélemény-nyilvánítási szabadság büntetőjogi korlátozásához. 

 
4.3. 36/1994. (VI. 24.) AB határozat 

 
A büntetőjogi becsületvédelem szempontjából megkerülhetetlen a 36/1994. (VI.24.) 

AB határozat, mely e tárgyban húsz éven át alaphatározatként funkcionált. 

364 30/1992. (V. 26.) AB határozat III.2.2. pont 
365 30/1992. (V. 26.) AB határozat V.1. pont 
366 Arról, hogy valójában mennyire van szó tartalom-semleges korlátozásról, és hogy pontosan mit jelent ez a 

magyar doktrínában, ld. TÖRÖK B. (2018), 132-164. 
367 Ld. például 13/2000. (V.12.) AB határozat, 14/2000. (V.12.) AB határozat. 
368 Ibid., V.1. pont 



126  

1994-ig hatóság vagy hivatalos személy sérelmére nem lehetett rágalmazást vagy 

becsületsértést elkövetni, mert esetükben a Btk. 232. §-ában szabályozott Hatóság vagy 

hivatalos személy megsértése megállapításának volt helye. Ezen tényállás alkotmányosságát 

absztrakt normakontroll keretében vizsgálta a testület, ahol ismét a közügyekben történő 

vélemény-nyilvánítás fokozott védelmének és a közhatalom gyakorlás nyílt, félelem nélküli 

bírálhatóságának szükségességét hangsúlyozta. A határozat kulcsmegállapításai közé tartozik, 

hogy 

- e szabadság különleges védelmet követel akkor, amikor közügyeket és a közhatalom 

gyakorlását, a közfeladatot ellátó, illetve a közéletben szerepet vállaló személyek 

tevékenységét érinti. 

- A demokratikus társadalom létezésének és fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a közügyek 

vitatása, amely feltételezi a különböző politikai nézetek, vélemények kinyilvánítását, a 

közhatalom működésének bírálatát. 

- Kiemelkedő alkotmányos érdek az állami és a helyi önkormányzati feladatokat ellátó 

szervek és személyek tevékenységének nyilvános bírálhatósága, valamint az, hogy a polgárok 

bizonytalanság, megalkuvás, félelem nélkül vehessenek részt a politikai és társadalmi 

folyamatokban, a közéletben. 

A fentiek egyértelműen bizonyítják, hogy a szólásszabadság eszmetörténeti igazolásai 

közül az Alkotmánybíróság alapvetően az instrumentalista igazolást fogadta el. Ez a 

megközelítés azóta is mintegy vezérfonalként húzódik az AB határozatokon keresztül. Bár e 

dolgozatnak nem lehet célja az eszmetörténeti igazolások tárgyalása, azt mindenképpen fontos 

rögzíteni, hogy az AB szólásszabadság doktrínájában melyik a domináns, hiszen ezáltal válik 

érthetővé, hogy a testület milyen szólást és miért részesít védelemben, illetve, hogy a sértő 

közléseket kinek, miért és milyen határig kell tűrnie. 

Megállapította, hogy nem ellentétes az Alkotmánnyal a hatóság vagy a hivatalos 

személy becsületének vagy jó hírnevének büntetőjogi védelme. A szabad 

véleménynyilvánításhoz való jog által védett, alkotmányosan nem büntethető 

véleménynyilvánítás köre azonban a közhatalmat gyakorló személyekkel, valamint a 

közszereplő politikusokkal kapcsolatos véleménynyilvánítást tekintve tágabb, mint más 

személyeknél. 

Alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a Btk. 232. §-át, mert 

- a közhatalom gyakorlói sérelmére elkövetett rágalmazást és becsületsértést a más 

személyek sérelmére elkövetett cselekményekkel azonosan széles körben bünteti és ez 

nyilvánvalóan ellentétes az Európai Emberi Jogi Bíróság állandó gyakorlatában kifejezésre 

jutó elvekkel; 

- a közügyekben büntetni rendeli az értékítéletet kifejező véleménynyilvánítást, ami az 

alkotmányos alapjog szükségtelen és aránytalan korlátozása; 

- a tényközlés tekintetében nem különböztet való és valótlan, ezen belül pedig a tudatosan 

hamis, illetve a hivatásból, foglalkozásból adódó szabályok megsértése miatt gondatlanságból 

valótlan tényállítások között, holott a véleménynyilvánítási szabadság büntetőjogi 

eszközökkel csak utóbbiak esetében korlátozható alkotmányosan. 

A speciális tényállás megsemmítése folytán a hatóság és a hivatalos személy 

becsületének büntetőjogi védelmét a rágalmazás és a becsületsértés tényállásai vették át, 

ugyanakkor ezen tényállások alkalmazásával kapcsolatban alkotmányos követelményt 
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határozott meg a testület. Az alkotmányos követelmény, mint olyan, nem volt előzmények 

nélküli, hiszen első ízben a 38/1993. (VI. 11.) AB határozat mondta ki, hogy „Az 

Alkotmánybíróság a jogszabály alkotmányossági vizsgálata eredményeképpen határozattal 

megállapíthatja azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeknek a norma 

értelmezéseinek meg kell felelniök”. Az azonban újdonságot jelentett, hogy az 

Alkotmánybíróság olyan tényállásokkal kapcsolatban fogalmazott meg alkotmányos 

követelményeket, amelyek az eljárásnak nem képezték tárgyát. Ennél is súlyosabb probléma 

azonban, hogy ezen alkotmányos követelmények meghatározásával a testület a jogalkotás 

területére tévedt. Sólyom László is elismerte, hogy „Ez volt eddig a legkiterjedtebb 

alkalmazása annak a módszernek, hogy az Alkotmánybíróság a rendes bíróságok számára 

követelményeket határoz meg. Valójában ezeknek a bűncselekményeknek tényállását 

változtatta meg az Alkotmánybíróság.”369 „Akárhogy nézzük, az Alkotmánybíróság beleírt a 

Büntető Törvénykönyvbe”- fogalmazott másutt.370
 

Alkotmányos követelményként írta elő, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való 

jog által alkotmányosan védett, így nem büntethető véleménynyilvánítás köre a közhatalmat 

gyakorló személyekkel és intézményekkel, valamint a közszereplő politikusokkal kapcsolatos 

véleménynyilvánítást tekintve tágabb legyen, mint más személyeknél. E tágabb védelmet 

pedig az biztosítja, ha a hatóság vagy hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus 

becsületének csorbítására alkalmas - e minőségére tekintettel tett -, értékítéletet kifejező 

véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető; a becsület csorbítására alkalmas 

tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata pedig csak 

akkor büntethető, ha a becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő, illetve ilyen 

tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése lényegét tekintve valótlan vagy azért 

nem tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá irányadó 

szabályok szerint - az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire tekintettel - 

elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta. 

A szankció mértékét illetően úgy foglalt állást, hogy alkotmányellenes, ha az állam 

súlyosabb büntetéssel fenyegeti azt, aki a hatóságról vagy a hivatalos személy 

tevékenységéről mond véleményt, bármilyen sértő is az, mint aki magánszeméllyel szemben 

ad hangot kedvezőtlen álláspontjának. A 48/1991. (IX.26.) AB határozattól eltérően, itt tehát 

már egyértelműen úgy foglalt állást az AB, hogy a hivatalos személyek becsületvédelme 

esetében a szigorúbb büntetőjogi védelem alkotmányellenes. Ezt az irányváltást fejezi ki a 

határozat azon része, mely szerint „a belső jogi szabályozás és az Európai Emberi Jogi 

Bíróság joggyakorlata közötti összhang biztosítása érdekében az Alkotmánybíróság a 

48/1991. (IX. 26.) AB határozatban megfogalmazott tételeket (ABH 1991, 206.) a most 

kifejtettekkel összhangban tartja fenn.”371
 

A témánk szempontjából mérföldkőnek számító határozat számos előremutató 

megállapítást tartalmaz, vannak ugyanakkor vitatható elemei is. Ha az összehasonlító jogi 

érvelést nézzük, szembetűnő, hogy a tagadhatatlan amerikai hatás ellenére a határozat éppen 

 

 

 
369 SÓLYOM L. (2001), 221. 
370 TÓTH G. A. (1997), 40. 
371 36/1994. (VI. 24.) AB határozat III.1. pont 
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az amerikai előzményeket nem említi.372 A határozatban többször az EJEB gyakorlatára 

történik utalás, mint amely egyes következtetések levonását kikényszeríti, ez azonban a 

strasbourgi esetjog ismeretében vitatható. Megkérdőjelezhető, hogy valóban szükséges volt-e 

ezen tényállás megsemmisítése, amikor maga a testület is elismerte, hogy „a hatóság, illetve a 

hivatalos személy becsületének védelme a közhatalmi működés tekintélyének védelmét 

szolgálja, a működéshez szükséges bizalmat oltalmazza”.373 Ez a működéshez szükséges 

közbizalom ugyanis az EJEB által is elismert legitim korlátozási ok. Bár a testület az 

alkotmányos követelményként megfogalmazott konklúzió levonását részben az EJEB 

gyakorlatára alapozta, a strasbourgi esetjogból nem következett az értékítéletek teljes 

büntetlensége.374
 

Büntetőjogi szempontból az AB határozat inkább problémákat okozott, és nem is volt 

képes áthatni a gyakorlatot. A tényállítások vonatkozásában megfogalmazott alkotmányos 

követelmény ellentmondott a büntetőjogi dogmatikának.375 Másrészt, egy polgári ügyben 

megfogalmazott standardot vetített rá a testület egy büntetőjogi tényállásra, figyelmen kívül 

hagyva az eltérő bizonyítási szabályokat, amelyek miatt az amerikai minta átvétele nem 

lehetett alkalmas a kívánt cél elérésére. Az értékítéletek vonatkozásában megfogalmazott 

alkotmányos követelmény pedig nem találkozott a Legfelsőbb Bíróság által kijelölt iránnyal, 

és a Legfelsőbb Bíróság nem is volt hajlandó szakmai álláspontjának a feladására. Ennek 

megfelelően a bírói gyakorlatban is két irány alakult ki: az egyik, amely szerint a hivatalos 

személyekre vonatkozó értékítéletek teljes büntetlenséget élveznek, és a Legfelsőbb Bíróság 

által szentesített azon irány, amely egy szűk sávban nem volt hajlandó elismerni a 

büntetlenséget. 

 
4.4. 34/2004. (IX.28.) AB határozat 

 
Tíz évvel később a testület újra foglalkozni kényszerült a politikai vélemény- 

nyilvánítási szabadság büntetőjogi korlátainak alkotmányosságával, egészen konkrétan azzal, 

hogy az országgyűlési képviselők mentelmi jogának a becsület védelme érdekében megvont 

korlátai alkotmányosak-e. A határozattal az értékítéletek, a valóság-bizonyítás és a mentelmi 

jog kapcsán is fogok foglalkozni, ezért itt csak annyit rögzítek, hogy a határozat szerint 

alkotmányos követelmény, hogy a képviselői felelősségmentesség kiterjedjen az 

országgyűlési képviselőnek a képviselőtársát, más közhatalmat gyakorló személyt vagy 

közszereplő politikust érintő – a közügyek megvitatásával kapcsolatos – értékítéletet kifejező 

véleménynyilvánítására. A mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos eljárás során irányadó 

alkotmányos követelmény továbbá, hogy a közszereplő politikus becsületének csorbítására 

alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata 
 

372 A New York Times-ügyben hozott Supreme Court ítéletben foglalt indokolás összegzését követően mondja 

Sólyom László, hogy „mi ugyanezen indoklással nyilvánítottuk alkotmánysértőnek a hatóság megsértése nevű 

bűncselekményt”. In: TÓTH G. A. (1997), 40. 
373 36/1994. (VI. 24.) AB határozat II. 3.2. pont 
374 vö. BÁRD K. (2007), 163. 
375 Szembeötlő, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság büntetőjogi határait kijelölő tényállásoknál a testület 

többször is szembe ment a dogmatikával. A 18/2004. (V.25.) AB határozat az absztrakt helyett konkrét veszélyt 

követelt meg a közösség elleni izgatás kapcsán, amivel materiálissá és gyakorlatilag alkalmazhatatlanná tette az 

eredetileg immateriális bűncselekményt. A 14/2000. (V.12.) AB határozat pedig célzatossá tette  az 

önkényuralmi jelkép használatát. A folyamatot szemléletesen mutatja be SZOMORA ZS. (2015), 39-44. 
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esetében a parlamenti képviselő mentelmi joga kizárólag akkor függeszthető fel, ha a 

képviselő tudta, hogy a közlés lényegét tekintve valótlan. 

 
4.5. Az Alaptörvény 

 
Az Alaptörvény hatályba lépése, majd annak módosításai után okszerűen felmerült a 

kérdés, hogy az alaptörvényi rendelkezések érdemi változást jelentenek-e a korábbi 

normaszöveghez képest, valamint, hogy az Alkotmány alapján meghozott Alkotmánybírósági 

határozatok hivatkozhatók, felhasználhatók lesznek-e. 

Az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések 5. pontja úgy rendelkezett, hogy az 

Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat 

vesztik. Ez azonban nem jelenti a korábbi AB határozatok hivatkozásának tilalmát, hiszen az 

Alkotmánybíróság álláspontja szerint maga a testület is „az újabb ügyekben vizsgálandó 

alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, 

jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket, ha az Alaptörvény adott szakaszának az 

Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az Alaptörvény egészét illető kontextuális 

egyezősége, az Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevétele és a konkrét ügy 

alapján a megállapítások alkalmazhatóságának nincs akadálya, és szükségesnek mutatkozik 

azoknak a meghozandó döntése indokolásába történő beillesztése”.376
 

Az Alaptörvény kihirdetett szövegének témánk szempontjából jelentős cikkei nem 

utaltak gyökeres változásokra, hiszen az I. cikk (3) bekezdése valójában az Alkotmánybíróság 

korábbi gyakorlatát emelte az Alaptörvénybe, rögzítve, hogy „Az alapvető jogokra és 

kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog 

érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges 

mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben 

tartásával korlátozható.” Az emberi méltóság védelméről a II. cikk, míg  a vélemény- 

nyilvánítás szabadságához való jogról a IX. cikk rendelkezett. 

 
4.6. Az Alaptörvény IV. módosítása 

 
Az igazi kérdések az Alaptörvény IV. módosításával jelentkeztek, hiszen ez jelentősen 

átalakította a IX. cikket. Megváltozott tartalommal szövegezte meg a (3) bekezdést, és 

kiegészítette a (4)-(6) cikkel. Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 5. cikk (2) 

bekezdése 2013. IV. 1-ei hatállyal beiktatta a IX. cikk (4) bekezdését, mely szerint „A 

véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának 

a megsértésére.” A rendelkezés komoly értelmezési dilemmát generált.377 Az egyik 

értelmezési lehetőség, hogy mindössze a korábbi Alkotmánybírósági gyakorlat alaptörvényi 

szinten való rögzítéséről van szó. Egy ilyen értelmezés a miniszteri indokolásból is 

kiolvasható, mely szerint „a Javaslat alaptörvényi szinten kívánja rögzíteni, hogy a 

véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet az emberi méltóság.” Ezt a megközelítést 

 

376 13/2013. (VI. 17.) AB határozat, Indokolás [32] bekezdés 
377 Koltay szerint „a IX. cikk új (4) bekezdésének normatív tartalma nem egyértelmű, hiszen a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az emberi méltóság eddig is - számos helyzetben - egymással versengő 

jogoknak számítottak.” KOLTAY A. (2013b), 121., A lehetséges értelmezésekhez ld. TÉGLÁSI A. (2015) 

http://www.uj.jogtar.hu/
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árnyalja azonban, hogy az AB gyakorlatában kialakított alapjog korlátozási tesztet már a 

módosítás előtt is tartalmazta az Alaptörvény. Téglási András is azt hangsúlyozza, hogy „az 

Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti általános alapjog-korlátozási teszt rávetítése az 

Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésére lényegében feleslegessé teszi, kiüresíti a IX. cikk (4) 

bekezdését. Az I. cikk (3) bekezdése ugyanis – az abszolút korlátozhatatlan alapjogok 

kivételével – minden alapjog esetében általánosságban előírja, hogy az adott alapjogot csak 

másik alapjog – vagy alkotmányos érték – védelme érdekében (vagyis a feltétlenül szükséges 

mértékben) és arányosan lehet korlátozni. Vagyis ha az alkotmányozó a 7/2014. (III.7.) AB 

határozat ezen értelmezését követte volna, akkor nem lett volna szükség ennek a IX. cikk (4) 

bekezdésének külön, szövegszerű beemelésére”.378 Ezt a logikát alkalmazva Halmai Gábor 

arra a következtetésre jut, hogy „az új korlátozó bekezdés beiktatása vagy redundáns, 

amennyiben a magyar jog már amúgy is megengedi a vélemény-nyilvánítás korlátozását az 

emberi méltóság nevében, vagy a véleménynyilvánítási szabadság korábbi védelmi szintjének 

csökkentésére irányul.” Álláspontja szerint „valószínű, hogy a módosítást a 

véleménynyilvánítás védelmi szintje leszállításaként, és nem pedig emeléseként fogják 

értelmezni.” Megjegyzi továbbá, hogy „a IX. cikk új (4) bekezdése, azaz a 

véleménynyilvánításnak általában a méltóság alá vetése szintén a politikai beszéd 

korlátozásának irányába mutat”.379
 

A 16/2013. (VI.20.) AB határozat azt tükrözte, hogy az Alkotmánybíróság korábbi 

gyakorlata megerősítéseként értelmezte a IV. módosítást. 2014-ben két alkalommal is 

foglalkozott e kérdéssel, melyet polgári jogi és büntetőjogi megközelítésben is vizsgált. Ezek  

a határozatok az Alaptörvény utáni alkotmánybíráskodás alaphatározataivá váltak. 

 
4.7. 7/2014. (III.7.) AB határozat 

 
Függetlenül attól, hogy a határozat polgári jogi tárgyban született, vizsgálata két 

szempontból is indokolt. Indokolt egyrészt azért, mert az Alaptörvény hatályba lépését 

követően ez volt az első  alkalom, hogy a testület a közügyekkel kapcsolatos szólások 

tekintetében a vélemény-nyilvánítási szabadság és a személyiségvédelem kapcsolatáról állást 

foglalt, másrészt, mert a büntetőjog ultima ratio jellegét szem előtt tartva nem lehet kétséges, 

hogy az a magatartás, amely polgári jogi eszközökkel nem szankcionálható, büntetőjogi 

következményt sem vonhat maga után. 

Az alapvető jogok biztosa utólagos normakontroll indítvánnyal fordult az 

Alkotmánybírósághoz, amelyben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: új Ptk.) – 2014. március 15-én hatályba lépő – 2:44. §-ának alkotmányossági 

vizsgálatát kezdeményezte. A rendelkezés szerint „A közügyek szabad vitatását biztosító 

alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét méltányolható 

közérdekből, szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül 

korlátozhatja.” Látható tehát, hogy a régi Ptk.-val és a büntetőjogi szabályozással ellentétben 

 

 

 

 
378 TÉGLÁSI A. (2014), 325. 
379 HALMAI G.-SCHEPPELE, K. L. (szerk.) (2013), 15-16. 
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a 2013. évi V. törvény külön rendelkezést iktatott be a közéleti szereplők 

személyiségvédelmével kapcsolatban, mely tág teret engedett a bírói mérlegelésnek.380
 

Az indítványban kiemelte, hogy a „méltányolható közérdek” fennállása mint a közéleti 

szereplők más személyeknél tágabb bírálatának feltétele aránytalanul korlátozza a 

véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, továbbá nem biztosítja kellő módon a közügyek 

vitatását és a közhatalom működésének bírálatát. Az alapvető jogok biztosa hangot adott azon 

aggályának is, hogy a „méltányolható közérdekből” feltétel beemelése bizonytalan jogi 

helyzetre és aránytalan korlátozásra vezet, ami az így is ellentmondásos bírói  gyakorlat 

mellett visszalépést jelent. Függetlenül attól, hogy az alapvető jogok biztosa csak a 

méltányolható közérdekből szövegrészt kifogásolta, a testület a rendelkezésben foglalt 

valamennyi feltétel absztrakt alkotmányosságát vizsgálta. Bár a Ptk. a személyiségi jogok 

korlátozásáról beszél, az AB azt vizsgálta, hogy a közéleti szereplők személyiségi jogai 

mennyiben lehetnek a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátai.381
 

A vizsgálat módot adott arra a testületnek, hogy összegezze saját korábbi gyakorlatát, 

ismét áttekintse az EJEB esetjogát, vizsgálja, hogy az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései 

mennyiben térnek el az Alkotmány rendelkezéseitől, és számot vessen azzal, hogy a korábbi 

határozataiban kimunkált elvek felhasználhatók-e az Alaptörvény, és különösen a IX. cikk (4) 

bekezdésének hatályba lépése után. 

A testület elsőként a szólás- és sajtószabadság eszmetörténeti igazolásait vizsgálva 

megállapította, hogy „az Alaptörvény megerősítette az alkotmánybírósági gyakorlatban 

kialakult azt az értelmezést, mely szerint a szólás- és sajtószabadság kettős igazolással bír, 

azaz az egyéni önkifejezés, illetve a politikai közösség demokratikus működése 

szempontjából egyaránt kulcsfontosságú.” A szabad szólás lehetősége egyrészt 

nélkülözhetetlen az egyéni autonómia kiteljesítéséhez, másrészt a szólásszabadság a 

demokratikus, plurális társadalom és közvélemény fundamentuma. A társadalmi, politikai 

viták szabadsága és sokszínűsége nélkül nincs demokratikus közvélemény, nincs 

demokratikus jogállam. Ezek „egymást kölcsönösen kiegészítő és támogató alkotmányos 

szempontok.”382 Elvi éllel rögzítette, hogy „A közügyekkel összefüggő vélemény 

kinyilvánításának szabadsága a szólás- és sajtószabadság legbensőbb védelmi köréhez 

tartozik, mivel különös erővel és egyértelműséggel vonatkozik rá a szólásszabadság kettős 

igazolása”383, illetve, hogy a politikai és egyéb közügyeket érintő beszéd korlátozásánál 

ezeket a megfontolásokat különösen nagy szigorral kell érvényre juttatni.”384 A fentiekből 

logikusan adódott a következtetés, hogy „a közügyekre vonatkozó szólások mindegyike 

fokozott védelem alá tartozik”.385
 

Az  Alkotmány és az Alaptörvény rendelkezéseit  vizsgálva arra az eredményre  jutott, 

miszerint   a   véleményszabadságnak   az   alapjogok   körében   elfoglalt   kitüntetett helyére 
 
 

380 Az AB határozat is hangsúlyozta, hogy „a kérdéskör összetett szempontrendszerére tekintettel … nem adható 

minden egyes esetre érvényes, mechanikusan alkalmazható jogszabályi mérce a politikai véleményszabadság és 

a személyiségvédelem ütközésének feloldására, ezért a jogalkalmazók vannak abban a helyzetben, hogy 

mérlegeljék a felmerülő releváns körülményeket.” 7/2014. (III.7.) AB határozat [52] bekezdés 
381  Ibid., [54] bekezdés 
382  Ibid., [41] bekezdés 
383  Ibid., [45] bekezdés 
384  Ibid., [46] bekezdés 
385  Ibid., [57] bekezdés 
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vonatkozó értelmezés is változatlanul érvényes. Az Alkotmánybíróság ezért a továbbiakban a 

korábbi határozatainak ismertetett érveit figyelembe véve és felhasználva bírálta el az 

indítványt.”386
 

Az Alaptörvény IV. módosításával kapcsolatban pedig arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy „a szólásszabadság értelmezésére vonatkozó érvek felhasználhatóságát a 

jelen ügyben az sem rontja le, hogy az Alaptörvény IX. cikkének szövege további 

különbségeket mutat a szabad véleménynyilvánításra vonatkozó korábbi alkotmányszöveghez 

képest, és e különbségek közül a IX. cikk (4) bekezdése kifejezetten a személyiségvédelem 

körébe tartozik. Az Alaptörvény negyedik módosításával bekerült rendelkezés szerint a 

véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának 

a megsértésére. Az Alkotmánybíróság szólásszabadság-értelmezésének ugyanakkor kezdettől 

fogva sarokköve volt az, hogy mások emberi méltósága a véleményszabadság korlátja lehet 

[Abh1., ABH 1992, 167, 174.]. Az alapjogok korlátozásának általános szabályaiból 

következően a lényeges alkotmányossági kérdés az volt, és továbbra is az, hogy az emberi 

méltóság védelmét szolgáló szabályozás  mely esetben minősül a szólásszabadság szükséges 

és arányos korlátozásának”.387 Világossá tette azt is, hogy „az adott szabályozás emberi 

méltósággal való bármilyen összefüggése önmagában nem igazolhatja a szólásszabadság 

korlátozását. Ellenkező esetben a szólásszabadság tartalma kiüresedne, mivel az emberi 

méltósággal, illetve az abból fakadó jogokkal a jogszabályi rendelkezések rendkívül széles 

köre áll közelebbi vagy távolabbi kapcsolatban. Az emberi méltóság védelméhez való jog  

csak az emberi státusz jogi meghatározójaként korlátozhatatlan, míg mint általános 

személyiségi jog és a belőle származó személyiségi jogok korlátozhatók.”388 Ezek a 

gondolatok a német alkotmánybírósági értelmezéssel olyannyira rokonok, hogy azokat akár 

egy német határozatban is olvashatnánk. 

Az EJEB esetjogát vizsgálva a testület két olyan szempontot rögzített, amely a korábbi 

határozatokban nem jelent meg. A határozat egyik újszerűsége, hogy a vélemény-nyilvánítás 

fokozott védelme szempontjából elsősorban nem a közléssel érintett személy státuszának, 

hanem a közlés közügyekkel való összefüggésének tulajdonított jelentőséget. „A közügyek 

megvitatása körében elhangzó véleménynyilvánítás és a rá vonatkozó védelem fókuszában 

elsődlegesen nem a szólással érintett személyek státusza áll, hanem az, hogy a megszólaló 

valamely társadalmi, politikai kérdésben fejtette ki nézeteit. A közéleti véleménynyilvánításra 

vonatkozó alkotmányos szempontok eszerint egyfelől tágabb körben lehetnek irányadók, mint 

a közhatalom gyakorlóit vagy a hivatásszerűen közszereplést vállalókat érintő vélemények 

köre, másfelől viszont nem állítható, hogy a közéleti szereplőket érintő bármely – köztük a 

közügyekkel semmilyen kapcsolatban nem álló – közlést e szempontok szerint kell 

megítélni”.389 A másik, hogy a közhatalmat gyakorlók köre nem homogén, és ennek 

megfelelően az EJEB is különböztet a mércék alkalmazásakor. További nóvum a 

határozatban, hogy a korábbiakkal ellentétben kifejezetten megjelenik a Supreme Court 

gyakorlatára hivatkozás.390 A közléssel érintett személy státusza azonban jelentőséghez juthat. 

 
386  Ibid., [23] bekezdés 
387  Ibid., [24] bekezdés 
388  Ibid., [43] bekezdés 
389  Ibid., [47] bekezdés 
390 Ibid., [34]-[37] bekezdések 
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Így a legnagyobb toleranciát a közhatalmat gyakorló személyeknek és a közszereplő 

politikusoknak kell tanúsítaniuk. Ha gyengébb mértékben is, de ugyancsak korlátozottabb a 

személyiségvédelem azok esetében, aki bár nem vállalnak hivatásszerűen közéleti szereplést, 

de egy-egy vita erejéig kapcsolatba kerülnek közügyekkel. A közhatalmat gyakorló 

személyeken belül pedig eltérő szempontok érvényesülnek a bírók esetében. 

Hangsúlyozta a testület, hogy „a közügyekkel összefüggésben megfogalmazott, 

közhatalmat gyakorló személyre vagy közszereplő politikusra vonatkozó,  értékítéletet 

kifejező véleménynyilvánítás főszabály szerint polgári jogi felelősségre vonásnak sem lehet 

alapja.”391 Ez a megfogalmazás előrevetítette, hogy ha szűk körben is, de ezen személyek is 

igényelhetnek személyiségvédelmet. „A közhatalmat gyakorló személyeket és a közszereplő 

politikusokat is megilleti a személyiségvédelem, ha az értékítélet a személyüket nem a 

közügyek vitatása körében, nem közéleti tevékenységükkel, hanem magán- vagy családi 

életükkel kapcsolatban érinti. Indokolt lehet a polgári jogi felelősségre vonás abban a szűk 

körben is, amikor a megfogalmazott vélemény az érintett személy emberi státuszának teljes, 

nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadásaként már nem az új Ptk. 2:43. §-ában foglalt 

nevesített személyiségi jogokba, hanem a 2:42. §-ban foglalt emberi méltóság  

korlátozhatatlan aspektusába ütközik. A korábban kifejtettek figyelembevétele mellett  

továbbá a közéleti szereplők is igényelhetnek jogi védelmet a hamis tényállításokkal 

szemben”.392
 

Míg az AB megítélése szerint a normaszövegben a „szükséges és arányos mértékben” 

feltétel megfelel az alkotmányos követelményeknek és „az emberi méltóság sérelme nélkül” 

szövegrésznek is meghatározta az alkotmányos értelmezését, addig a „méltányolható 

közérdekből” fordulat már alkotmányosan nem indokolható többletfeltételt támasztana a 

politikai, közéleti véleményszabadság gyakorlása elé, és ezáltal szükségtelenül korlátozná az 

Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdésben biztosított szólás- és sajtószabadságot. Az 

Alkotmánybíróság mindezek alapján az új Ptk. 2:44. §-ának „méltányolható közérdekből” 

szövegrészét megsemmisítette. 

 
4.8. 13/2014. (IV.18.) AB határozat 

 
Az Alaptörvény hatályba lépésével az alapjogvédelmi eszköztárban is jelentős változás 

következett be. A korábbi ügyekben normakontroll típusú eljárásokban volt módja a 

testületnek a közügyek vitatásával kapcsolatos alkotmányos mérce megállapítására. A valódi 

alkotmányjogi panasz bevezetését követően azonban az Alkotmánybíróság annak vizsgálatára 

is jogosulttá vált, hogy a bíróságnak az ügy érdemében hozott vagy az eljárást befejező 

határozata az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti-e. A valódi alkotmányjogi 

panasz alapján hozott AB határozatok közül témánk szempontjából kiemelést érdemel a 

13/2014. (IV.18.) AB határozat, mely a közügyekkel kapcsolatos közlések esetében a 

büntetőjogi beavatkozás alkotmányos határait vizsgálta. 

Első alkalommal történt meg, hogy az Alkotmánybíróság büntető ítéletet semmisített 

meg, ami önmagában jól kifejezésre juttatja, hogy a valódi alkotmányjogi panasz mennyire 

 
 

391  Ibid., [61] bekezdés 
392  Ibid., [62] bekezdés 



134  

erős kontrollt biztosít a testület részére, és hogy a korábbiakkal ellentétben az alkotmányos 

követelményeknek az ítélkezési tevékenységben való érvényre juttatását mennyire komolyan 

kell vennie a büntető bíróságoknak. Míg korábban legfeljebb tudományos előadásokon, és 

kutatásokban vált kritika tárgyává, ha a bíróságok nem vették figyelembe az ügy alkotmányos 

apektusait, vagy éppen az alkotmányos követelmények ellenére döntötték el az ügyet, most 

már konkrét jogi eszköz áll az AB rendelkezésére az ilyen jogalkalmazással szembeni 

fellépésre. 

Az eljárás alapjául egy mondhatni tucat tényállás szolgált, hiszen korábban is számos 

alkalommal fordult elő, hogy a helyi vagy az országos közéletben egy-egy politikai vezető 

tevékenyégével kapcsolatban éles hangon nyilvánultak meg, ami a sajtóban is visszhangra 

talált. Siklós város önkormányzati képviselő-testületének tagja 2011 januárjában „Mit hozott 

az új év Marenics Jánosnak? 521 775 forint jutalmat a Siklósiak pénzén” címmel közölt 

publicisztikát a „Demokrácia megalkuvások nélkül” elnevezésű havi, illetve kéthavi 

rendszerességgel megjelenő siklósi közéleti lapban. A polgármester magánindítványának 

előterjesztését követően a Komlói Városi Ügyészség az indítványozóval szemben az 1978. évi 

IV. törvény 180. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiba ütköző nagy nyilvánosság előtt elkövetett 

becsületsértés vétsége miatt emelt vádat.393 A Siklósi Járásbíróság a terheltet a Btk. 179. § (1) 

bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő rágalmazás vétségében 

mondta ki bűnösnek és a korábban alkalmazott próbára bocsátások megszüntetése miatt 

halmazati büntetésül pénzbüntetésre ítélte. A járásbíróság felhívta a 36/1994. (VI.24.) AB 

határozatot. Álláspontja szerint az újságcikkben közölt mondat, amely szerint „saját magára 

nem sajnálja az adófizetők pénzét, és úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne […]”  olyan 

állítás, amely tényeket tartalmaz, hiszen „valamely végbement, vagy végbemenő eseményre, 

jelenségre, állapotra utal.” E tény pedig a közpénzek tilalmazott felhasználására való utalás, 

amely a járásbíróság következtetése szerint már csak abban az esetben élvezheti a 

véleményszabadság oltalmát, ha valónak bizonyul. Minthogy a valóság bizonyítás nem járt 

eredménnyel, a járásbíróság rágalmazás bűncselekménye miatt megállapította az indítványozó 

büntetőjogi felelősségét.394A Pécsi Törvényszék megítélése szerint bár a véleménynyilvánítás 

szabadsága alapján a terhelteket megilleti a bírálat joga, az indítványozó által közölt 

inkriminált mondatrész azonban ezen túlmutat, mert valótlan tények közlésével azt a látszatot 

keltette, hogy a „sértett hivatali helyzetével visszaélve vagyonkezelői kötelezettségét 

megszegve saját magát jogosulatlanul vagyoni előnyben részesítette”. Mivel az indítványozó 

inkriminált újságcikke olyan tényállításokat fogalmaz meg, amelyek a becsület csorbítására 

alkalmasak, a járásbíróság helytálló következtetésre jutott.395
 

Az ügy a terhelt által benyújtott alkotmányjogi panasz alapján került az 

Alkotmánybíróság elé. A befogadhatóság feltételeit vizsgálva az Alkotmánybíróság 

megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszban állított kifogás a bírói döntést érdemben 

 
393 A becsületsértés miatti vádemelés önmagában elhibázott lépésnek tűnik, hiszen a 36/1994. (VI.24.) AB 

határozat speciális sértettek (hatóság, hivatalos személyek, közszereplő politikusok) vonatkozásában különbséget 

tett az értékítélet és a tényállítás közlésével megvalósuló bűncselekmények között, büntethetetlenné nyilvánítva 

az előbbit és csak bizonyos esetekben büntethetővé téve az utóbbit. A 34/2004. (IX. 28.) AB határozatában pedig 

expressis verbis kimondta, hogy az országgyűlési képviselővel és más közhatalmat gyakorló vagy egyéb módon 

közszereplő politikussal szemben közérdekű tevékenységgel összefüggésben becsületsértés nem is követhető el. 
394 Siklósi Járásbíróság 4.B.85/2012/16. számú ítélete 
395 Pécsi Törvényszék 4.Bf.276/2013/7. számú végzése 
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befolyásolhatta, ami felveti a bírói döntés alaptörvény-ellenességének kételyét. E mellett az 

Alkotmánybíróság észlelte, hogy az indítványozó által előadott alkotmányjogi probléma 

vizsgálata az egyedi ügyön túlmutató jelentőségű. Az Alkotmánybíróság a közügyek vitatását 

érintő véleményszabadsággal összefüggő alkotmányossági mércét ezidáig ugyanis kizárólag 

normakontroll típusú eljárásokban dolgozhatta ki.396 Az Alkotmánybíróság ezért az érdemi 

eljárás során megválaszolandó alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek elsősorban azt 

tekintette, hogy az Alaptörvényben elismert véleménynyilvánítás szabadságából mely olyan 

főbb követelmények fakadnak, amelyeket kötelező szempontként szükséges érvényesíteni a 

közéleti vitát érintő tényállítás és értékítélet elhatárolásakor. 

A testület a korábbi alkotmánybírósági gyakorlathoz való viszonyt illetően – a 7/2014. 

(III.7.) AB határozattal megegyezően – a kontinuitást hangsúlyozta, így jelen ügy 

megítéléséhez is a korábban kimunkált alkotmányjogi összefüggések jelentik a 

kiindulópontot. Az AB ismételten hangsúlyozta, hogy a közügyekre vonatkozó és a 

közéletben szerepet vállaló személyek és szervezetek tevékenységét érintő 

véleménynyilvánítás erősebb alkotmányos védelmet élvez, és így korlátozhatósága szűkebb 

körben nyerhet alkotmányos igazolást. Ennek megfelelően a közügyek vitatását érintő 

véleményszabadság korlátozását előíró jogszabályokat megszorítóan szükséges értelmezni.397 

Ebből következően a közszereplőket ért bírálattal szembeni büntetőjogi fellépésre csak 

szigorú korlátok között nyílik lehetőség aszerint különböztetve, hogy a közügyet érintő 

nyilvános közlés értékítéletet, avagy tényállítást fogalmaz meg.398
 

Rögzítette, hogy az értékítéletet és személyes meggyőződést közvetítő vélemények 

mindaddig, amíg összefüggésben állnak a közügyekkel, attól függetlenül élvezik a 

véleményszabadság alkotmányos oltalmát, hogy helyes vagy helytelen, tetsző vagy nem 

tetsző, értékes vagy értéktelen gondolatot tartalmaznak. Ezzel szemben a közügyeket érintő, 

ámde hamisnak bizonyult tényállításokat már csak abban az esetben oltalmazza a 

véleményszabadság, ha a tényt állító vagy híresztelő jóhiszemű volt.399
 

Világossá tette ugyanakkor, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság még közéleti 

kérdésekben sem korlátlan. Felidézve a 7/2014. (III.7.) AB határozatban kifejtetteket, itt is 

rögzítette, hogy „Az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdéséből is kitűnően az emberi 

méltóságból fakadó becsületvédelem, jó hírnév és az állami intézményekbe vetett közbizalom 

a véleményszabadság és így a közügyeket érintő szólás alkotmányosan igazolható korlátját 

jelenti. Nyilvánvaló emellett az is, hogy nem a közéleti véleménynyilvánítás szabadságával él, 

aki a másik személy emberi mivoltában való megalázása érdekében használ súlyosan bántó, 

vagy sértő kifejezéseket. Ennek megfelelően az emberi státuszt közvetlenül megtestesítő 

emberi méltóság a közéleti vita szabadságának határvonalát jelöli ki. A közügyeket vitató 

szólásnak az emberi méltóság e korlátozhatatlan, az emberi státuszt meghatározó lényege előtt 

kell engednie.”400
 

A testület a strasbourgi joggyakorlatot is az elemzés körébe vonva elsőként arra 

kereste a választ, hogyan dönthető el, hogy egy adott ügyben közügyre vonatkozó közlésről 

 
396 13/2014. (IV.18.) AB határozat [20] bekezdés 
397  Ibid., [28] bekezdés 
398  Ibid., [30] bekezdés 
399  Ibid., [31] bekezdés 
400  Ibid., [29] bekezdés 
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van-e szó. Ennek megítéléséhez pedig elsődlegesen a közlés megjelenésének módját, 

körülményeit és a vélemény tárgyát, kontextusát szükséges figyelembe venni. Így a közlést 

érintően vizsgálni kell a médium típusát, a közlés apropóját adó eseményt, illetve az arra 

érkező reakciókat és az adott közlésnek ebben a folyamatban játszott szerepét. További 

szempontként szükséges értékelni a kijelentés tartalmát, stílusát, illetve a közlés aktualitását, 

valamint célját. Amennyiben e körülmények értékelésével az állapítható meg, hogy a közlés a 

közügyek szabad vitatását érinti, úgy a közlés automatikusan a véleménynyilvánítási 

szabadság nyújtotta magasabb szintű oltalmat élvezi.401 Ezt követően hasonló szempontok 

alapján abban szükséges dönteni, hogy a közlés értékítéletnek vagy tényállításnak tekinthető- 

e.402 

Az elvi tételek lefektetését követően az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz 

alapjául szolgáló egyedi üggyel összefüggésben értékelte, hogy az ügyben eljáró bíróságok 

jogértelmezése,  a történeti tényállás  jogi értékelése (sic!)  összhangban  áll-e az Alaptörvény 

IX. cikk (1) bekezdésében garantált véleményszabadságból fakadó követelményrendszerrel.403
 

Kiemelte, hogy a konkrét ügyben figyelemmel kell lenni arra, hogy az inkriminált mondat a 

teljes szöveg kontextusában nyer értelmet, amelynek célja az önkormányzat 

vagyongazdálkodásának kritikája volt, vagyis az írás az irónia és a túlzás eszközével élve 

bírálta a városi vagyongazdálkodást. Szükséges továbbá értékelni a publicisztika vélemény 

kontextusát, amely a helyi közösségen belül tapasztalható vagyoni egyenlőtlenségekre és a 

pazarló költségvetési gazdálkodásra hívta fel a közélet figyelmét. Mindezek alapján lehet 

dönteni abban a kérdésben, hogy a publicisztika tartalmaz-e egyáltalán olyan konkrétumot, 

amelynek igazságtartalma igazolható, ellenőrizhető lenne, vagy az írás egy bírálatot kifejező 

értékítélet.404 Bár az Alkotmánybíróság expressis verbis nem mondja ki, a határozat 

indokolása alapján egyértelmű, hogy megítélése szerint értékítéletről van szó a konkrét 

ügyben. 

Annak ellenére tehát, hogy az eljárt bíróságok foglalkoztak az ügy alapjogi 

aspektusaival, mivel a fent írt szempontokat döntéseikben nem értékelték, mégis 

alapjogsérelmet okoztak. A testület konklúziója szerint a bűnügyben eljáró bíróságok az 

Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjog sérelmével terjesztették ki a 

rágalmazás bűncselekményének törvényi tényállásában szereplő „tényt állít” fordulatot az 

inkriminált mondatra.405
 

 
A határozat a konkrét ügy eldöntésén túlmenően a következők miatt alapvető jelentőségű: 

 
1. Nyilvánvalóvá vált, hogy a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése következtében az 

Alkotmánybíróság a jogalkalmazói gyakorlatot is hatékonyan ellenőrizheti. 

 
2. A konkrét üggyel összefüggésben a jövőre nézve általánosan is megfogalmazhatta azokat a 

szempontokat, amelyekre figyelemmel a bíróságok az Alaptörvényből fakadó 

 
401  Ibid., [39] bekezdés 
402  Ibid., [40] bekezdés 
403  Ibid., [43] bekezdés 
404  Ibid., [49] bekezdés 
405  Ibid., [50] bekezdés 
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követelményekkel összhangban foglalhatnak állást a közéleti vitákban elhangzó tényállítások 

és értékítéletek megkülönböztetéséről.406
 

 
3. Egyértelművé tette, hogy a közügyek vitatásával összefüggő ügyekben a tényállítás 

fogalmát nem a száz éve töretlen büntető bírói gyakorlatnak, azaz a szakjogági 

követelményeknek, hanem az alkotmányos mércéknek megfelelően kell értelmezni. 

 
4. Ebből az is következik, hogy az ilyen típusú ügyekben az AB szerint az alkotmányos 

követelményeket már a tényállásszerűség szintjén érvényre kell juttatni. 

 
5. A 7/2014. (III.7.) AB határozattal összhangban a hangsúly a közléssel érintett személy 

státuszáról a közlés kontextusára, nevezetesen annak vizsgálatára helyeződött át, hogy a 

közlés közügyben történt-e.407 Ennek megítéléséhez pedig szempontokat igyekezett adni a 

testület. 

 
6. A 7/2014. (III.7.) AB határozat és a jelen AB határozat erénye, hogy a polgári és a büntető 

ügyszak számára is meghatározta az Alaptörvény hatályba lépése után érvényesítendő 

alkotmányos követelményeket. 

 
7. A két határozat alapján megállapítható, hogy az értékítéletek még a közügyekkel 

összefüggésben sem élveznek teljes védettséget, mivel mind a polgári, mind a büntető 

ügyekben a közéleti vita szabadságának határa az emberi méltóságnak a korlátozhatatlan, az 

emberi státuszt meghatározó lényege. 

 
8. Az Alkotmánybíróság a 13/2014. (IV.18.) AB határozattal eltért a 36/1994. (VI.24.) AB 

határozatban kifejtettektől. Ezt világosan kifejezésre juttatja az a megfogalmazás, mely szerint 

„Az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, a korábbi 

alkotmánybírósági gyakorlathoz képest hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a véleményszabadság 

határa mások emberi méltóságából fakadó becsület és jó hírnév védelme. Vagyis a 

véleményszabadság már nem nyújt védelmet az olyan öncélú, a közügyek vitatásának körén 

kívül eső, így a magán-, vagy családi élettel kapcsolatos közlésekkel szemben, amelyek célja 

a puszta megalázás, illetve a bántó vagy sértő kifejezések használata, vagy más jogsérelem 

okozása {vö. jelen Indokolás [34]–[36] bekezdéseivel és 7/2014. (III. 7.) AB határozat, 

Indokolás [62]}. Ezen kívüli nem védelmezi a közéleti vitában kifejtett véleményt sem, ha az 

abban megfogalmazottak az emberi méltóság korlátozhatatlan magját sértik, így az emberi 
 

406 Ibid., [20] bekezdés „Az Alkotmánybíróság a közügyek vitatását érintő véleményszabadsággal összefüggő 

alkotmányossági mércét ezidáig kizárólag normakontroll típusú eljárásokban dolgozhatta ki … Ennek 

megfelelően eddig nem jelölhette ki azt az alkotmányos mércét, amely a jogalkalmazóknak segítséget nyújthat a 

közügyek vitatását érintő tényállítások és értékítéletek megkülönböztetéséhez.” Tóth J. Zoltán a határozat 

legnagyobb jelentőségét abban látja, hogy „”levitte” a hétköznapi jogalkalmazó szintjére azt a mércét, amit addig 

csak absztrakt jelleggel fogalmazott meg, így azt az élő jog kötelező részévé tette”. [TÓTH J.Z. (2015), 478. ] 
407 Ibid., [26] bekezdés „a közügyeket érintő véleménynyilvánítás középpontjában elsősorban a politikai 

közösség demokratikus működése és nem a szólással, bírálattal érintett közszereplő személye áll”. 

Ibid., [39] bekezdés 4.1. pont A nyilvános közlés megítélése során elsőként arról szükséges dönteni, hogy az 

adott közlés a közügyekben való megszólalást, közérdekű vitában kifejtett álláspontot tükröz-e, vagyis a 

közügyek szabad vitatásával áll-e összefüggésben. 
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státusz nyilvánvaló és súlyos becsmérlésében öltenek testet {vö. jelen Indokolás [29]–[32] 

bekezdéseivel és a 7/2014. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [60] és [62]}.”408
 

 
Összefoglalva azt lehet tehát megállapítani, hogy a IX. cikk (4) bekezdése változást 

eredményezett az alkotmánybírósági gyakorlatban, hiszen a 36/1994. (VI.24.) AB határozat 

rendelkező részében az értékítéletekkel kapcsolatban megállapított alkotmányos követelmény 

a közhatalom gyakorlók esetében még az emberi méltóság védelmében sem fogadta el 

arányosnak a vélemény-nyilvánítás korlátozását. Ugyanakkor azt a pesszimista víziót sem 

váltotta be, hogy az emberi méltóságra való  bármiféle hivatkozás megalapozhatná e 

kitüntetett jog korlátozását.409 Az Alkotmánybíróság a közhatalom gyakorlók esetében egy 

olyan szűk sávban fogadja el az emberi méltóságra hivatkozva a vélemény-nyilvánítás 

korlátozását, ahol azt részben az emberi méltóság korlátozhatatlan magjának megsértése 

indokolja, másrészt pedig olyan szólások esetében, amelyek a közügyek vitatásával nem 

állnak kapcsolatban, ahol tehát az alkotmánybírósági gyakorlatban elsődleges instrumentalista 

igazolás alapján egyébként sem lenne megalapozható a vélemény-nyilvánítás fokozott 

védelme. 

Ehhez képest meglepetéssel olvashatjuk a 3328/2017. (XII.8.) AB határozatban, hogy 

„Az Abh1.-hez képest az Abh3. és Abh4. ugyanakkor a védett véleménynyilvánítás eseteinek 

a körét kiszélesítette, mivel az emberi méltósághoz való jogot sértő értékítéletek tilalmát a 

legszűkebb, még indokolt körre, az emberi státuszt kétségbe vonó közlésekre korlátozta”.410 

Figyelembe véve, hogy az Abh1. a közhatalmat gyakorlók és közszereplő politikusok 

esetében az értékítéletek büntethetőségének teljes tilalmát rögzítette, igen nehéz az Abh3.-ban 

és Abh4.-ben megfogalmazottakat a véleménynyilvánítási szabadság korábbi védelmi 

szintjének megemeléseként felfogni. 

A 3263/2018. (VII.20.) AB határozatban a testület leszögezte, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos határát értékítéletek esetén azok a közlések 

lépik csak át, amelyek az emberi méltóság korlátozhatatlan aspektusába ütköznek, azaz a 

méltóságnak az emberi mivolt lényegét jogilag megragadó tartalmát sértik.411 Az emberi 

méltóságnak ezt a korlátozhatatlan tartományát nem a méltóságból fakadó egyes részjogok 

(pl. becsület, jóhírnév) minősített, intenzív becsmérlése sérti, hanem az, ha a 

véleménynyilvánítás eleve ennek a sajátosan védett szférának a megsértésére irányul. Ilyen 

jogsértés lehet egyrészt az, ha a megszólaló tagadja, kétségbe vonja az érintett(ek) emberi 

mivoltát, emberként kezelésének követelményét, másrészt az, ha az emberi természet 

legbelsőbb köreibe hatol, öncélúan támadva a személyiség és az identitás lényegét alkotó 

vonásokat.”412 A testület ezt a mércét alkalmazta a 3333/2018. (X.26.) AB határozatban is. 

Pokol Béla ugyanakkor az utóbbi határozathoz fűzött párhuzamos indokolásban azon 

 
 

408 Ibid., [40] bekezdés 
409 „Az Alkotmánybíróság tehát a IX. cikk (4) bekezdésére akként reagál, hogy törekszik elhatárolni a 

méltóságnak egy olyan korlátozhatatlan magját, amivel szemben a véleménynyilvánításnak is meg kell hajolnia, 

ugyanakkor az emberi méltóság szélesebb, személyiségvédő funkciót betöltő védelmi körével szemben a 

véleménynyilvánításnak már csak a szükségesség-arányosság kritériumainak megfelelő esetekben kell megálljt 

parancsolni”- összegez Téglási András. TÉGLÁSI A.: (2015), 32. 
410  Ibid., [72] bekezdés 
411  Ibid., [40] bekezdés 
412  Ibid., [41] bekezdés 
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véleményének adott hangot, hogy a határozat indokolása a vélemény-nyilvánítási szabadság 

elé állított alaptörvényi korlátot korlátozta. Értelmezésében „Azzal, hogy az alkotmányozó 

intenzívebbé tette az emberi méltóság sérthetetlenségének védelmét a véleménynyilvánítás 

terén, új mércét húzott a közszereplők vonatkozásában is. Gyalázkodni vagy megalázó 

kijelentésekkel sérteni emberi méltóságukat a nyilvánosság előtt ugyanúgy alaptörvény- 

ellenes, mint ahogy az összes többi ember vonatkozásában is”. A IV. Alaptörvény-módosítás 

értelmezése körüli vita tehát úgy tűnik, hogy még 2018-ban sem jutott nyugvópontra. 

 
4.9. Az alkotmánybírósági gyakorlat főbb jellemzői 

 
Az AB a vélemény-nyilvánítási szabadságot a kezdetektől kiemelt védelemben 

részesítette.413 A büntetőjogi korlátokkal kapcsolatban jegyezte meg Sólyom, hogy a testület 

„a Btk. tényállásai kapcsán, az első, 1992-es eset óta a szólásszabadság lehető legtágabb 

határainak megszilárdításáért harcol a demokratikus törvényhozóval”.414
 

Mint láttuk, az első alaphatározatok inkább amerikai hatást tükröztek. Bár a  

strasbourgi esetjog is fontos inspirációs forrás volt, attól az Alkotmánybíróság több ponton 

eltért. Míg a a strasbourgi gyakorlatban a védelem szempontjából a megszólalás kontextusa a 

hangsúlyos, a 36/1994. (VI.24.) AB határozat a passzív alanyok státusza felől közelített a 

kérdéshez. A strasbourgi esetjogtól való eltérés különösen az értékítéletek esetében volt 

markáns. Bár a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban az Alkotmánybíróság legalábbis a szöveg 

szintjén a strasbourgi esetjogra hivatkozással vezette le alkotmányos követelményként, hogy a 

közhatalom gyakorlására, a közszereplőkre vonatkozó értékítéletek alkotmányosan nem 

büntethetők, az EJEB ítéleteiből „nem következik, hogy az értékítélet miatt kizárt a 

büntetőjogi beavatkozás, ha a vélemény a közhatalom gyakorlóira vagy közszereplőkre 

vonatkozik”.415 Az EJEB esetjogában a büntetőjogi beavatkozás arányosságának egyik 

fokmérője a ténybeli alap megléte, illetve a jóhiszeműség. A Bíróság a Castells-ügyben még a 

legmagasabb fokú védelmet élvező politikai beszéd vonatkozásában sem zárta ki a 

büntetőjogi jellegű intézkedéseket, feltéve, hogy azokkal megfelelően és túlzás nélkül lehet 

reagálni azon rágalmazó állításokra, amelyek nélkülözik a ténybeli alapokat vagy 

rosszhiszeműen tették őket.416 Az EJEB következetesen hangsúlyozza azt is, hogy a 

közhivatalt betöltőknek közbizalmat kell élvezniük. Annak ellenére tehát, hogy a tekintély 

védelmét az Egyezmény csak a bíróságok esetében fogalmazza meg a korlátozás legitim 

céljaként, az EJEB elismeri, hogy a más közhivatalt betöltők működésével kapcsolatos kritika 

sem abszolút védelmet élvező. Eltérés volt kimutatható a gyalázkodás megítélésében is. A 

strasbourgi esetjog egyértelmű a tekintetben, hogy a puszta sértés, gyalázkodás nem tartozik a 

 

413 18 összefoglaló nemzeti jelentés vizsgálata alapján Ádám Antal és Halmai Gábor már 1996-ban úgy értékelte, 
hogy „a legmesszebb talán a magyar Alkotmánybíróság ment a véleményszabadság privilegizált jellegének 

kimondásában.” ÁDÁM A.-HALMAI G. (1996), 15. 
414 TÓTH G.A. (1997), 42. 
415 BÁRD K. (2007), 163. 
416 Ebből következően egy értékítélettel kapcsolatos büntetőügy mikénti eldöntése attól is függhetett, hogy a 

bíróság az AB vagy az EJEB mércéjét alkalmazza. Előbbi esetben ugyanis kellő ténybeli alap hiányában is 

felmentés volt indokolt, míg utóbbi esetben bizonyítást kellett vezetni arra, hogy a vádlott állításának volt-e 

ténybeli alapja, és ezen tényekből levonható volt-e az értékítéletnek minősülő következtetés. Jól látható ez a 

később részletesen tárgyalt Ungváry és Babus-ügyekben. A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter 

vezette tanácsa ugyanis sokkal inkább a strasbourgi joggyakorlatra támaszkodott ezen ügyek eldöntésekor. 
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10. cikk védelmi körébe, a 36/1994. (VI.24.) határozatban ugyanakkor az AB még a 

gyalázkodással szembeni büntetőjogi fellépést sem tartotta megengedettnek. Végül, a 

strasbourgi esetjog a közhatalmat gyakorlók esetében sem egységesen határozza meg a tűrési 

kötelezettség mértékét, hiszen a bíróságok, bírák esetében speciális szempontok 

érvényesülnek. Ezzel szemben a 36/1994. (VI.24.) AB határozat valamennyi érintettre 

egységes mércét határozott meg, és homogén csoportként kezelte a közhatalom gyakorlókat. 

Sólyom is elismerte, hogy az alkotmányos követelmény „nem volt eléggé differenciált. Nem 

fordított különös figyelmet a bíróságok bírálatára. … a bírák gyakorlatilag védtelenek 

maradtak az ilyen sérelmekkel szemben.”417
 

Többen hangot adtak annak a véleménynek, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadságot 

túlzottan tág keretek között védi a testület. Elvi éllel merült fel az a kérdés is, hogy helyes 

volt-e a testület kiindulópontja, illetve, hogy nem következtek-e be olyan változások, amelyek 

az alapfeltevés korrekcióját indokolják. A 30/1992. (V.26.) AB határozatban a testület annak  

a meggyőződésének adott hangot, hogy „Ahol sokféle véleménnyel találkozhatnak az 

emberek, a közvélemény toleráns lesz; (...) Politikai kultúra és egészségesen reflektáló 

közvélemény csakis öntisztulással alakulhat ki. Aki tehát gyalázkodik, magát bélyegzi meg, s 

lesz a közvélemény szemében „gyalázkodó”. A gyalázkodásra bírálat kell, hogy feleljen. E 

folyamatba tartozik az is, hogy számolni kelljen magas kártérítésekkel. Büntetőjogi 

büntetésekkel azonban nem a közvéleményt és a politikai stílust kell formálni - ez paternalista 

hozzáállás -, hanem más jogok védelmében az elkerülhetetlenül szükséges esetekben 

szankcionálni.”418 Hornyák Szabolcs 2006-ban így ír: „azóta eltelt tizenkét év, és azt 

tapasztaljuk, hogy nyoma sincs közéletünkben a kultúrált vitának, sőt, mintha a (jogi és 

erkölcsi) korlátok nélküli véleménynyilvánítás éppen ez ellen hatna. ... elszaporodott a 

korábban szilárd megbecsülésnek örvendő szervezetek sokszor minden alapot nélkülöző, 

gátlástalan és öncélú bírálata”.419 A közügyekre vonatkozó értékítéletek abszolút védelmével 

kapcsolatban alappal írja Bárd Károly, hogy ha az Alkotmánybíróság elvi kiindulópontját a 

társadalmi diskurzus, a szabad közvélemény-formálódás képezi, akkor az olyan közlések, 

amelyek alkalmatlanok arra, hogy a kommunikációs tér kialakulásához és fenntartásához 

hozzájáruljanak, a fokozott védelemre nem tarthatnak igényt.420 Bárd szerint tehát a 

vitathatóság, argumentálhatóság kellene, hogy a védelem szempontjából a mérce legyen. 

Lévay Miklós már 2008-ban rámutatott, hogy „a közbeszéd, közállapotaink, a társadalmi 

nyilvánosság és a tolerancia szint nem az Abh1., Abh2. és az Abh3. szerinti megközelítésnek 

megfelelően alakult.”421 Kiss László megítélése szerint a magyar Alkotmánybíróság 

gyakorlatában a véleménynyilvánítás szabadságának egy olyan erőteljes védettsége alakult ki, 

amely a jövőre nézve is ténylegesen ellehetetleníti majd az emberi méltóságra, becsületre, 

jóhírnévre alapozott büntetőjogi szankcionálást. Az Alkotmánybíróság precedensjoga … 

egyre távolodik így a nemzetközi tendenciáktól is.422 Lévay Miklós álláspontja szerint az 

Abh1.-ben szereplő következtetés módszertani szempontból kifogásolható, s ez a körülmény - 

már ott, majd az Alkotmánybíróság későbbi döntéseiben méginkább - tartalmi torzulást 
 

417 SÓLYOM L. (2001), 222. 
418 30/1992. (V.26.) AB határozat V.3. pont 
419 HORNYÁK SZ. (2006), 106-107. 
420 BÁRD K. (2007), 159. 
421 Párhuzamos indokolás a 95/2008. (VII. 3.) AB határozathoz 
422 Ibid. 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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eredményezett. A véleménynyilvánításhoz való jog érték- és igazságtartalom nélküli 

védelmének, csupán külső korlátai elismerésének, az ún. tartalomsemleges korlátozásnak az 

Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (a továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) által 

kidolgozott doktrínáját ugyanis anélkül vette át az Abh1., hogy figyelemmel lett volna az 

ennek hátterében lévő sajátosságokra. Nem vette tekintbe azt a tényt, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság ítélkezési gyakorlata nyomán vannak olyan közlések, szólások, amelyek egyáltalán 

nem, vagy nem teljes egészében élvezik a véleménynyilvánítási szabadságot garantáló első 

alkotmány-kiegészítés védelmét.423
 

Az Alaptörvény hatályba lépését követően elfogadott első alaphatározathoz fűzött 

különvélemények is foglalkoznak-e kérdésekkel. Juhász Imre szerint a 2014-ben  is 

hivatkozott korábbi AB határozatok egy 20 évvel ezelőtti állapotot konzerválnak.424 Többen 

kifogásolhatónak tartják, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat a mai napig a rendszerváltás 

után, tehát sajátos történelmi helyzetben elfogadott, büntetőjogi tárgyú határozatokra épít.425 

Dienes-Oehm Egon az utóbbi évtizedben bekövetkezett gazdasági-társadalmi és politikai 

krízisekkel kapcsolatban a közélet és a közügyek vitatásának eldurvulását emeli ki.426 Juhász 

Imre szerint a többségi határozat messze túllép azon a határon, amely a vélemény-nyilvánítás 

szabadságának biztosításához még feltétlenül szükséges lenne.427 Sajnálattal konstatálja, hogy 

„az Alkotmánybíróság nem élt azzal a lehetőséggel, amit az alkotmányozó hatalom biztosított 

számára az Alaptörvényben e viszonyrendszer újragondolása érdekében”.428
 

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatályba lépése után bizonyos jól 

körülhatárolható változások következtek be. Rendre hangsúlyozta a testület, hogy nem a 

közléssel érintett személy státuszának, hanem annak van jelentősége, mennyire szoros a 

közlés kapcsolata a közügyek vitatásával. Felismerte azt is, hogy a hivatalos személyek 

esetében további differenciálás indokolt, hiszen más szempontok érvényesülnek egy 

országgyűlési képviselő, vagy egy bíró esetében. Egyértelművé tette, hogy az értékítéletek 

esetében sem korlátlan a szólás szabadsága. Amennyiben ugyanis a szólás nem áll 

kapcsolatban a közügyekkel vagy a passzív alany emberi méltóságának korlátozhatatlan 

magját sérti, nem kifogásolható a büntetőjogi védelem sem. Végül, a 13/2014. (IV.18.) AB 

határozat elismerte, hogy „az állami intézményekbe vetett közbizalom a véleményszabadság 

és így a közügyeket érintő szólás alkotmányosan igazolható korlátját jelenti.”429
 

Ezek a változások részben az Alaptörvény IV. módosításának, a strasbourgi gyakorlat 

erőteljesebb hatásának, és nem utolsósorban a valódi alkotmányjogi panasz bevezetésének 

köszönhetők. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy míg az EJEB mindig 

konkrét ügyeket dönt el, tehát a klasszikus bíráskodási funkció sokkal erőteljesebben van  

jelen a működésében, addig az Alkotmánybíróság egy sokkal magasabb absztrakciós szinten 

mozgott, hiszen az első alaphatározatokat absztrakt normakontroll keretében hozta meg.430 Az 
 

423 Lévay Miklós párhuzamos indokolása a 95/2008. (VII.3.) AB határozathoz 
424 7/2014. (III.7.) AB határozathoz fűzött különvélemény 
425 Balsai István és Dienes-Oehm Egon 7/2014. (III.7.) AB határozathoz fűzött különvéleményei 
426 7/2014. (III.7.) AB határozathoz fűzött különvélemény 
427 Ibid. 
428 JUHÁSZ I. (2016), 106. 
429 13/2014. (IV.18.) AB határozat [29] bekezdés. Ezen korlát szövegszerű alkotmányos alapjának hiányára 

mutat rá Téglási. TÉGLÁSI (2015), 42. 
430 „Ebből következően a mi megfogalmazásaink sokkal általánosabbak és élesebbek, mivel két alkotmányos 

értéket kell ütköztetnünk egymással”. TÓTH G. A. (1997), 40. 

http://uj.jogtar.hu/
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alkotmányos követelmények finomításához ezért természetszerűleg nagyban hozzájárul, hogy 

a testület már konkrét bírói ítéleteket vizsgálva tud egy-egy alkotmányos jelentőségű 

kérdésben döntést hozni. 

Mindez nem változtat azon a tényen, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadság kiemelt 

védelmet élvez a magyar alkotmánybírósági gyakorlatban, és az AB a közügyek vitatását a 

vélemény-nyilvánítás olyan benső körének tekinti, ahova nemcsak büntetőjogi, de polgári jogi 

eszközökkel is csak igen kivételes esetekben lehet alkotmányosan behatolni. A jelenlegi 

gyakorlat a személyiségvédelem érdekében ezt kizárólag az öncélú, vagy az emberi méltóság 

korlátozhatatlan magját sértő értékítéletek, illetve a tudottan valótlan tényállítások esetében 

tartja megengedettnek. Ezt a folyamatot Török Bernát úgy értékeli, hogy a közügyek  

vitájában a szólásszabadság védelme kategorikussá válik, ahol az alkotmányossági vizsgálat 

valójában a korlátozás alaptörvény-ellenességének vélelmére épül.431
 

 

 
IV. A büntető jogalkalmazással szemben támasztott alapjogi követelmények 

 
Az AB határozatokból és a strasbourgi ítéletekből a büntető jogalkalmazás számára az alábbi 

fő követelmények adódnak: 

 
1. A vélemény-nyilvánítási szabadság alóli kivételeket jelentő büntetőjogi tényállásokat 

megszorítóan kell értelmezni. 

 
2. Figyelemmel kell lenni a büntetőjog ultima ratio jellegére. 

 
3. A vélemény-nyilvánítás alkotmányosan védett, így nem büntethető köre a közügyekkel 

kapcsolatban tágabb. 

 
4. A közügyek megvitatása körében elhangzó véleménynyilvánítás és a rá vonatkozó védelem 

fókuszában elsődlegesen nem a szólással érintett személyek státusza áll, hanem az, hogy a 

megszólaló valamely társadalmi, politikai kérdésben fejtette ki nézeteit. 

 
5. A nyilvános közlés megítélése során elsőként arról szükséges dönteni, hogy az adott közlés 

a közügyek szabad vitatásával áll-e összefüggésben. Ennek megítéléséhez pedig elsődlegesen 

a közlés megjelenésének módját, körülményeit és a vélemény tárgyát, kontextusát szükséges 

figyelembe venni. 

 
6. Amennyiben a közlés a közügyek szabad vitatását érinti, úgy a közlés automatikusan a 

vélemény-nyilvánítási szabadság nyújtotta magasabb szintű oltalmat élvezi. 

 
7. Ezt követően hasonló szempontok alapján abban szükséges dönteni, hogy a közlés 

értékítéletnek vagy tényállításnak tekinthető-e. A rágalmazás bűncselekményének törvényi 

tényállásában írt „tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést 

 
431 TÖRÖK B.(2018), 196. 
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használ” fordulatait kizárólag az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdéséből fakadó 

követelményekkel összhangban szabad értelmezni. 

 
8. A közügyeket érintő vélemény-nyilvánítás szabadsága a valónak bizonyult tények 

tekintetében korlátlanul, míg a hamis tény állításával vagy híresztelésével szemben már csak 

akkor véd, ha a terhelt nem tudott a hamisságról. 

 
9. A közügyekkel összefüggésben megfogalmazott, közhatalmat gyakorló személyre vagy 

közszereplő politikusra vonatkozó, értékítéletet kifejező vélemény-nyilvánítás főszabály 

szerint büntetőjogi felelősségre vonásnak nem lehet alapja. 

 
10. Értékítéletek esetén büntetőjogi felelősségre vonásra csak akkor kerülhet sor, ha öncélú, a 

közügyek vitatásának körén kívül eső közlésről van szó, vagy, ha az abban megfogalmazottak 

az emberi méltóság korlátozhatatlan magját sértik. 

 
Az EJEB esetjogában kimunkált standardok és az AB által meghatározott alkotmányos 

követelmények is a büntetőjogi felelősség szűkítését célozzák. Számunkra a kérdés az, hogy 

ezek a követelmények hogyan ültethetők át a büntetőjogba, hogyan befolyásolták a 

bűncselekmények dogmatikáját, illetve, hogy a büntető bíróságok ezen követelmények 

figyelembe vételével végzik-e ítélkezési tevékenységüket. A két kérdés között szerves 

kapcsolat van, hiszen valószínűsíthető, hogy egy bíróság kevésbé fog olyan alkotmányos 

követelményt alkalmazni, amely ellentétes a szakjogági dogmatikával. A fentieknek 

megfelelően ezért a továbbiakban azt vizsgálom, hogy az alkotmányos követelmények hogyan 

hatottak a rágalmazás és becsületsértés tényállási elemeire, illetve a büntethetőséget kizáró 

okokra, illetve, hogy az alkotmányos követelményeket a bíróságok követik-e. 

 
V. Az alapjogi követelmények hatása a rágalmazás és a becsületsértés tényállási elemeire 

 
A rágalmazás és becsületsértés törvényi tényállásának alig van olyan eleme, amelyet az 

alapjogi követelmények ne formáltak volna át. Az alábbiakban elsőként azt vizsgálom, hogy 

az egyes tényállási elemeket hogyan értelmezi a büntetőjogtudomány és a bírói gyakorlat, 

majd azt, hogy ezeket hogyan érintették az alapjogi követelmények, végül, hogy a bírói 

gyakorlat alkalmazza-e ezeket az alapjogi követelményeket. 

 

1. A passzív alanyok 

 
Mind a rágalmazás, mind a becsületsértés tényállása a más szó  használatával jelöli 

meg a bűncselekmény passzív alanyát. Passzív alany tehát az elkövetőtől különböző bármely 

élő személy lehet. Témánk szempontjából a jogi személyek, a közhatalmat gyakorlók és a 

közszereplők passzív alanyisága vet fel kérdéseket. 

 
1.1. A jogi személyek 

 
a) A büntetőjogi megközelítés 
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A Curia egyik döntésében kifejtette, hogy „a büntetőtörvénykönyv 258. §-ának ezen 

kifejezése „ki valakiről”, csakis személyre vonatkozik s minthogy a törvény physikai s 

juristikai személy között különbséget nem tesz: önként következik, hogy a rágalmazás 

testületek ellen is elkövethető, mert a jogi személy ellen elkövetett rágalmazás tulajdonképpen 

azon phisikay személyeket sérti, a kikből a juristikai személy képeztetik. Hogy a rágalmazás 

testületek ellen is elkövethető, a btk. 262., 270. és 271. §-ának a hatóságok és bíróságok ellen 

elkövetett rágalmazás megbüntetése iránti intézkedéséből kitűnik”. (Cur. 8191/86. sz. hat. Dt. 

Újf. XVI: 100. sz- 239. I.)432 Fayer szintén úgy látja, hogy „a cselekmény nemcsak physikai, 

de ú.n. jogi személy ellen is intézhető”.433 A jogi személyek passzív alanyiságának elismerése 

mellett érvel Edvi is.434 Halász szintén sérthetőnek tartja a jogi személyeket.435
 

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a becsületsértés passzív alanya lehet-e jogi 

személy. Angyal „általában s elvi alapon lehetségesnek tartja a jogi személyek elleni 

becsületsértést és rágalmazást. Ha ugyanis becsület alatt a társadalomban személyiségként 

szereplő jogalanynak tulajdonságai és viselkedése alapján kialakult ítélettel megállapított 

értékét kell érteni, úgy nyilvánvaló, hogy a jogi személy is bír becsülettel, mert a jogi személy 

általános emberi és társadalmi szempontból éppúgy bír értékkel, mint maga az ember. Ha ezt 

az erkölcsi forgalmi értéket becsületnek nevezzük, úgy ebből származólag a jogi személyt is 

megilleti az az igény, hogy e társadalmi ítélettel megállapított értéknek megfelelő 

bánásmódban részesíttessék”.436
 

A kérdés tehát a legszorosabb összefüggésben áll a védett jogi tárgy mikénti 

meghatározásával. Amennyiben elfogadjuk, hogy a két bűncselekmény jogi tárgya azonos, a 

becsület büntetőjogi fogalmába pedig úgy a társadalmi megbecsülést, mint az emberi 

méltóságot beleértjük, minthogy a becsület büntetőjogi fogalmának egyik ismérve a jogi 

személyek esetében is fennáll, a becsületsértésnek is passzív alanyai lehetnek. A Kommentár 

álláspontja szerint a becsületsértés passzív alanyai ugyanazok lehetnek, mint a rágalmazásnak, 

ami a jogi tárgy azonosságából is következik.437 A Legfelsőbb Bíróság többször rámutatott, 

hogy a rágalmazás és becsületsértés passzív alanya jogi személy is lehet. A ’90-es évek elején 

egy politikai párt által indított eljárást a kerületi bíróság azzal az indokolással szüntetett meg, 

hogy a Btk. 179. §-ában meghatározott rágalmazás vétsége a becsület és jó hírnév büntetőjogi 

védelmét szolgáló olyan jogintézmény, amelynek sértettje kizárólag természetes személy 

lehet. Ez következik a rágalmazás vétségének a Büntető Törvénykönyv rendszerbeli 

elhelyezéséből, amely szerint a XII. fejezet II. címe „Az emberi méltóság elleni 

bűncselekmények”-ről rendelkezik, így ez is utal, hogy a II. cím kizárólag a természetes 

személyek büntetőjogi védelmét szolgálja. Minthogy a rágalmazás vétsége csak 

magánindítványra büntethető, a joghatályos magánindítvány megtételére is kizárólag 

természetes személy jogosult, s a politikai és társadalmi szervezetek mint jogi személyek jó 

hírnevének, becsületének védelmével kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv tartalmaz 
 

432 Az 1878:V. törvényczikk A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Kiegészítve a 

rávonatkozó törvényekkel és curiai határozatokkal, Budapest, 1889., Eggenberger-féle könyvkereskedés, 87. 
433  FAYER L. (2004), 110. 
434  EDVI I. K. (1894), 300. 
435 HALÁSZ Z. (1914), 165. 
436 ANGYAL P. (1927), 9. 
437 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 507. 
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rendelkezéseket. A Legfelsőbb Bíróság törvényességi óvás alapján eljárva ezen okfejtés 

tévességét hangsúlyozta, és jogegységesítő céllal fogalmazta meg, hogy a rágalmazás és 

becsületsértés sértettje lehet nemcsak a természetes, hanem a jogi személy, sőt az önálló 

jogképességgel nem, de kollektív társadalmi kötelezettségekkel rendelkező személyösszesség 

is.438 Az indokolás szerint a becsület csorbítására alkalmas kifejezések és tényállítások 

alkalmasak lehetnek a jogi személy társadalmi megbecsülésének csorbítására. Egy gyár által 

indított ügyben is hangsúlyozta, hogy „emberi méltósága nyilvánvalóan csak természetes 

személynek lehet, a társadalom kedvező értékítéletére, megbecsülésére azonban a jogi 

személyek, illetve más személyösszességek is igényt tarthatnak. A magyar büntetőítélkezési 

gyakorlatban a „becsület védelméről” szóló 1914. évi XLI. tc. hatálybalépését követően 

töretlenül követett álláspont szerint a társadalom értékítéletét, megbecsülését csorbító 

cselekményekkel szemben büntetőjogi védelem illeti a jogi személyeket és az olyan 

személyösszességeket is, amelyeknek nincs ugyan önálló jogképessége, de olyan kollektív 

társadalmi kötelezettségekkel rendelkeznek, amelyek teljesítése megalapozhatja a társadalmi 

megbecsülésük létrejöttét, s ennek ugyanolyan a társadalmi értéke, mint a természetes 

személyek esetében. [BH1992. 4. jogeset]. Ebből következően, ha a becsületsértő kifejezés 

vagy tényállítás nem az emberi méltóságot, hanem a társadalmi megbecsülést sérti, a 

becsületsértés vagy rágalmazás sértettjeként nemcsak a természetes személy, hanem a jogi 

személy is jogosult magánindítvány előterjesztésére.439
 

A jogirodalom és az ítélkezési gyakorlat töretlen abban a kérdésben, hogy a becsület 

csorbítására alkalmas kijelentésekkel és tényállításokkal szembeni büntetőjogi védelem a 

természetes személyeken túlmenően nem csak a jogi személyeket, hanem adott esetben 

személyösszességeket is megillethet.440 Büntetőjogi szempontból tehát a rágalmazás és a 

becsületsértés passzív alanya természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező személyösszesség egyaránt lehet. Utóbbi kritériumnak például az önkormányzat 

képviselő-testülete megfelel.441
 

 
b) A strasbourgi megközelítés 

 
Kérelmezői érvelések alapján az EJEB is foglalkozott azzal a kérdéssel, milyen 

megítélés alá esik, ha a cselekményeket jogi személy sérelmére követik el. A Steel and 

Morris-ügyben442 a kérelmezők egy polgári per kapcsán hivatkoztak arra, hogy a McDonald’s 

Corporation egy multinacionális társaság, amelynek nem kellene, hogy joga legyen a jóhírnév 

megsértése miatt pert indítani, mivel egy szabad és demokratikus társadalomban az ilyen 

társaságoknak mindig nyitottnak kell lenniük a kritikára, különösen közérdekű ügyekben. Már 

a Court of Appeal rámutatott, hogy nincs olyan elvi alap, amelyen különbséget lehetne tenni 

erős, illetve gyenge társaságok között olyan értelemben, hogy előbbinek ne legyen, míg 

utóbbiakban legyen joga az alaptalan kritika ellen védelmet igényelni.  Az EJEB nem osztotta 

a kérelmezők azon álláspontját, hogy annak a ténynek, hogy a felperes egy nagy 

 
438  BH 1992.154 
439  BH 1993.139 
440 843/2003 számú büntető elvi határozat 
441 Ibid. 
442 CASE OF STEEL AND MORRIS v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 68416/01) 
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multinacionális cég volt, meg kellene őt fosztania attól, hogy megvédhesse magát a jóhírnevét 

sértő állításokkal szemben. Igaz ugyan, hogy egy nagy cég elkerülhetetlenül és tudatosan 

kiteszi magát a tevékenységét érintő kritikának, és hogy az azokat vezető személyek esetében 

tágabbak a megengedett kritika határai, ugyanakkor az üzleti gyakorlatot érintő viták 

nyilvánosságához fűződő közérdek mellett van egy versengő érdek, a társaságok kereskedelmi 

sikeréhez és fennmaradásához fűződő érdek a tulajdonosok és az alkalmazottak érdekében, de 

a tágabb gazdasági jó érdekében is. Ennélfogva, az állam mérlegelési körébe tartozik annak 

eldöntése, milyen eszközöket biztosít a hazai jogban annak érdekében, hogy a társaságok a 

jóhírnevük sérelmét kockáztató állításokkal szemben fellépjenek.443
 

Még sarkosabban merült fel a kérdés az Uj-ügyben.444 A Tokaji Kereskedőház 

magánvádló 2008. január 14-én tett feljelentést Uj Péter újságíró ellen egy országos 

napilapban, illetve annak az internetes portálján 2008. január 2-án „Kincskereső” címmel 

megjelent írásának egyes részei miatt, sérelmezve, hogy az újságíró a Zrt. termékével 

összefüggésben a „szar” kifejezést használta. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2009. 

június 2. napján meghozott 4.B.964/2008/2. számú ítéletével a terhelt bűnösségét a Btk. 179. 

§ (1) bekezdésében meghatározott és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő nagy 

nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében állapította meg, s ezért őt egy évre 

próbára bocsátotta. A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság a 20.Bf.7368/2009/6. számú, 

2009. november 5-én kelt ítéletével a terhelt cselekményét nagy nyilvánosság előtt elkövetett 

becsületsértés vétségének minősítette, s őt megrovásban részesítette. A másodfokú bíróság 

úgy ítélte meg, hogy a terhelt a magánvádló olcsó borairól véleményt nyilvánított, s nem tényt 

állított, ekként a rágalmazást nem valósíthatta meg. Hangsúlyozta azonban, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI.24.) számú határozatának 

értelmében sem korlátlan, mivel az az emberi méltósághoz és a jóhírnévhez való jog sérelmét 

nem eredményezheti. A terhelt a véleménynyilvánítás jogával élve jogszerűen kifejthette azt 

az álláspontját, hogy szerinte a Kereskedőház olcsó borai rossz minőségűek; nem alkalmasak 

e történelmi borvidék reprezentálására, azonban a „szar” minősítéssel már túllépte a szabad 

véleménynyilvánítás határait. Az idézett jelző szükségtelenül gyalázkodó, becsületcsorbító 

jellegével megsértette a magánvádló társadalmi megbecsüléshez fűződő jogát, s ezzel a 

becsületsértés vétségét megvalósította. A Legfelsőbb Bíróság az ítéletet hatályában 

fenntartotta.445 Kifejtette, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátait 

gyakorlatilag a hatályos büntetőjogi, szabálysértési és polgári jogi szabályoknak a 

személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályai jelentik. A becsületvédelem jogi 

eszközein belül - ide értve az Alkotmány 59. §-ának (1) bekezdésében deklarált, a mindenkit 

megillető jóhírnévhez való jog védelmét is - a büntetőjogi védelmet a rágalmazás, a 

becsületsértés és a kegyeletsértés (Btk. 179-180. §) törvényi tényállásai biztosítják. Bár ezek a 

törvényben az emberi méltóság elleni bűncselekmények között nyertek elhelyezést, a becsület 

védelméről szóló 1914. évi XLI. törvénycikk megalkotása óta töretlen a bírói gyakorlat abban, 

hogy a társadalom kedvező értékítéletét, megbecsülését csorbító cselekményekkel szemben a 

büntetőjogi védelem nemcsak a természetes személyeket, hanem a jogi személyeket, sőt az 

önálló    jogképességgel    nem,    de    kollektív    társadalmi    kötelezettségekkel   rendelkező 
 

443 CASE OF STEEL AND MORRIS v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 68416/01) § 94 
444 CASE OF UJ V. HUNGARY (Application no. 23954/10.) 
445 Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.282/2010/3. számú végzése 
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személyösszességeket is megilleti. Miután a jogi személyek (személyösszességek) társadalmi 

kötelezettségeket teljesítenek, ennél fogva a társadalomban is értékkel bíró, a természetes 

személyhez hasonló személyként szerepelnek; a természetes személyhez hasonlóan társadalmi 

megítélésben is részesülnek, ezért jóhírnevük védelmében is felléphetnek. 

Az EJEB előtti eljárásban azt a kérelmező sem vitatta, hogy törvényben meghatározott 

és legitim célt szolgáló korlátozásról volt szó. Az eldöntendő kérdés tehát az maradt, hogy 

ilyen ügyben a büntetőjogi beavatkozás szükséges-e egy demokratikus társadalomban. A 

Bíróság megállapította, hogy a szóban forgó büntetőjogi vádat egy társaság emelte, amelynek 

vitathatatlanul joga van ahhoz, hogy megvédje magát a jóhírnevet sértő állításokkal szemben 

(„undisputedly has a right to defend itself against defamatory allegations”). Majd a Bíróság 

megismételte a Steel and Morris-ügyben fent kifejtett tételeket. Hozzátette azonban, hogy 

különbség van egy társaság kereskedelmi jóhírnévhez fűződő érdeke és egy magánszemély 

társadalmi státuszt érintő jóhírneve között. Míg az utóbbinak lehet negatív kihatása a 

méltóságra, a Bíróság szerint a kereskedelmi jóhírnév mentes ettől az erkölcsi dimenziótól. A 

jelen ügyben egy állami tulajdonban álló társaság jóhírnévhez fűződő érdekéről van szó, ez 

tehát kereskedelmi reputáció, amelynek nincs morális jellege.446 A jogsértés megállapítása 

tehát nem azon alapult, hogy jogi személy ne lehetne becsületsértés passzív alanya, hanem 

azon, hogy a magyar bíróságok több olyan körülményt nem vettek figyelembe, amelyek a 

beavatkozás arányosságának megítélésekor fontos szempontot képeznek. Elmaradt a 

kontextus vizsgálata, aminek következtében nem értékelték, hogy a terhelt a kormányzati 

gazdaságpolitikával és a fogyasztói szokásokkal összefüggésben fogalmazta meg véleményét, 

illetve, hogy a terhelt elsődleges célja az volt, hogy az állami tulajdon hátrányaira felhívja a 

figyelmet. Márpedig ez azt jelenti, hogy a terhelt közügyben fogalmazta meg véleményét. 

Értékelés nélkül maradt az is, hogy a terhelt újságíró, akinek kötelessége a közt érintő 

ügyekben a tájékoztatás. A tájékoztatásba pedig a bizonyos fokig túlzó vagy provokatív 

megfogalmazás is beletartozik. Bár kétségtelen, hogy a terhelt által használt kifejezés támadó 

és túlzó volt, de ezt egyrészt közüggyel összefüggésben fogalmazta meg, másrészt a kifejezés 

vulgáris jellege önmagában nem döntő, hiszen az stilisztikai célt is szolgálhat, és a forma a 

tartalommal együtt védelmet élvez. Ezen szempontok vizsgálatának hiányában pedig a  

magyar bíróságok nem tudták a beavatkozás arányosságát megindokolni.447
 

A fenti megközelítésre a magyar bírói gyakorlatban is található példa. A természetes 

és jogi személy sértettek eltérő kezelésének szükségességét hangsúlyozza a Fővárosi 

Törvényszék, mely szerint „éles határvonal húzódik a természetes és a jogi személyek 

sérelmére történt elkövetés esetében, amit az mutat legszemléletesebben, hogy jogi 

személyeknél az emberi méltóságot nem sértheti az adott tényállítás, kizárólag a társadalmi 

megbecsülést, így a becsület csorbítására alkalmasság vizsgálatának kritériumai nem 

azonosak a jogi és természetes személyek vonatkozásában. A becsület csorbítására 

alkalmasság kérdéskörében nem lehet azonos megítélés alá venni egy  természetes és egy jogi 

 

 

 
 

446 CASE OF UJ V. HUNGARY (Application no. 23954/10.) § 22 
447 A Kúria Bfv.X.166/2012/5.számú ítéletével felmentette Uj Pétert, mivel az  Emberi  Jogok  Európai 

Bíróságának ítéletében foglaltakra tekintettel a terheltnek a felülvizsgálati indítványokkal támadott határozatok 

tényállásában leírt cselekménye nem valósított meg bűncselekményt. 
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személyt, mivel a hivatkozott törvényi tényállási elem megállapíthatóságát eltérő 

szempontrendszer előzi meg”.448
 

A magyar büntetőjog a becsület büntetőjogi fogalmából kiindulva 150 éve elfogadja, 

hogy a rágalmazásnak és a becsületsértésnek jogi személy is a passzív alanya lehet, azzal a 

korrekcióval, hogy esetükben nem az emberi méltóság, hanem kizárólag a társadalmi 

megbecsülés védelméről lehet szó. Ezt a strasbourgi gyakorlat sem vonja kétségbe, hiszen az 

EJEB is elismeri a jogi személyek jóhírnév védelméhez fűződő érdekét, még becsületsértési 

ügyben is. Az Uj-ítélet azonban arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy társaság, különösen  

egy állami tulajdonban álló társaság reputációjának a védelme kevésbé igazolhatja a 

vélemény-nyilvánítási szabadság korlátozását. Ezeket a megfontolásokat tehát az arányossági 

vizsgálat során érvényre kell juttatni. Megjegyzést érdemel azonban, hogy azok a szerzők, 

akik a becsületsértés jogi tárgyát az emberi méltósággal azonosítják, szükségszerűen a 

természetes személyekre szűkítik le a becsületsértés alkalmazási körét, hiszen emberi 

méltósága egy jogi személynek fogalmilag nem lehet.449
 

 
1.2. Hatóságok, hivatalos személyek (közhatalomgyakorlók) 

 
A közhatalomgyakorlók bírálhatósága nem választható el egy adott ország állami 

berendezkedésétől, politikai kulturájától, hiszen az egyértelműen kihat arra, hogy a közügyek 

vitatása tiltott, lehetséges vagy éppen olyan érték, amely előtt még a becsület védelmének is 

meg kell hátrálnia. Mint láttuk, az Amerikai Egyesült Államokban már 1964-ben a közügyek 

nyílt vitatásának alapvető szerepét és a személyiségvédelem feletti primátusát hangoztatta a 

Supreme Court. 1964-ben Magyarországon ez a kérdés a Kádár-rendszer konszolidációjának 

első éveiben fel sem merülhetett. 

 
a) A büntetőjogi megközelítés 

 
A magyar büntetőjog hagyományosan védelemben részesítette a közhatalmat gyakorló 

szerveket és személyeket is, legfeljebb ennek módja változott. 

A Csemegi-Kódex külön rendelkezést szentelt a kérdésnek. A 262. § kimondta, hogy 

„A törvény által alkotott testületek, hatóságok vagy azok küldöttségei, tagjai ellen, habár nem 

nyomtatvány által elkövetett nyilvános rágalmazás vagy becsületsértés: egy évig terjedhető 

fogházzal és kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető”. A Miniszteri indokolás 

hangsúlyozta a bírálat szükségességét, ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy „más a 

bírálat, habár az a legszigorúbb és legkérlelhetetlenebb, és más a rágalom”. A büntetendőség 

indoka körében megjelenik a közérdek, az állami tekintély, a hatóság iránti tisztelet 

fenntartása, a mi nélkül rend nem képzelhető.450
 

A Bv. 3. § (2) bekezdés 2. pontja értelmében súlyosabban minősült a rágalmazás, ha a 

törvény által alkotott testület, bizottsága vagy tagja, hatóság, közhivatalnok a sértett és a 

 
448 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6858/2016/7. számú végzése 
449 Az Alaptörvény I. cikk (4) bekezdése értelmében „A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is 

biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél 

fogva nem csak az emberre vonatkoznak.” 
450 Idézi EDVI I. K. (1894), 326-327. 
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sértés hivatásuk gyakorlására vonatkozik. „E minősítés alapja annak a megfontolása, hogy a 

közfunkcionáriusok ellen elkövetett rágalmazás nemcsak annak személyes érdekét támadja 

meg, hanem közvetve korlátozza és befolyásolja az államakarat kialakulásának és 

megvalósításának függetlenségét és szabadságát is, és veszélyezteti az állam tekintélyét, 

valamint a közhatalom kezelői iránti tiszteletet”- írja Angyal.451
 

Az 1961. évi V. törvény szintén kriminalizálta az ilyen cselekményeket, a tényállás 

azonban nem a becsületvédelmi rendelkezések, hanem a hivatalos személy elleni 

bűncselekmények között kapott helyet. A 158. § a következő rendelkezéseket tartalmazta: 

(1) Aki olyan tényt állít, híresztel vagy olyan tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, 

amely alkalmas arra, hogy a hatóság vagy hivatalos személy működésével kapcsolatban a 

bizalmat megingassa, avagy a hivatalos személy becsületét csorbítsa, egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Ugyanígy büntetendő az is, aki hatóság vagy hivatalos személy ellen – hivatali 

működésével kapcsolatban – olyan kifejezést használt vagy egyéb olyan cselekményt  követ 

el, amely alkalmas a hatóságba vetett bizalom megingatására vagy a hivatalos személy 

becsületének csorbítására. 

(3) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűntettet sajtó vagy sokszorosítás 

útján, avagy egyébként nagyobb nyilvánosság előtt követték el. 

(4) Az elkövető nem büntethető, ha az állított tény valónak bizonyult. A valóság 

bizonyításának azonban csak akkor van helye, ha a tény állítását vagy híresztelését, illetve az 

arra közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolttá 

tette. 

A tényállás szövegezése és rendszertani elhelyezése is kifejezte, hogy az elsődleges 

jogi tárgy a hatóságnak vagy a hivatali szervnek a tekintélye, a működésükbe vetett bizalom. 

Az 1961. évi Btk. indokolása szerint „Az állami működés természetéből az állami szervek 

tevékenységéhez múlhatatlanul szükséges tekintély mivoltából következik, hogy minden 

állampolgártól joggal megkövetelhető, hogy ennek a tevékenységnek az alanyát 

megnyilatkozásaiban tisztelje, alapos és jogos kritikájának pedig csak megfelelő módon és 

helyesen szerezzen érvényt. Aki ennek ellenére a hatósággal, a hivatalos személlyel, vagy 

ezek működésével kapcsolatban megbecsülésének hiányát, megvetését kifejezésre juttatja, 

vagy aki ezt olyan módon tünteti fel, amely a hivatalos személy lealacsonyításához, 

tekintélyének csorbításához vezet, vagy vezethet, az állami tevékenység törvényes rendjét, és 

főképpen tekintélyét kétségkívül súlyosan megsérti, és ezzel ugyancsak a jogtárgy ellen 

támad. A támadásnak ez a megjelenési formája: a jogtárgy negatív erkölcsi értékelésének 

alkalmatlan módon és helyen, vagy egyenesen alaptalan kifejezésre juttatása, és ezáltal a 

hivatalos tekintély aláásása az, ami itt hatóság megsértése címén jut büntetőjogi 

értékeléshez”.452 A Kommentár megfogalmazásában a bűncselekmény jogi tárgya az állami 

működésnek a törvényes rendje és tekintélye, amelyet a hivatalos személy ebben a 

minőségben képvisel. Minthogy pedig a hatóság vagy a hivatalos személy szakszerű 

működésének elengedhetetlen feltétele a tekintély, ennek rombolása vagy kikezdése bizonyos 

 

 
 

451 ANGYAL P. (1927), 31. 
452 Kiemelés tőlem 



453 HALÁSZ S. (szerk.) (1968), 755. 
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körülmények között büntetőjogi megtorlást igényel. Mindez természetesen nem zárja ki, hogy 

másodlagos jogtárgyként a hivatalos személy egyéni becsülete is figyelembe vétessék.453
 

Az 1978. évi IV. törvény 232. §-a minimális változtatásokat eszközölt a tényálláson. A 

becsületsértés jellegű cselekményeknél azonban már szövegszerűen is a hatósági tekintély 

jelenik meg. 

(1) Aki más előtt olyan tényt állít, híresztel vagy olyan tényre közvetlenül utaló kifejezést 

használ, amely a hatóság vagy a hivatalos személy működése iránti bizalom megingatására 

vagy a hivatalos személy becsületének csorbítására alkalmas, vétséget követ el, és egy évig 

terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a hatóság vagy a hivatalos személy működésével 

kapcsolatban a hatóság tekintélyének vagy a hivatalos személy becsületének csorbítására 

alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el. 

(3) Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) és (2) 

bekezdésben meghatározott bűncselekményt nagy nyilvánosság előtt követi el. 

(4) Nem büntethető az elkövető, ha az állított tény valónak bizonyul. A valóság 

bizonyításának akkor van helye, ha a tény állítását vagy híresztelését, illetve a tényre 

közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek vagy bárki jogos érdeke indokolta. 

(5) Hatóság vagy hivatalos személy megsértése miatt büntetőeljárásnak csak jogszabályban 

meghatározott szerv feljelentése alapján van helye. Ha a sértett a feljelentés megtételét 

kívánja, ez csak akkor tagadható meg, ha teljesítése közérdekbe ütközik. 

 
Az 1993. május 15-én hatályba lépett 1993. évi XVII. törvény 52. §-a a tényállást 

annyiban módosította, hogy a működésbe vetett bizalom és a hatóság tekintélyének helyébe 

annak becsülete lépett. 

„(1) Aki más előtt olyan tényt állít, híresztel vagy olyan tényre közvetlenül utaló kifejezést 

használ, amely a hivatalos személy becsületének csorbítására, vagy a hatóságot képviselő 

hivatalos személy megsértésén keresztül a hatóság becsületének csorbítására alkalmas, 

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a hatóság vagy hivatalos személy működésével 

kapcsolatban a hivatalos személy becsületének, vagy a hatóságot képviselő hivatalos személy 

megsértésén keresztül a hatóság becsületének csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy 

ilyen cselekményt követ el. 

(3) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) és (2) 

bekezdésben meghatározott bűncselekményt nagy nyilvánosság előtt követi el. 

(4) Nem büntethető az elkövető, ha az állított tény valónak bizonyul. A valóság 

bizonyításának akkor van helye, ha a tény állítását vagy híresztelését, illetve a tényre utaló 

kifejezés használatát közérdek vagy bárki jogos érdeke indokolta. 

(5) Hatóság vagy hivatalos személy megsértése miatt büntető eljárásnak csak jogszabályban 

meghatározott szerv vagy személy feljelentése alapján van helye.” 



454 36/1994. (VI.24.) AB határozat II.3.2. pont 
455 A folyamatot részletesen elemzi HALMAI G. (2000), 17-18. 
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A törvény miniszteri indokolása szerint „A javaslat a hatályos rendelkezésekhez  

képest szűkíti azon cselekmények körét, amelyek alapján hatóság vagy hivatalos személy 

megsértésének megállapítására kerül sor. A hatóság iránti bizalom megingatására, illetve a 

hatóság tekintélyének csorbítására alkalmas tényállítások, kifejezések használatának 

büntetőjogi fenyegetettsége a véleménynyilvánítás szabadságának aránytalan korlátozását 

jelenti, ezért a javaslat az ilyen magatartások büntetőjogi üldözését nem engedi.” A pozitív 

szándék ellenére ez a módosítás inkább zavart idézett elő azzal, hogy a hatóság 

vonatkozásában is becsületről beszél, hiszen ezzel utat nyitott azoknak a kritikáknak, amelyek 

szerint a hatóságnak nem lehet becsülete. A bizalom és a tekintély védelme valójában sokkal 

jobban kifejezte, hogy milyen magatartások ellen irányul a büntetőjogi védelem, és hogy mi a 

szólás korlátozásának célja. Az Alkotmánybíróság is rámutatott, hogy „A bűncselekmény 

törvénybeli elhelyezésének változatlansága tükrözi, hogy a Btk. 232. § tényállásának 

módosítása, a büntetőjogi felelősség körének szűkítése nem jelenti egyúttal az elsődlegesen 

védett jogi tárgy megváltozását; e becsületvédelem nem az emberi méltóság, hanem a hatóság 

működése védelmének körébe tartozik. A hatóság, illetve a hivatalos személy becsületének 

védelme tehát továbbra is a közhatalmi működés tekintélyének védelmét szolgálja, a 

működéshez szükséges bizalmat oltalmazza. Az eredeti, a rágalmazás és a becsületsértés 

büntetési tételeivel megegyező büntetési tételek felemelése nyilvánvalóvá tette, hogy - a 

törvényalkotó értékelése szerint - az elvárással ellentétes magatartás nem csupán a hatóság 

becsületét, illetve a hivatalos személy becsületét és emberi méltóságát sérti, hanem a 

közhatalmi feladatok ellátásának, a hatóságok működésének törvényes rendjét is sérti vagy 

veszélyezteti.”454
 

A másik jelentős módosítás a büntetési tételt érintette, amely vonatkozásában az 

indokolás hangsúlyozta, hogy „a hatóság vagy hivatalos személy megsértésének önálló 

bűncselekményként való szabályozása csak akkor indokolt, ha az elkövetőt a törvény 

súlyosabb büntetéssel fenyegeti, mint  a rágalmazás, illetve a becsületsértés elkövetőjét. Ezért 

a javaslat a kiszabható büntetés felső határát mind az alapesetnél, mind pedig a minősített 

esetnél felemeli.” Végül, a módosítás a cselekmény büntetőjogi üldözésére vonatkozó 

rendelkezést is módosította, a jogszabályban meghatározott szerv mellett a sértett hivatalos 

személyt is feljogosította a feljelentés megtételére. Ugyanakkor a megsértett hivatalos 

személynek méltányolható érdeke fűződhet ahhoz, hogy ne maga, hanem a szerv, illetve a 

hatóság vezetője tegye meg a feljelentést. Ezt a Btké. 20. §-ának új (1) bekezdése kimondja, 

hogy a feljelentés megtétele nem tagadható meg, ha azt a sértett hivatalos személy kívánja. A 

fentiek alapján kijelenthető, hogy a 232. § a rágalmazásnak és a becsületsértésnek speciális, a 

sértett személye alapján megkülönböztetett, súlyosabban minősülő változata volt. 

Ahogy a rendszerváltással szükségszerűen együtt kellett járnia az állam elleni 

bűncselekmények büntetése közül a halálbüntetés kiiktatásának, úgy a nyílt társadalmi és 

politikai diskurzus megteremtésének is alapfeltétele volt, hogy a közhatalom birtokosai 

bírálhatók legyenek.455 Míg a 48/1991. (IX.26.) AB határozat a köztársasági elnök 

becsületének fokozott büntetőjogi védelmét sem zárta ki, a Római Egyezmény kihirdetése 

után az Alkotmánybíróság a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban expressis verbis kimondta, 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


459 SOMODY B.-SZABÓ M. D.-VISSY B. (2013), 160-162. 
460 Ibid., 161. 
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hogy a 48/1991. (IX.26.) határozatban írtakat ennek megfelelően tartja fenn. Ettől kezdve az 

Alkotmánybíróság határozatai következetesen érvényesítik azt az elvet, hogy máshol húzódik 

a vélemény-nyilvánítási szabadság határa, ha a közlés a magánszférát, és egészen máshol 

akkor, ha közügyeket érint. 

 
b) A 36/1994. (VI.24.) AB határozat 

 
Az Alkotmánybíróság a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban ugyan megsemmisítette a 

Btk. 232. §-át, tartózkodott azonban attól, hogy a hatóságok és hivatalos személyek 

vonatkozásában a büntetőjogi becsületvédelmet per se alkotmányellenessé nyilvánítsa. A 

büntetőjogi védelmet a mindenkire vonatkozó becsületvédelmi rendelkezések közé helyezte, a 

büntetőjogi felelősség szűkítése érdekében azonban alkotmányos követelményt határozott 

meg. Az Alkotmánybíróság a határozat rendelkező részében a hatóságot, a hivatalos 

személyeket, a közszereplő politikusokat említette. Halmai Gábor szerint ezzel a testület az 

alkotmányos követelményt indokolatlanul leszűkítette.456 További kritikaként fogalmazódott 

meg, hogy a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban a testület sem az egyes személyi kategóriák 

között, sem az egyes kategóriákon belül nem tett különbséget a mérce szempontjából.457
 

 
c) A passzív alanyiság megkérdőjelezése 

 
Egyes alkotmányjogászok az alapjog fogalmából és funkciójából arra konkludálnak, 

hogy közhatalmi szerv és közhatalmat gyakorló személy fogalmilag nem lehet alapjogok 

alanya. Majd az alapjogi jogalanyiság hiányát a szükségességi és arányossági teszttel 

összeolvasva arra a következtetésre jutnak, hogy a közhatalmi szervre vonatkozó értékítélettel 

nem állítható szembe olyan alapjog, amely az értékítéletet megfogalmazó vélemény- 

nyilvánítási jogának korlátozását alkotmányosan indokolhatná. „Az ügyben tehát a bíróságnak 

alkalmaznia kell azt az alapjogi követelményt, amely szerint alapjogok alanya közhatalmi 

szerv nem lehet, valamint azt is, miszerint alapjogot csak legitim indokkal, konkuráló alanyi 

jogra tekintettel szabad korlátozni”.458 A szerzők szerint ezért olyan esetekben, amikor a 

vélemény-nyilvánítás közhatalmat gyakorló szervre vagy ilyen minőségében közhatalom 

gyakorló személyre vonatkozik, a bíróságnak nem kellene arányossági tesztet végeznie, mivel 

a korlátozásnak legitim célja sincs, így az már a teszt első lépésében elbukik.459 Érvelésükben 

szerepel továbbá, hogy „a becsületsértés jogi tárgya az emberi jogi értékrend magvát jelentő 

emberi méltóság, vagyis egy olyan morális jogi státusz, amellyel a közhatalomgyakorló 

szervek fogalmilag nem rendelkeznek, következésképpen az nem szolgálhat a 

véleményszabadság büntetőjogi eszközökkel történő korlátozásának legitim indokául”.460 

Érvelésüknek tehát három egymásra épülő eleme van: 

- a közhatalmi szervek és a közhatalom gyakorló személyek esetén az alapjogi 

jogalanyiság hiányának hangsúlyozása, 

456 D. TÓTH B.-ENYEDI K.-HALMAI G.-NÉMETH A.-POLGÁRI E.-SÓLYOM P., (2008), 90. 
457 A kellő cizellálás hiányát mindazonáltal magyarázhatja, hogy a testület absztrakt normakontroll keretében 

fogalmazta meg az alkotmányos követelményt. 
458 SOMODY B. (szerk.) (2013), 54. 
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- az alapjog védelem egyetlen legitim célként elismerése alapjogkorlátozás esetén, 

- a becsületsértés jogi tárgyának az emberi méltóság védelmével való azonosítása. 

A fenti okfejtés elfogadása pedig azt eredményezné, hogy közhatalom gyakorló szervek és 

személyek nem lehetnének a tárgyalt bűncselekmények passzív alanyai. 

A szerzők azonban több tényezőt nem vesznek figyelembe. Mint láttuk, sem az EJEB, 

sem az Alkotmánybíróság nem érvel a közhatalmi szervek és a közhatalom gyakorló 

személyek alapjogi jogalanyiságának hiányával. Míg az alapjogi jogalanyiság hiánya a 

közhatalmi szervek esetén igazolható lehet, nem látható be, miért ne kellene a közhatalom 

gyakorló természetes személyek alapjogi jogalanyiságát elismerni. Az AB világossá tette, 

hogy az emberi méltóságot szolgálatot ellátó rendőrök esetén is védeni kell.461
 

Figyelmen kívül hagyják azt is, hogy az Alaptörvény és az alkotmánybírósági 

gyakorlat szerint alapjog korlátozását nemcsak másik alapjog, hanem alkotmányos érték 

védelme is indokolhatja.462 Ilyen alkotmányos érték pedig a hatóságok esetében egyértelműen 

kimutatható. Az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdése legitim korlátozási célként ismeri el a 

bíróságok tekintélyének és pártatlanságának védelmét, az EJEB pedig valamennyi 

köztisztviselővel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy tevékenységük ellátása során közbizalmat 

kell élvezniük. A 36/1994. (VI.24.) AB határozat rögzítette, hogy nem ellentétes az 

Alkotmánnyal a hatóság vagy a hivatalos személy becsületének vagy jó hírnevének 

büntetőjogi védelme. Bár emberi méltósága csak a hatóságot képviselő hivatalos személynek 

lehet, a társadalom kedvező értékítéletére, megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt 

tarthat.463
 

Végül, bár a becsületsértés jogi tárgyának az emberi méltóságra szűkítése nem 

ismeretlen a büntetőjogban sem, a többségi álláspont és a strasbourgi esetjog alapján is 

vitatható, hogy kizárólag ez lenne a becsületsértés védett jogi tárgya. A hatóságok esetében a 

becsületvédelem nem az emberi méltóságot, és nem is azt a jóhírnevet oltalmazza, mint a 

magánszemélyek esetében. A történeti áttekintésből is jól látszik, hogy a hatóság becsületének 

védelme a közhatalmi működés tekintélyének védelmét szolgálja, a működéshez szükséges 

bizalmat oltalmazza. A tekintély és a működésbe vetett bizalom Németországban és 

Strasbourgban is bevett hivatkozási alapok. Németországban a mai napig  hangsúlyozzák, 

hogy a hatóságnak tekintélye, elismertsége (Ansehen) lehet, becsülete nem. Az EJEB pedig a 

bíróság tekintélyének fenntartását, mint legitim célt úgy értelmezi, mint annak a bizalomnak a 

megóvását, hogy a bíróságok alkalmasak a jogviták eldöntésére. A fentiek elismeréseként a 

7/2014. (III.7.) AB határozatban a becsület és jóhírnév mellett kifejezetten megjelenik a 

közbizalom. 

 
461 28/2014. (IX.29.) AB határozat [44] bekezdés: „Rendőri bevetés demonstrációkon minden esetben a jelenkor 

eseményének minősül, még akkor is, ha a rendőrök nem igazi „résztvevői” a történésnek. Ezért az arról készült 

felvétel a képen lévők hozzájárulása nélkül közvetíthető a nyilvánosság felé, kivéve, ha ez a rendőr emberi 

méltóságának – mint az emberi mivolt benső lényegét feltétlenül megillető védelemnek – sérelmét jelenti.” 
462 Az Alkotmánybíróság már a 30/1992. (V.26.) AB határozatban elismerte, hogy az alapjog korlátozását 

alkotmányos érték védelme is indokolhatja: „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”. (Indokolás III.2.2.) Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerint „Alapvető jog más 

alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges 

mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 

korlátozható.” 
463 36/1994. (VI.24.) AB határozat III.2. pont 
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Abból tehát, hogy a védett érték eltér a természetes személyek becsületének 

védelmétől, nem az következik, hogy a hatóságok esetében nincs védett jogi tárgy, hanem 

csak annyi, hogy az természetét tekintve más. A közhatalmi szervek esetében is vannak tehát 

olyan értékek, amelyek a vélemény-nyilvánítási szabadság korlátozását indokolhatják. Ennek 

megfelelően az EJEB és az AB gyakorlatában is a beavatkozás arányossága a vízválasztó a 

kérdés megítélésében. 

 
d) Bírói gyakorlat 

 
Általánosságban megállapítható, hogy a közhatalmi szervek tevékenysége 

jogalkotásban vagy jogalkalmazásban nyilvánul meg, státuszuk, hatáskörük, eljárásuk 

jogszabályokban szabályozott. Ritkán fordult elő, hogy a bíróságok a közhatalmi jelleg 

felismerésében tévedtek volna. Ez történt abban a rágalmazási ügyben, ahol az elsőfokú 

bíróság megállapította, „az MTVA, mint jogi személy a társadalomban és a közéletben 

betöltött szerepe folytán közhatalmat gyakorló közszereplőnek minősül”.464 Az MTVA-ra 

vonatkozó jogszabályok alapján azonban megállapítható, hogy az MTVA semmilyen 

közhatalmat nem gyakorol. Ezt a tévedést a másodfokú bíróság sem korrigálta. 

Nem jelent különösebb problémát annak meghatározása, hogy kik minősülnek 

közhatalmat gyakorló természetes személynek, hiszen a Btk. az értelmező rendelkezések 

között rögzítette és rögzíti jelenleg is a hivatalos személy fogalmát.465 A jogalkalmazás 

szempontjából elsősorban azoknak az értékítéleteknek a megítélése okozott és okoz gondot, 

amelyet a terheltek hivatalos személyekre, e minőségükben használtak. Ezt a kérdést az 

értékítéleteknél vizsgálom részletesen. 

 
1.3. Közfeladatot ellátó szervek 

 
E csoportban elsősorban alapítványok, állami tulajdonban álló gazdasági társaságok jelennek 

meg a bírói gyakorlatban. Egy Alapítvány tűrési kötelezettsége képezte a tárgyát annak a 

rágalmazás miatt megindult büntetőeljárásnak, ahol a sérelmezett blogbejegyzés lényege, 

hogy az alapítvány 2008 óta több mint egy milliárd forinthoz jutott az adózói felajánlások 

révén. A cikk kiemeli „kétséget az alapítványok működésével kapcsolatosan nemcsak a 

kurátoroknak ez a tárgyra nem néző altruizmusa ébreszt, meg a honlapok sematikus 

egyformasága, a beteg gyerekeket gátlástalanul felhasználó marketing, az élősködő jelleg, 

ahogy jó nevű alapítványok klónjait létrehozva gyűjtenek pénzt - hanem a legtöbb bevételt 

termelő alapítvány tényleges költései, „cél szerinti ráfordításai" körüli bizonytalanság is". 

Tekintettel arra, hogy a NAV feljelentése alapján, költségvetési csalás bűntette miatt 

ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás, a nyomozás még nem zárult még le, így jogerős bírói 

döntés sem született, az elsőfokú bíróság megállapította a rágalmazás elkövetését és 

megrovásban részesítette a vádlottat.466 A másodfokú felmentő ítélet után harmadfokon eljáró 

Fővárosi Ítélőtábla a jogi értékelés szempontjából más körülményeknek tulajdonított 

jelentőséget. Elsőként hangsúlyozta, hogy „közérdekű céllal létrehozott civil szerveződés több 
 

464 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 4.B.1641/2012/18. számú ítélete, 12. 
465 Btk. 137. §, 459. § 
466 PKKB 24.B.31.856/2013/16. számú ítélete 
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okból is a közélet szereplőjének tekintendő. Részint közhasznú jellegű főtevékenysége miatt, 

részint azért, mert közpénzekkel gazdálkodik, azaz az adózók juttatásait hasznosítja, részint 

pedig azért, mert - kiváltképpen pénzgyűjtési kampányai miatt - a társadalmi élet szereplőjévé 

vált.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy az állampolgárok adójának 1%-ával való gazdálkodás, 

annak jogszerűsége: közérdekű ügy. Szerepet játszott továbbá az írás jellege, és célja is, mivel 

a Tábla megállapítása szerint „ a blogbejegyzés írója az általa az Alapítvány működésével 

összefüggésben észlelt visszásságokra hívja fel a figyelmet, mégpedig néhol valóban erős 

kritikai hangvétellel, de ezzel egyidejűleg közölve a hivatalos vizsgálatok tényét is, továbbá 

azok Alapítvány által közölt eredményét is”. Az ügy kontextusára, a vádlott személyére, az 

írás céljára és kiegyensúlyozottságára figyelemmel tehát a harmadfokú bíróság úgy ítélte meg, 

hogy az inkriminált írás a vélemény-nyilvánítás körébe esik, „melynek határa pontosan a 

közhasznú alapítvány közéleti részvétele miatt tágabb”.467
 

1.4. Közszereplők 

 
1.4.1. A státusz fogságában 

 
Ahogy láttuk, a 36/1994. (VI.24.) AB határozat rendelkező része a közléssel érintett 

személyek státuszát ragadta meg. Bár a határozat indokolása szerves kapcsolatot teremtett a 

közlés tartalmával, amikor úgy fogalmazott, „e szabadság különleges védelmet követel akkor, 

amikor közügyeket és a közhatalom gyakorlását, a közfeladatot ellátó, illetve a közéletben 

szerepet vállaló személyek tevékenységét érinti,”468 mivel a rendelkező rész a közhatalmat 

gyakorló személyeket, intézményeket és közszereplő politikusokat nevesítette, az 

eljárásokban rendre kicsúcsosodott az a kérdés, hogy a sértett ezen személyi körbe vonható-e. 

A sértettek igyekeztek ezt a felsorolást zárt taxációként értelmezni, így érvelésükben a mai 

napig visszatérő elem, hogy a sértett sem közhatalmat gyakorló személynek, sem közszereplő 

politikusnak nem tekinthető, így nincs alap a fokozott tűrési kötelezettség megállapítására. Az 

Alkotmánybírósági és a bírói gyakorlat is fokozatosan jutott el odáig, hogy a közléssel érintett 

státuszáról a közlés kontextusára helyezze a hangsúlyt. 

A 36/1994. (VI.24.) AB határozat rendelkező része ugyan a közszereplő politikusokat 

nevesítette, a határozat indokolásában a közhatalmat gyakorló és közfeladatot ellátó 

személyek mellett felsejlettek a közéletben szerepet vállaló személyek, utalva arra, hogy a 

közszereplők köre jóval tágabb a politikusoknál. Az 57/2001. (XII.5.) AB határozatban az 

EJEB esetjogának ismertetésekor, valamint Kukorelli István különvéleményében  a 

politikusok mellett említésre kerülnek a közéletben részt vevő más személyek is, mint akik 

nagyobb tűrésre kötelezettek az őket sértő vélemény-nyilvánításokkal szemben. A bírói 

gyakorlat számára a legnagyobb problémát kétségtelenül a közszereplő fogalmának 

tartalommal kitöltése jelentette, mivel a magyar jog a közszereplő fogalmát nem határozza 

meg, és az elvi alap sem tisztázott, hogy mitől válik valaki közszereplővé.469 Nem mindegy, 

hogy az adott személy státusza, az ismertsége, a megnyilvánulásának önkéntessége, vagy a 

téma alapozza-e meg ezt a minőséget. 

 
467 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.274/2015/6. számú végzése 
468 36/1994. (VI.24.) AB határozat III. rész 
469 A közszereplői minőség megállapításának támpontjául szolgáló egyértelmű szempontrendszer hiányára mutat 

rá Czine Ágnes is. CZINE Á. (2018), 23. 
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Legális definíciót kizárólag az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 

feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. 

évi III. törvény tartalmaz,470 azt azonban a büntető bíróságok nem tekintik általános jelleggel 

irányadónak. Nem is tekinthetik, hiszen a törvény a közszereplő fogalmat egy speciális 

összefüggésben fogalmazta meg, ahol a közhatalom gyakorlás és a politikai szerepvállalás 

volt a döntő kritérium.471 A közszereplő fogalom azonban a közhatalomgyakorlásnál és a 

politika területénél sokkal szélesebb kört fog át. A szabályozás iránti igényt jól jelzi, hogy a 

65/2010. (VII. 27.) OGY határozattal az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága, az információszabadság és a történeti kutatások szabadsága 

hatékonyabb érvényesülése érdekében - a magánszférához fűződő jog tiszteletben tartása 

mellett - tegyen javaslatot a közszereplői minőség egyértelmű, differenciált, a 

jogkövetkezmények tekintetében arányos szabályozására.472
 

Az Alkotmánybíróság sem a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban, sem később nem 

határozta meg a közszereplő fogalmát. Az AB határozatok középpontjában a közhatalom 

gyakorló vagy politikusi minőség állt, így a testület gyakorlatában a közszereplői minőség 

elsősorban a közhatalomgyakorlással, valamint a politikai tevékenységgel tapadt össze. „Az 

AB gyakorlatában tehát a közéleti szereplő elsősorban közhatalmat gyakorló személy vagy 

közszereplő politikus, illetve egyéb közszereplő. A közhatalmat gyakorlók, a (közszereplő) 

politikusok egyértelműen közéleti szereplőknek minősülnek, ezzel szemben az egyéb 

közszereplők köre kontúr nélküli. A közszereplés azonban túlmutat a politikai 

szerepvállaláson, bárki „közszereplővé” válhat, aki közéleti kérdésben nyilvánul meg 

(gondolok itt az olyan megnyilvánulásokra, mint az internetes blogbejegyzés, vagy 

fórumokhoz való hozzászólás)”-summázta Juhász Imre.473 Salamon László is hangsúlyozza, 

hogy közéleti szereplő nem csak politikus lehet, tevékenységük bizonyos aspektusaival 

összefüggésben az állami és a privát szektorból egyaránt jóval tágabb személyi kört kell 

értenünk e fogalom alatt (pl.: az igazságszolgáltatás szereplőit, vezető beosztású 

köztisztviselőket, de adott esetben művészeket, médiaszemélyiségeket, stb. is).474
 

A 36/1994. (VI.24.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejezetten rögzítette, 

hogy a jogalkalmazói gyakorlat feladata annak meghatározása, hogy a véleménynyilvánítási 

szabadság gyakorlása mely közszereplők esetében zárja ki a cselekmény jogellenességét. A 

fentiek folytán a bíróságokra hárult a feladat, hogy a közszereplő fogalmát tartalommal töltsék 

ki. Számos esetben gondot okozott annak megítélése, hogy milyen személyi körre értendő az 

alkotmányos követelmény. Az ítélkezési gyakorlat bizonytalansága oda vezetett, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság elnöke 2006-ban alkotmányértelmezést kért e témában. Az 538/G/2006. 

számú ügyben az akkor hatályban volt Alkotmány 61. § (1) bekezdésének az 54. § (1) 

bekezdésében és az 59. §-ban foglaltak figyelembevételével történő értelmezésére irányult  az 

 
 

470 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 1. § (2) bekezdés 

13. pontja értelmében közszereplő: az a személy, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt vagy közhatalom 

gyakorlásával járó tisztségre jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítja vagy alakította. 
471 „E meghatározás azonban … nem általános érvényű, rendeltetése csupán az, hogy a 2003. évi III. törvény 

bevezetője szerinti jogalkotói szándékot biztosítsa a szabályozás által.” EBH 2019.B.2. [66] bekezdés 
472 a dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság megismeréséhez való jogok egyes 

kérdéseinek felülvizsgálatáról 
473 Különvélemény a 7/2014. (III.7.) AB határozathoz 
474 Ibid. 
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indítvány. Az Alkotmánybíróság elismerte, hogy az indítvány igen fontos alkotmányjogi 

problémákról szól, melyekkel az Alkotmánybíróság működése kezdete óta folyamatosan 

foglalkozott, és számos e körbe tartozó kérdésben állást foglalt. Végzésében azonban 

kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság érdemben nem foglalkozhatott a kérdéssel, mivel az 

indítványban megfogalmazott kérdések nem voltak önmagában az Alkotmány értelmezésével 

megválaszolhatók, nem voltak eléggé konkrétak, másrészt még létre sem jött törvények 

alkotmányos megítélésére irányultak. Ezen túlmenően pedig a bíróságok ítélkezési  

gyakorlatát érintő kérdéseket fogalmazott meg, amelyek eldöntése kizárólag a bíróságok 

jogértelmező tevékenységébe tartozott, egységességének megteremtésére pedig a Legfelsőbb 

Bíróság volt hivatott.475
 

 
1.4.2. Polgári jogi aspektusok 

 
A kérdés természetesen nemcsak büntetőjogi relevanciával bír, hiszen a polgári jog is 

ismeri a közszereplő fogalmát. Tattay szerint „közszereplőnek minősülnek azok a természetes 

és jogi személyek, akik tevékenységükkel vagy nyilvános fellépésükkel befolyásolják a 

szűkebben vagy tágabban értelmezett társadalom életét, helyi vagy országos viszonyok 

alakulását, továbbá azok, akik közéleti kérdésekben érintettként szerepelnek.”476
 

Mivel az 1959. évi IV. törvény 80. § (2) bekezdése a nyilvános közszereplést 

kivételként fogalmazta meg azon szabály alól, hogy a képmás- és hangfelvétel nyilvánosságra 

hozatalához az érintett hozzájárulása szükséges, a jogirodalom és bírói gyakorlat e 

szempontból is körülhatárolni kényszerült a közszereplés fogalmát. Tipikusan ilyen a 

kulturális, társadalmi, politikai rendezvényeken, gyűléseken történő felszólalás, nyilvános 

szerepvállalás. Ez a minősítés nem kötődik semmilyen formális társadalmi vagy jogi 

státushoz. A közszereplés tényét a köz érdekében való megszólalás, szerepvállalás alapozza 

meg. 

Azt, hogy ennek a kérdésnek a megítélése nem volt ellentmondásoktól mentes, jól 

jelzi, hogy a Kúria 2012-ben jogegységi határozatot hozott abban a kérdésben, hogy a 

közterületen szolgálatot teljesítő személy közszereplő-e.477 Az 1/2012. számú BKMPJE 

határozat indokolása is rögzítette, hogy a Ptk. sem a közszereplő, sem a nyilvános 

közszereplés fogalmát nem definiálja. A jogegységi határozat felidézi, hogy a joggyakorlat és 

a jogirodalom meghatározása szerint szereplésnek, ezen belül közszereplésnek az egyén 

önkéntes elhatározásán, autonóm döntésén alapuló olyan politikai, társadalmi, művészeti 

tevékenység, megnyilvánulás tekinthető, amelyet egy meghatározott cél, szűkebb vagy tágabb 

értelemben a helyi közösség vagy a társadalom életének befolyásolása érdekében fejt ki. A 

Kúria szerint a nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy 

munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a 

személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel 

nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása. 

 
475 1/2015. (I.16.) AB határozat [29] bekezdés 
476 TATTAY L. (2007), 79. 
477 Majtényi László szerint a Kúria olyat bizonyított, amit senki nem vitatott. „a szolgálatban lévő rendőr nem 

közszereplő, hanem közfeladatot ellátó személy”. MAJTÉNYI L. (2013) 

A szolgálatot teljesítő rendőr azonban valójában nem közfeladatot ellátó, hanem hivatalos személy. 
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1.4.3. A szakjogi és az alkotmányos megközelítés egymásnak feszülése – a 28/2014. (IX. 29.) 

AB határozat 

 
A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete ellen kezdeményezett 

alkotmányjogi panasz eljárás felszínre hozta, hogy a kérdés szakjogi és alkotmányos 

megítélése nem egyezik. Az alkotmányjogi panaszra okot adó perben rendezvény 

biztosításában feladatot ellátó rendőrök érvényesítették személyiségi jogaikat egy, a 

rendezvényről beszámoló internetes hírportál kiadójával, illetve szerkesztőségével szemben. 

Az indítványozó hírportálként „Rendvédelmi szakszervezet tüntetése” címmel jelentetett meg 

írást. Ehhez az íráshoz kapcsolódott képgaléria. A képgaléria 7. és 16. számú képén egyedileg 

felismerhető módon, két-két rendőr volt látható. A rendőrök szolgálati feladat ellátása 

érdekében, közhatalom gyakorlójaként, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó, vagyis nyilvános 

rendezvényen vettek részt. Mindkét kép csoportkép.478
 

Az Alkotmánybíróság a szólásszabadság és az emberi méltóságból eredő 

képmásvédelem összevetését végezte el. Előbbi esetében nyomatékkal értékelte, hogy a 

kifogásolt közlés egy tüntetésről szólt, mely kiemelt védelmet élvez. A képmásvédelemmel 

kapcsolatban pedig értékelte, hogy a fényképek a tudósítás részét képezik, az közhatalom 

gyakorlóként ábrázolja a rendőröket, a képekről a rendes bíróság sem állapította meg, hogy 

azok sértőek, megalázóak, bántóak lennének. Ezen összevetés eredményeként azt állapította 

meg, hogy „Rendőri intézkedésről készült képfelvétel hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra 

hozható, ha a nyilvánosságra hozatal nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a 

jelenkor eseményeiről szóló vagy a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre 

számot tartó tájékoztatásnak, közügyet érintő képi tudósításnak minősül”.479 A  rendőri 

bevetés demonstrációkon pedig minden esetben a jelenkor eseményének minősül, még akkor 

is, ha a rendőrök nem igazi „résztvevői” a történésnek. Ezért az arról készült felvétel a képen 

lévők hozzájárulása nélkül közvetíthető a nyilvánosság felé, kivéve, ha ez a rendőr emberi 

méltóságának – mint az emberi mivolt benső lényegét feltétlenül megillető védelemnek – 

sérelmét jelenti; ilyen lehet például a hivatása gyakorlása során megsérült rendőr 

szenvedésének bemutatása.480
 

A nyilvános közszereplés, közéleti szereplés körének meghatározásakor tehát az 

Alaptörvényre is megfelelően figyelemmel kell lenni. A panasszal érintett határozat azonban 

azt az alkotmányjogi szempontot, amely a sajtó szabadságához, a jelenkor eseményeiről való 

szabad tájékoztatásához fűződik, nem vette figyelembe a Ptk. 80. § (2) bekezdése 

értelmezésekor. A határozat nem a rendőrök konkrét feladatteljesítése helyszínének és a 

konkrét tevékenységük közben való fényképezésük, a képfelvételek elkészítése 

körülményeinek és a nyilvánosságra hozásuk céljának – a gyülekezésről, mint nyilvános 

közszereplésről, tömegrendezvényről szóló tudósításnak –, hanem annak az egyetlen 

szempontnak tulajdonít döntő jelentőséget, hogy a rendőr általában, a szolgálati feladatai 

ellátása során közszereplőnek minősül-e. A közérdeklődésre számot tartó eseményről a 

felvételek általában közterületen készülnek, rajtuk emberek sokasága látható, de nem, mint 
 

478 28/2014. (IX. 29.) AB határozat [40] bekezdés 
479  Ibid., [43] bekezdés 
480  Ibid., [44] bekezdés 
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egyedi személyek, hanem másokkal együtt, kiemelés (például teleobjektív használata) nélkül. 

A képek bizonyos fokú szabad felhasználása nélkül a modern tömegtájékoztatás nem 

létezhetne, a polgári jogi szabályok szó szerinti, merev értelmezése alapján már a felvétel 

készítése is engedélyköteles lenne.481 Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság a 

Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességét állapította meg, 

és azt megsemmisítette.482
 

A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője indítványozta, hogy a Kúria teljes ülése 

vizsgálja meg az 1/2012. BKMPJE számú jogegységi határozat hatályon kívül helyezésének 

indokoltságát. Indítványában hivatkozott a 28/2014. (IX. 29.) AB határozatra, megállapítva, 

hogy az 1/2012. BKMPJE számú jogegységi határozatban foglaltakkal megegyező 

joggyakorlat, valamint az Abh. megközelítése között tartalmi ellentmondás feszül. A 

jogegységi indítvány az új Ptk. módosításának igényét is megfogalmazta. A kérdés elvi 

jelentőségét jól mutatja, hogy az eljárás során a legfőbb ügyész, a jogtudomány képviselőinek, 

valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének álláspontját is 

beszerezték. 

Nyilatkozatában a legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság előtt folytatott 

munkavégzés önmagában nem minősül közszereplésnek. Ahhoz többlettényállási elemre, a 

közhatalmi tevékenység ellenőrizhetőségéhez fűződő érdek megállapíthatóságára van 

szükség. A közéletet befolyásoló és közérdeklődésre számot tartó események minősíthetők 

olyan többletelemnek, amelyek a konkrét esetekben indokolhatják a közhatalmat gyakorló 

személy kép- és hangfelvételhez fűződő személyiségi jogainak korlátozhatóságát. Kitért arra 

is, hogy a közéleti szereplés, a közszereplő, a közhatalmat gyakorló személy törvényi 

meghatározásának hiánya számos jogértelmezési vitát vethet fel. 

A jogtudomány képviselői a rendőri képmás rögzítésének és nyilvánosságra 

hozatalának megítélését tényálláshoz kötötten javasolták elbírálni a konkrét ügyekben. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint a rendőr 

nyilvánosság előtti intézkedése nem tekinthető közszereplésnek, így a róla készült képfelvétel 

nyilvánosságra hozatalához - törvényi szabályozás hiányában - a rendőr hozzájárulása 

szükséges. 

A jogegységi tanács rögzítette, hogy a korábbi jogegységi határozatban magánjogi 

fogalom-meghatározást végzett, melynek eredményét továbbra is helytállónak  tartja. 

Elismerte ugyanakkor, hogy a szituatív elemekre, és az alkotmányos összefüggésekre nem 

volt figyelemmel. Az ellentmondás tehát valójában a törvényi fogalomhoz kötött, absztrakt, 

magánjogi értelmezés és a helyzethez kötött, alapjogi megközelítés eltéréséből fakad. A 

jogegységi tanács konklúziója szerint, amennyiben a közhatalmat gyakorló személy 

fellépésére a közéletet befolyásoló események során kerül sor, úgy a képmáshoz való 

személyiségi jogainak gyakorlása, azok korlátozhatósága az általános, azaz a közéleti 

eseményeken pusztán jelenlévő magánszemélyek jogvédelmének szabályaihoz képest eltérő 

megítélés alá eshet. A fentiekre figyelemmel a jogegységi tanács - részben a joganyag 

megváltozására, részben az Abh.-ban foglaltakra tekintettel - teret engedve az új Ptk. 

 

481 Ibid., [48] bekezdés 
482 Az ügy eljárásjogi pikantériája, hogy az indítvány benyújtását követően a Kúria Pfv.IV.20.784/2013/5. számú 

ítélete hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet. A Kúria ítéletét azonban az AB a kérelemhez kötöttség folytán 

nem érinthette. Pokol Béla különvéleményével ettől az ellentmondástól el kívánt határolódni. 
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rendelkezéseihez fűződő bírói gyakorlat formálódásának, az 1/2012. BKMPJE számú 

jogegységi határozatot hatályon kívül helyezte.483
 

 
1.4.4. Közszereplő v. közéleti szereplő 

 
Az új Ptk. 2:44. §-a a közéleti szereplő kifejezést használja. Felmerül tehát a kérdés, 

hogy van-e tartalmi különbség a közszereplés és a közéleti szereplés között. A törvény 

miniszteri indokolása e kérdést nem exponálja. A Kommentár pedig azt konstatálja, hogy „A 

közéleti szereplő fogalmának meghatározásával adós marad a Ptk., azonban a bírói 

gyakorlatban eddig nem mutatkozott bizonytalanság azt illetően mely személyeket kell 

közéleti szereplőként kezelni. Nem az országos elismertség a lényeges e körben, sokkal 

inkább az, hogy a legközelebbi ismerősök körén kívüli személyek számára is jelentőséggel 

vagy legalább hírértékkel bírjon az érintett életével kapcsolatos bármilyen esemény. A 

közéleti szereplés ebből következően egy önként vállalt szerepkör, az esetek túlnyomó 

többségében”.484 E felfogásban tehát a színészek, modellek, celebek is közéleti szereplőnek 

minősülnek. Juhász Imre ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem minden közszereplés minősül 

egyben közéletinek is, legalábbis abban az értelemben, hogy az a demokratikus közvélemény 

alakítását, a közügyek megvitatását szolgálja.485
 

Látható tehát, hogy a közszereplés, közszereplői minőség megítélése korántsem 

egyszerű, hiszen a jogirodalomban és a bírói gyakorlatban is vegyül, hogy a személy státusza, 

a téma jellege, a személy ismertsége vagy a tevékenység önkéntessége alapozza meg az 

ekként minősülést. 

 
1.4.5. Közszereplők a polgári és a büntető bíróságok gyakorlatában 

 
A felsőbírósági döntésekből jól látszik, hogy a polgári és büntető bíróságok igen 

heterogén személyi kört vontak a közszereplő fogalma alá. Így közszereplőnek minősült 

- a producer műsorvezető,486
 

- a miniszter,487
 

- az országgyűlési képviselő,488
 

- a polgármester,489
 

- a kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt,490
 

- a közismert személyiség, aki a közéleti eseményekkel összefüggésben gyakran fejti ki 

nyilvánosan a véleményét,491
 

- a helyi közéletben részt vevő személyek,492
 

 
483 1/2015. számú BKMPJE határozat 
484 FÉZER T. (2014), In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok 

nagykommentárja (2014), 277. 
485 7/2014. (III.7.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolás 
486  EBH 2011.2408 
487  EBH 2004.1116 
488  EBH 2005.1193 
489 BH 2011.186, 5.Bhar.213/2008/12. 
490  BH 2004.104 
491  BH 2007.151 
492  BH 2001.522 
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- a közszereplés a politikai hatalom gyakorlásánál lényegesen tágabb társadalmi kategória és 

az is közszereplőnek minősülhet, aki egyéb módon, (irodalmi, tudományos stb. tevékenység 

által) jelenik meg a nyilvánosság előtt, társadalmi kérdésekben alkot véleményt és gyakorol 

hatást a közösségre,493
 

- a kizárólagos állami tulajdonban álló nagy részvénytársaság korábbi vezérigazgatója,494
 

- a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója,495
 

- közéleti szerepet vállalók,496
 

- egyesület képviselője,497
 

- szövetkezet elnöke,498
 

- a hitközség körzeti elöljárója, elnöke, aki egyetemen is oktat, és rádióinterjúkban is 

megnyilvánul,499
 

- a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának tisztségviselője.500
 

A fenti példákból az is jól látszik, hogy a bírói gyakorlat olyan személyeket is e körbe 

vont, akik valójában közhatalmat gyakorló személyek, vagy közfeladatot látnak el. Sőt, a 

Kúria egyik határozata szerint a közszereplő az általános fogalom, és ennek részhalmazai a 

közhivatalok, a közhivatalt vállaló személyek és a közélet egyéb szereplői.501
 

 
1.4.6. Elmozdulás az érintett személy státuszáról a kontextus irányába - 7/2014. (III.7.) AB 

határozat 

 
Bár az Európa Tanács Parlamenti Gyűlésének 1165 (1998) határozata megfogalmazza 

a közszereplő definícióját,502 láttuk, hogy a strasbourgi jogvédelem szempontjából nem a 

közléssel érintett személy státusza, hanem a vita közérdekű jellege a döntő kritérium. Ebbe az 

irányba mozdult el a magyar alkotmánybírósági gyakorlat is a 7/2014. (III.7.) AB határozattal. 

Bár a határozat polgári jogi tárgyban, az új Ptk. 2:44. §-át vizsgálva született, az itt szereplő 

megállapítások büntetőjogi jelentőségét nem lehet vitatni. Az Alkotmánybíróság elnöke is 

hangsúlyozta, hogy „ez a döntésünk a polgári jogon túlmutató módon, átfogóan 

fejtette ki a szólásszabadság alkotmányos tartalmát”.503
 

Az Alkotmánybíróság első ízben szögezte le, hogy a közügyek megvitatása körében 

elhangzó véleménynyilvánítás és a rá vonatkozó védelem fókuszában elsődlegesen nem a 

szólással érintett személyek státusza áll, hanem az, hogy a megszólaló valamely társadalmi, 

politikai kérdésben fejtette ki nézeteit. A közéleti véleménynyilvánításra vonatkozó 

alkotmányos szempontok eszerint egyfelől tágabb körben lehetnek irányadók, mint a 

 
 

493  BH 2006.397 
494  BH 2006.282 
495 Bfv.I.123/2006/5. számú végzése 
496 EBH 2005.1192 
497 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.157/2009/5. számú végzése 
498 Szegedi Ítélőtábla Bhar.I.73/2010/12. végzése 
499 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú végzése 
500 EBH 2019.B.2. 
501 EBH 2019.B.2. [65] bekezdés 
502 Európa Tanács Parlamenti Gyűlésének 1165 (1998) határozat 7. pont Közszereplők a közhivatalt betöltő 

és/vagy közösségi forrásokat használó személyek és mindazok, akik szerepet játszanak a közéletben, legyen az a 

politika, gazdaság, művészet, társadalmi szféra, sport, vagy más területén. 
503 PACZOLAY P. (2014), 6. 
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közhatalom gyakorlóit vagy a hivatásszerűen közszereplést vállalókat érintő  vélemények 

köre, másfelől viszont nem állítható, hogy a közéleti szereplőket érintő bármely – köztük a 

közügyekkel semmilyen kapcsolatban nem álló – közlést e szempontok szerint kell 

megítélni.”504 A jogalkalmazás során mindenekelőtt arra kell tekintettel lenni, hogy 

- a közügyekre vonatkozó szólások mindegyike fokozott védelem alá tartozik, és ezáltal 

korlátozza az általa érintettek személyiségi jogainak védelmét. 

- A személyiségvédelem korlátozottsága nem csupán a hivatásszerűen közszereplést 

vállalók esetében érvényesülő szabály, hiszen a közügyek vitatása adott esetben – a 

konkrét társadalmi vita erejéig – annál szélesebb személyi kört érinthet. 

- Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban a megszólalással érintett személy státuszát 

sem: a közhatalmat gyakorló személyek és a közszereplő politikusok esetében a 

személyiségvédelem korlátozottsága mindenki máshoz képest szélesebb körben 

minősül „szükségesnek és arányosnak”. Egyrészt ők a saját döntésük alapján váltak a 

közügyek másoknál aktívabb alakítóivá, vállalva ezzel az érintett közösség 

nyilvánossága előtti értékeléseket és bírálatokat is, ezért a közügyek vitatása körében 

őket érintő vagy minősítő, a személyüket támadó véleménynyilvánításokat nagyobb 

türelemmel kell tűrniük. Másrészt a közhatalmat gyakorlók és a közszereplő 

politikusok mindenki másnál szélesebb körben és hatékonyabban tudnak élni a 

tömegkommunikációs eszközökkel az őket ért támadásokkal szemben. Harmadrészt az 

ő esetükben a személyüket ért bírálatot és minősítést a társadalmi nyilvánosság eleve 

másként, a demokratikus vita szükségszerű részeként, jellemzően a különböző 

politikai érdekek mentén értelmezendő megnyilvánulásként kezeli.505
 

A büntetőjogi tárgyban született 13/2014. (IV.18.) AB határozat is megerősítette, hogy „a 

közügyeket érintő véleménynyilvánítás középpontjában elsősorban a politikai közösség 

demokratikus működése és nem a szólással, bírálattal érintett közszereplő személye áll.”506 

Ebből a határozatból úgy tűnik továbbá, hogy az AB a közügyek formálóit tekinti 

közszereplőknek.507
 

 
1.4.7. Az újabb bírói gyakorlat 

 
A közszereplői minőség megalapozását és jelentőségét tekintve az újabb bírói gyakorlatban 

jelentős eltérések tapasztalhatók. 

Elsősorban a Fővárosi Ítélőtáblán jelentek meg olyan döntések, amelyek a fokozott 

tűrési kötelezettséget nem az érintett státuszára, hanem az általa végzett tevékenység jellegére 

alapozták. A Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsa pl. a nem párttag falragaszok 

kiragasztását és kampánycsend sértés leleplezését vállaló aktivistát, a helybéli tv által 

közvetített színészi fellépést vállaló tanítónőt, a helyi kábeltévét üzemeltető társaságot az 

általuk önként vállalt közszereplés tekintetében olyan közszereplőknek tekintette, akik a 

 
 

504 7/2014. (III.7.) AB határozat [47] bekezdés 
505 Ibid., [57] bekezdés 
506 13/2014. (IV.18.) AB határozat [26] bekezdés 
507 „A közügyek szabad vitatása így szükségszerűen együtt jár a közügyek formálóinak, vagyis a közszereplők 

ebbéli tevékenységének adott esetben akár éles hangú vagy túlzó kritikájával”. 13/2014. (IV.18.) AB határozat 

[26] bekezdés 
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közszereplésükkel kapcsolatban fokozott tűrésre kötelesek.508 Ezen tanács szerint „nem csak 

azok tartoznak e csoportba, akik közhatalmat gyakorolnak, hanem azok is, akik ugyan nem 

gyakorolnak közhatalmat, de önkéntes elhatározásuk alapján olyan tisztséget, foglalkozást, 

szereplést vállalnak, megnyilvánulást tesznek, mellyel a nyilvánosság elé lépnek.”509 

Megállapította a közszereplői mivoltot, amikor a társaság a helyi közösség tájékoztatásában 

szerepet vállalt, folyamatosan tudósított a közérdeklődésre számot tartó történésekről, így a 

képviselőtestület üléseiről is. A közéletnek ílymódon önként a résztvevőjévé vált, minek 

eredményeként a fentebb jelzett magasabb tűrésküszöb érvényesül a tekintetében.510 A 

magánnyomozó iroda abban a minőségében, amikor a politikai élet szereplőinek 

megfigyelésére irányuló tevékenység végzését latolgatta, a nyilvánosságra került nem vitatott 

tartalmú beszélgetés szerint közszereplést vállalt.511 A magánvádló kétségkívül nem 

közszereplő politikus, azonban a 2006. év október hó 28-i tevékenységét egy közszereplést 

vállaló polgármester jelölt érdekében akként fejtette ki, hogy egy másik közszereplőnek a 

közterületen történő mozgását annak érdekében fotózta, hogy a felvételeket egy nyilvános 

bírósági eljárás során fel tudják használni. Csupán az e körben tanúsított magatartásával - 

mivel tevékenysége egy közszereplő politikus érdekét szolgálta egy másik ellenében - a 

magánvádló egy tekintet alá került a közszereplő politikussal, mert közszereplést vállalt. Ezen 

tevékenységének bírálata során a becsületének védelme kevésbé korlátozhatja a 

véleménynyilvánítás szabadságát, mint más magánszemély becsületének védelme.512 Politikai 

közszereplőnek minősítette a politikai kérdésekben rendre megnyilvánuló bloggert. 

Álláspontja szerint a magánvádló olyan, a véleményformálásban résztvevő közszereplő, aki  

az ezzel kapcsolatos magatartását a politikusokhoz hasonlóan, a nyilvánosság előtt a 

nyilvánosságra hozás szándékával fejtette ki. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, 

hogy ezt a tevékenységét nem hivatásszerűen, nem anyagi ellenszolgáltatás fejében végezte. 

Az Alkotmánybírósági határozat 3. pontjában található „közszereplő politikus” nem 

szűkíthető le a hivatásszerűen politizálók körére. Közszereplő politikus meghatározás alá 

tartozik ugyanis a nem hivatásszerűen egy-egy politikai témában nyilvános szereplést vállaló 

személy is azzal a tárgykörrel kapcsolatban, amiben megnyilvánult.513 A lényeg tehát az, hogy 

önként vállalta, hogy személye és véleménye a közérdeklődés homlokterébe kerüljön. 

Hangsúlyozta, hogy az alkotmányos védelem szempontjából annak van jelentősége, hogy a 

magánvádló bírált tevékenysége közszereplésnek minősült-e vagy sem. A fokozott tűrési 

kötelezettség ugyanis csak a közszerepléssel összefüggésben áll fenn, a közszereplésükön 

kívül viszont a becsülethez, emberi méltósághoz fűzött alkotmányos emberi jogaik a 

véleménynyilvánítás szabadságát megelőzik.514 Látható tehát, hogy ezen tanács ítélkezési 

tevékenységében két szempontból sem a közléssel érintett személy státusza a meghatározó. 

Egyrészt, mert a közszereplői mivoltot elsősorban az érintett által végzett tevékenység jellege, 

illetve az önként vállalt nyilvános szereplés alapozza meg. Fel kell figyelnünk továbbá arra is, 

hogy a közszereplői minőség mellett a tanács további négy elemet is vizsgál, melyek közül 
 

508 Összefoglalóan hivatkozza: Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
509 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete 
510 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.232/2010/5. számú határozata 
511  Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
512 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.90/2008/7. számú ítélete 
513 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.292/2009/10. számú végzése 
514 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
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előkelő helyet foglal el az a kérdés, hogy a tárgyalt ügyben közéleti vita kibontakozott-e.515  

Az AB határozatra való hivatkozás ellenére e szempontok megjelenése inkább a strasbourgi 

esetjog figyelembe vételét tükrözi a tanács gyakorlatában. 

Hasonló érvek jelentek meg abban az ügyben, mely a „hirszerző.hu” internetes oldalon 

2007. szeptember 19-én közzétett, „Semmi értelme annak, ami most történik - Toroczkai 

László nem tüntet az idén” című cikk miatt indult. A magánvádló azt sérelmezte, hogy őt 

annak szerzője mint „erősen náci beütésű, holokauszt-tagadó lap büszke tulajdonosa” 

jellemezte. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék és a Legfelsőbb Bíróság is annak 

tulajdonított jelentőséget, hogy „A magánvádló egy bárki által elérhető, és számos - általa 

bevallottan több száz - személy által rendszeresen olvasott, politikai véleményeket közlő 

internetes honlapot működtet, amelyen saját maga is rendszeresen publikál, ezáltal a politikai 

véleményt alakító közszereplő. Ezzel nyilvánvalóan egyéb tevékenység hiányában is a 

politikai élet résztvevőjévé vált. Így a rá vonatkozó, e tevékenységével szorosan összefüggő, a 

becsület csorbítására alkalmas értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás nem valósíthatja 

meg a becsületsértés vétségét.”516
 

Más esetekben viszont továbbra is az bírt perdöntő jelentőséggel, hogy a bíróság a 

sértettet közszereplőnek minősítette-e. Érdekes megfigyelni, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 

Nehrer Péter vezette tanácsa, amely oly sok ügyben jól alkalmazta a fenti összetett 

tesztrendszert, ügyvéd sértettek esetében kizárólag a magánvádló státuszának tulajdonított 

jelentőséget. Egyik határozata szerint a gyakorló ügyvéd közszereplő, s fokozott tűrési 

kötelezettsége okán esetében nem alkalmasak a becsület csorbítására az olyan kifejezések, 

mint „éhenkórász ügyvéd”, „tehet neki egy szívességet”, „kinyalhatja a seggét”.517 Tekintettel 

arra, hogy az inkriminált kifejezések a vádlott ellen becsületsértés miatt folyamatban lévő ügy 

tárgyalása előtt, a folyóson hangzottak el, kevéssé érthető, hogy itt mi volt az a kontextus, ami 

az alkotmányos védelmet megalapozta. 

Egy másik esetben a magánvádló aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős 

érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétsége elkövetésével vádolta az elkövetőt, aki az 

iwiw közösségi alkalmazáshoz tartozó felhasználói adatlapján a személyes adatok állatok 

rovatában a „Zizi, a gyönyörű magyarvizsla leány és X. Y. (teljes névvel kiírva) 

ügyvédutánzat” bejegyzést tette. A másodfokú bíróság a tényállást kiegészítette azzal, hogy az 

iwiw bejegyzés később kiegészítésre került, mely szerint:„X. Y. (teljes névvel kiírva), a ronda 

lop-csal-hazudik-kutya”. Az elsőfokú bíróság megállapította a vádlott bűnösségét 

becsületsértés vétségében és három évre próbára bocsátotta. Álláspontja szerint nem merült 

 
 

515 1. Az elsőként vizsgálandó tény, hogy az alkotmánybírósági határozat alapján a magánvádló közszereplőnek 

tekintendő-e. 

2. Fennáll-e a közérdek, azaz a magánvádló tevékenységével kapcsolatban kialakult-e olyan nyílt közéleti vita, 

amely a vele szemben megfogalmazott tényállítások jogszerűségét alátámasztanák, azaz fennáll-e a közéleti 
szereplők szükségszerűen magasabb „tűrésküszöbbel” rendelkezésének esete. 

3. A vádlott írásának, kijelentésének volt-e ténybeli alapja. 

4. A vádlott betartotta-e a rá vonatkozó szakmai szabályokat. 

5. A vádlott eljárása megfeleltethető-e a jóhiszeműség, az alkotmánybírósági határozat szerint ezzel egyenértékű 

kellő és elvárható gondosság szabályainak. 

(3.Bhar.232/2010/5., 3.Bhar.324/2009/4., 3.Bhar.289/2010/6., 3.Bhar.341/2009/6., 3.Bhar.2/2010/6., 

3.Bhar.312/2015/4.) 
516 Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.501/2009/4. számú végzése 
517 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.361/2015/4. számú ítélete 
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fel olyan adat, amely azt bizonyította volna, hogy a vádlott számítógépéhez vagy jelszavához 

más hozzáfért volna.518 A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a védelem indítványára 

tanút hallgatott meg, aki úgy nyilatkozott, hogy a vád tárgyát képező bejegyzéseket ő tette. A 

másodfokú bíróság ezért bizonyítottság hiányában felmentette a vádlottat.519 Az első- és 

másodfokú eljárás fókuszában tehát az a kérdés állt, hogy ítéleti bizonyossággal 

megállapítható-e az elkövető kiléte. A magánvádló másodfellebbezése folytán eljáró Fővárosi 

Ítélőtábla minden további szempont mérlegelése nélkül arra a következtetésre jutott, hogy „az 

ügyvédként eljáró személyt, mint közszereplőt, fokozottabb tűrési kötelezettség terheli, amely 

csupán gyalázkodó kijelentések elleni fellépést tesz lehetővé. Az ilyen minőségben eljáró 

személynek abból eredően, hogy tűrési küszöbe magasabb, a méltatlan, sértő hangvételű 

kritikát is el kell viselnie.”520 Erre tekintettel a vádlottat az ellene emelt vád alól 

bűncselekmény hiányában felmentette. A harmadfokú bíróság okfejtése szerint a magánvádló 

ügyvédként került a vádlottal kapcsolatba, amikor családjogi perben ellenérdekű félként a 

terhelt házastársának perbeli képviseletét látta el. Álláspontja szerint: „[a]z arra feljogosító 

képesítés birtokában mindenki maga dönti el, hogy vállalkozik-e ügyvédi tevékenység 

folytatására, s aki ügyvédként bejegyzésre kerül, munkája kapcsán közszereplővé válik, 

miként az igazságszolgáltatás más jogi végzettséggel rendelkező résztvevői is. A sértett 

ügyvédi tevékenységének folytatásához kapcsolódik, hogy róla inkriminált bejegyzések 

kerültek közzétételre olyan személy részéről, akinek érdekei ellentétesek az ügyvéd által 

képviselt személy érdekeivel.” Alkotmányjogi panasz folytán az ügyben egy több 

szempontból is vitatott AB határozat született, melyre alább még visszatérek. 

A Fővárosi Ítélőtábla egy másik tanácsa Grespik László ügyében kifejtette, „az, hogy 

valaki közszereplő-e vagy sem, nem a pillanatnyilag betöltött pozíciójától függ”. A konkrét 

ügyben úgy ítélte meg, hogy a magánvádló politikusi mivolta akkor is megmaradt, mindenki 

által köztudott volt, amikor már nem látott el közvetlenül közhatalmi feladatot. Továbbra is 

közszereplő politikusként tartották számon és valamennyi megszólalását, nyilatkozatát is 

ekként értékelték. … valójában ő maga is ennek megfelelően, korábbi közigazgatásban 

betöltött pozíciójában nyert tapasztalait is felhasználva nyilatkozott a közélet dolgairól. 

Közszereplői mivoltából pedig magasabb tűrési kötelezettség következett.521
 

A Kúria 2017-ben részletesen vizsgálta a közéleti szereplő fogalmát egy felülvizsgálati 

eljárásban. Egy korábbi városi rendőrkapitány tisztségének megszűnése után évekkel 

bejelentette, hogy indul a polgármester választáson, nyilvántartásba azonban még nem vették, 

amikor a terhelt nyilvánosan becsületcsorbító tényállítással illette. A felülvizsgálati 

indítványban a védő vitatta, hogy a magánvádló ne minősült volna közszereplőnek az 

elkövetés idején. A Kúria álláspontja szerint „kétségtelen, hogy közszereplő, közéleti szereplő 

- tekintettel annak nyitott fogalmára - mindaz, aki közhatalom birtokosa, közhatalmat 

gyakorol, közfeladatot lát el, az ebbéli magatartása esetében. Nem lehet azonban eleve a 

közéleti szereplő fogalma alá venni azt, aki még, illetve már nem az. … A közéletre 

esetenként nem csak közszereplő hathat, az egyszeri vagy  alkalomszerű ráhatás azonban nem 

 

 
518 PKKB 18.B.33122/2008/34. számú ítélete 
519 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.10811/2011/15. számú ítélete 
520 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.16/2013/5. számú határozata 
521 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.200/2008/5. számú határozata 
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teszi annak okozóját eleve – és örökre – közszereplővé.”522 A Kúria szerint a magánvádló az 

elkövetéskor a korábbi rendőrkapitányi tisztsége alapján már, a későbbi polgármester-jelölti 

tisztségre tekintettel pedig még nem volt hivatalos személy, s ekként - azokra alapítva - 

közszereplő sem. Nem alapozta meg a magánvádló közszereplői minőségét az sem, hogy 

indulási szándékát a sajtóban bejelentette. Ezáltal még nem volt közhatalom gyakorlója, de 

még jelölt sem, és azt is közömbösnek tekintette a Kúria, hogy bejelentése a közéletet 

felbolydította, alakította-e. Ha így is történt, azt a sértett akkor még semmiképpen nem 

feladatszerűen, hanem csupán magánemberként tette.523 Látható tehát, hogy a Kúria a kérdést 

eloldotta a közlés kontextusától, és kizárólag a magánvádló aktuális státuszát értékelte, igen 

megszorító értelmet adva ezzel a közszereplésnek. 

A közszereplői minőség körüli vita újra fellángolt abban az ügyben, ahol a vádlott a 

HÖK két volt tisztségviselőjéről állította több internetes felületen, hogy eltussolták az ÁJK-s 

gólyatáborban megerőszakolt lány esetét. Ebben az ügyben úgy foglalt állást a Kúria, hogy „a 

közszereplő tevékenysége közügy intézését jelenti, időben és tartalmát tekintve.”524 Mivel a 

HÖK választott tisztségviselője működése során közpénzből, közfeladatot lát el, kétség sem 

férhet hozzá, hogy közszereplő, és ekként a tevékenységével, személyiségével, múltjával, a 

közéleti tevékenységével összefüggő tények, körülmények valós megismerése közérdek. 

 
1.4.8. Ingadozás az újabb AB határozatokban 

1/2015. (I.16.) AB határozat 

A Fővárosi Ítélőtábla fent ismertetett harmadfokú ítélete ellen a magánvádló ügyvéd élt 

alkotmányjogi panasszal, arra hivatkozással, hogy a harmadfokú bíróság alaptörvény- 

ellenesen adott nagyobb teret a szólás szabadságának a jó hírnévhez való joggal szemben. Az 

AB arra az álláspontra helyezkedett, hogy „az ügyvédként eljáró személy önmagában ügyvédi 

tevékenysége miatt nem tekinthető sem közhatalmat gyakorló személynek, sem közszereplő 

politikusnak. .. tehát nem volt alkotmányos indoka annak, hogy az egyébként büntetendő 

cselekmény ügyvédi minősége miatt ne lenne szankcionálandó.”525 Mivel a  Fővárosi 

Ítélőtábla sérelmezett ítélete alaptörvény-ellenesen terjesztette ki a véleménynyilvánítás 

szabadságát, mely révén a panaszosnak az emberi méltósága, és jó hírnévhez való joga 

szükségtelenül csorbult”,526 az ítéletet megsemmisítette. 

Látható tehát, hogy az AB a harmadfokú ítélet indokolása mentén haladva „leragadt” a 

közszereplői minőségnél, és ezzel alapvetően eltért a 2014. évi alaphatározatokban kijelölt 

iránytól. Erre mutat rá Paczolay Péter, aki párhuzamos indokolásában a 2014. évi 

alaphatározatokhoz hűen a közügyekkel való kapcsolat vizsgálatának szükségességét 

hangsúlyozza. Álláspontja szerint a „bírósági ítélet azért téves, mert nem vizsgálta meg, hogy 

az ügyvéd hivatású személyt érintő véleménynyilvánítás bármilyen módon kötődik-e 

közvitához; az ítéletben foglalt tényállásból semmi nem utal arra, hogy a kifogásolt 

 
522 Kúria Bfv.III.1414/2017/7. számú végzése 
523 Ibid., 265. 
524 EBH 2019.B.2. [67] bekezdés 
525 1/2015. (I.16.) AB határozat[39]-[40] bekezdés 
526 Ibid., [45] bekezdés 



530 Ibid., [32] bekezdés 
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megjegyzések közügyek megvitatásához kapcsolódtak volna, márpedig ennek hiányában a 

jelen esetben nem hívhatók föl alkotmányosan a közéleti szereplők fokozott bírálhatóságának 

mércéi.”527 Mivel az inkriminált közlések semmilyen összefüggésben nem álltak a közügyek 

vitatásával, teljes egészében hiányzott az a kontextus, ami a büntetőügy alapjogi relevanciáját 

megalapozta volna.528 Hozzátéve, hogy még alapjogi relevancia esetén is kétségbe vonható, 

hogy a sértettnek az emberi méltóságát alapvetően sértő, őt állatként feltüntető 

megnyilvánulásokat tűrnie kellene. 

 
3328/2017. (XII.8.) AB határozat 

 
Ez a határozat már a 2014. évi alaphatározatokkal összhangban azt hangsúlyozza, hogy „a 

bíróságnak először azt kell vizsgálnia, hogy a sérelmezett közlés közügyekben való 

megszólalást, vagy a közérdekű vitában kifejtett álláspontot tükröz-e. .. Az érintett személy 

közszereplői státusza ebben a körben, ezen szempontrendszer részeként  kap jelentőséget. … 

A személyiség közismertsége, véleményformáló szerepe az ügy jellegének … a megítéléséhez 

ad újabb támpontot”.529
 

 
3145/2018. (V.7.) AB határozat 

 
Ettől némileg eltérő szempontokat fogalmazott meg a 3145/2018. (V.7.) AB határozat. A 

testület alkotmányjogi panasz alapján vizsgálta, hogy a polgári bíróságoknak a felperes 

keresetét elutasító ítélete megfelelő egyensúlyt teremtett-e a felperes emberi méltósághoz, 

jóhírnévhez való joga és az alperes vélemény-nyilvánítási szabadsága között. A polgári 

bíróságok szerint a perbeli esetben két közszereplő jogvitájáról volt szó, ahol az alperes a 

felperesről alkotott véleményét tette közzé, mely ugyan nyers és figyelemfelkeltő volt, de azt 

az ország egyik legismertebb médiaszemélyiségeként a felperesnek tűrnie kellett. Az 

indítványozó szerint azonban őt az eljárt bíróságok tévesen minősítették közszereplőnek, 

mivel álláspontja szerint az alkotmánybírósági gyakorlat csak a közhatalmat gyakorló 

személyek és a közszereplő politikusok esetében állapított meg fokozott tűrési kötelezettséget. 

Sérelmezte továbbá, hogy a perbeli közléseket véleménynek minősítették a bíróságok. 

A testület ezen határozatban is megerősítette a vélemény-nyilvánítási szabadság 

instrumentális igazolását, leszögezve, hogy értelmezésében a „közéleti kérdések köre 

szélesebb a politikai szólásnál, illetve a közhatalmat gyakorló személyek tevékenységének 

bírálatánál”.530 A közléssel érintett tűrési kötelezettsége szempontjából a következő 

szempontoknak tulajdonított jelentőséget: 

- a nyilvános közlés közérdekű vitában kifejtett álláspontot tükröz-e, 

- a nyilvános közlés közszereplést érint-e, 

- tényállítást vagy értékítéletet foglal-e magában, 

- sérti-e az érintett személy emberi méltóságát. 
 
 

527 Ibid., [69] bekezdés 
528 Szomora szerint „A IX. cikk (4) bekezdésére tehát nem csak az időbeli hatály sérelmével, de az ügy érdemét 

tekintve egyúttal feleslegesen is hivatkozik az AB határozat”. SZOMORA ZS. (2016a), 535. 
529 3145/2018. (V.7.) AB határozat [82] bekezdés 



534 Ibid., [50] bekezdés 
535 CASE OF BLADET TROMSO AND STENSAAS v. NORWAY (Application no. 21980/93) 
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A teszt elemeiből a második tekinthető újnak, legalábbis abban az értelemben, hogy azt 

külön (további) vizsgálati szempontként rögzíti ebben a határozatban az AB. Ezt egészen 

egyértelművé teszi azon megfogalmazás, miszerint „Abban az esetben, ha a nyilvános közlés 

a közügyek szabad vitatását érinti, az alkalmazandó alkotmányjogi mérce megállapításához 

szükséges annak további vizsgálata, hogy a közléssel érintett személy – az adott helyzetben – 

közszereplői minőségben érintett-e. Önmagában ugyanis az a tény, hogy egy nyilvános közlés 

közéleti jellegű, nem vonja automatikusan maga után azt, hogy az érintett személyek 

személyiségvédelme lecsökken.”531 E körben az AB is konstatálja, hogy „nem alakult ki  

annak egyértelmű szempontrendszere, amely a közszereplői minőség megállapításának 

támpontjául szolgálna. Különösen indokolja azonban ennek a szempontrendszernek a 

jogalkalmazás számára történő egyértelművé tételét, hogy a megváltozott társadalmi 

viszonyok, különösen a telekommunikáció terjedése révén a közszereplői kör szélesedése 

figyelhető meg. Ennek a tendenciának az eredményeként olyan személyeknek is lehetősége 

nyílik egy–egy közéleti vita aktív alakítójává válni, akik korábban – státuszuk alapján – nem 

tartoztak a közszereplő fogalmi körébe. Ezek a személyek az ún. kivételes közszereplők. 

Ebben a körben külön kiemelést érdemel az a személyi kör, amely a médiában tevékenykedő, 

széles körben ismert személyeket foglalja magában (ún. médiaszereplők).”532
 

Ezt követően az AB hangsúlyozza, hogy a közszereplői minőség kérdésében mindig 

egyedi mérlegelést követően lehet állást foglalni, mely mérlegelési tevékenység fő 

szempontjainak a következőket tekinti: 

- az elsődleges szempont, hogy a megszólaló valamely közéleti (társadalmi, politikai) 

kérdésben fejtette-e ki nézeteit, 

- az érintett önkéntes elhatározása folytán vált-e a közélet alakítójává, 

- az érintett személynek milyen lehetőségei vannak arra, hogy a személyét, 

tevékenységét, nézeteit vagy hitelességét érintő megnyilvánulásokra reagálhasson.533
 

Mindezek után hangsúlyozza a testület, hogy a közszereplői minőség megállapításának nem 

az a döntő szempontja, hogy az érintettnek mi a státusza, hanem az, hogy a közügyeket érintő, 

illetve közéletinek minősülő nyilvános vitában résztvevők önkéntes elhatározásuk folytán 

váltak-e a közügyek, a közélet alakítójává, rendszeres vagy időszakonként megjelenő 

szereplőjévé.534
 

Egyet kell érteni Schanda Balázs párhuzamos indokolásával, mely szerint a 

közszereplői minőség további, önálló szempontként való kezelése eltérést jelent az AB addigi 

gyakorlatától. A 2014-ben meghozott alaphatározatoknak ugyanis az volt a lényege, hogy 

amennyiben a szólás közéleti vitát érint, akkor automatikusan magasabb védelmet élvez, míg 

ebben a határozatban a magasabb szintű védelem megalapozásához egy további szempontot 

vezet be a testület. Helytállóan mutat rá arra is, hogy az önkéntességnek a közszereplés 

fogalmi ismérveként történő kezelése az EJEB gyakorlatával sem áll összhangban, hiszen ott 

olyan esetekben is a vélemény-nyilvánítási szabadság javára döntöttek, amikor a közléssel 

érintettek egyáltalán nem kívántak közszereplővé válni.535 Egyetértek ezért azzal, hogy 

 
531 Ibid., [44] bekezdés 
532  Ibid., [45]-[46] bekezdések 
533  Ibid., [47]-[49] bekezdések 



537  Ibid., [69] bekezdés 
538  Ibid., [71] bekezdés 
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elsőként arról kell dönteni, hogy a közlés a közügyek vitájához tartozik-e, és ehhez adhat egy 

támpontot az érintett közszereplői minősége. Annak a kérdésnek pedig, hogy ebben a vitában 

ki vesz részt önként, illetve kinek milyen válaszadási lehetőségei vannak, a tűrési 

kötelezettség mértéke szempontjából lehet jelentősége. 

A hivatkozott AB határozat kétségtelen erénye, hogy felismerte, több mint húsz év 

után is bizonytalanság van abban a kérdésben, ki a közszereplő, és ennek milyen jelentősége 

van a mérlegelési folyamatban. A jogalkalmazást mindenképpen segíti annak a 

hangsúlyozása, hogy az érintett személy státusza önmagában nem dönti el az alkalmazandó 

alkotmányossági mércét. Kiolvasható az is, hogy az AB a közhatalmat gyakorló személyeket 

és a közszereplő politikusokat kiemelt közszereplőknek tekinti, ahol a státuszuk alapján 

jellemzően arra lehet következtetni, hogy az őket érő kritikák a közügyek vitatását érintik. Ez 

az összefüggés azonban nem kizárólagos, így itt is vizsgálni kell, hogy a közlés valóban a 

közügyek vitatását érinti-e, illetve, hogy az emberi méltóságuk sérült-e. Ezek a tételek 

összhangban állnak a 2014. évi alaphatározatokkal. A közszereplői minőség olyan felfogása 

azonban, amely a közlés kontextusán túl, önálló vizsgálati szempontként jelenik meg, és 

amely a közszereplés önkéntességéhez kötött, egyértelmű eltérést jelent az addigi  

gyakorlattól. 

Az elmúlt négy évben meghozott AB határozatok tehát éppen egy olyan kérdésben 

nem tudtak egységes mércét meghatározni, ahol a rendes bírói gyakorlat nagymértékben 

orientációra szorul.536 A bírói gyakorlat számára megítélésem szerint a legjobb iránymutatást 

Paczolay Péter adta, aki hangsúlyozta, „az érintett személy státuszáról, közszereplői 

minőségéről szóló (sok esetben bizonytalan) mérlegelés önmagában nem dönti el az 

alkalmazandó alkotmányossági mércék kiválasztásának kérdését.”537 A közügyek 

megvitatásával való kapcsolat – vagy ennek hiánya – a perdöntő, ennek a kérdésnek a 

tényállás tükrében történő eldöntésére a rendes bíróság rendelkezik hatáskörrel.538 Míg tehát a 

közléssel érintett személy státusza, az általa végzett tevékenység, adott esetben közszereplői 

minősége lehet egy a mérlegelendő szempontok közül, a valódi kérdés az, hogy a közlés a 

közügyekkel kapcsolatban állt-e. 

 

 
2. Tényállítás 

 
Mivel a rágalmazás törvényi tényállása a becsület csorbítására alkalmas tény állítását, 

híresztelését, vagy az ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használatát rendeli büntetni, 

minden rágalmazás vádjával indult eljárásban megkerülhetetlen kérdés, hogy az adott ügyben 

tényállításról van-e szó. A rágalmazás és a becsületsértés alapvető különbsége, hogy a 

rágalmazást tény állításával …. lehet csak elkövetni, míg a becsületsértés ténynek meg nem 

felelő kifejezés használatával (egyéb cselekmény elkövetésével) követhető el. Az 

elhatárolhatóság alapja tehát az, hogy adott esetben tényállítás történt-e, szögezi le 

 

 
536 Paczolay Péter már az 1/2015. (I.16.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolásban rámutatott, hogy e 

határozat „az alkotmányos jogbiztonság kívánalmaival szemben olyan érvelést fejt ki, amely a bírói gyakorlat 

számára nehezen értelmezhető kereteket nyújt.” [66] bekezdés 



544 KÁLMÁN GY. (1961), 97. 
545 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 496/1. 
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kiindulópontként a Kúria is.539 A büntetőbíróságok és a büntető jogtudomány művelői tehát 

már jóval azt megelőzően foglalkoztak a tény és a tényállítás fogalmának meghatározásával, 

hogy ennek alapjogi aspektusai egyáltalán felmerülhettek volna. Ennek megfelelően elsőként 

arra térek ki, hogy a büntetőjogban mit jelent a tényállítás. Ezt követően vizsgálom, hogy az 

Alkotmánybíróság milyen jelentőséget tulajdonított a tényállítás fogalmának és hogy e körben 

milyen alkotmányos követelményt állapított meg. 

 
2.1. A tényállítás büntetőjogi fogalma 

 
A tény fogalmát Heller Erik a következőképpen határozta meg: 

- a cselekvésnek bizonyos nem szerint megjelölhető köre (pl.: szabálytalanságokat követ el) 

- valamely személyes tulajdonság, mint következtetési alap (pl.: gyenge jellemű) 

- valamely cselekmény belső rugójára vonatkozó körülmény (pl.: a sértett jótékonysági 

cselekedetével jogellenes előnyhöz akart jutni).”540 Fayer megfogalmazásában „a 

rágalmazottnak imputáltatik, hogy ő tett valamit, vagy ő vele történt valami”.541 Angyal szerint 

tény minden a múltban létezett vagy a jelenben létező s az érzéki észrevevés lehetőségének 

körébe eső jelenség, tehát nemcsak az emberi cselekmény, hanem minden külvilági változás, 

valamint minden érzékelhető állapot”.542 Angyal idézi a Curia azon döntését, mely szerint az 

oly állítás, mely nincs ugyan közelebbről és egyenesen megjelölve, de amelyet mégis 

közvetlenül bizonyítani lehet, tényállításnak tekintendő (Bjogi dtár 17. köt. 57.1.)543 Ezen 

határozat arra utal, hogy a Curia az állítás bizonyíthatóságát tekintette választóvonalnak. 

Kálmán megfogalmazásában jogi értelemben vett ténynek tekinthetők: 

- az emberi cselekedet, 

- bármilyen egyéb esemény, 

- vélemények és szándékok (de csak létezésük és nem tartalmuk).544
 

Az 1978. évi IV. törvény miniszteri indokolása szerint „Tényállítás: személyes 

tudomásszerzésen alapuló közlés arról, hogy a múltban létezett vagy jelenben létezik valamely 

jelenség. A tényállítás a maga egyediségében és meghatározottságában élesen elhatárolandó a 

becsület csorbítására alkalmas, általánosságban tett értékítélettől. Tényállítás akkor valósul 

meg, ha a sértő kijelentés egyedileg felismerhetően meghatározza a sértett személy 

cselekvőségét.” Az újabb jogirodalom szerint jogi értelemben a tények az emberi cselekedetek, 

meghatározott magatartások tanúsítása és bármilyen megtörtént esemény, történés, végül a 

szubjektív tudatállapot létezése.545
 

A bírói gyakorlat szerint ténynek tekintendő az emberi cselekedet, magatartás, valamely 

megtörtént esemény, történés. Ez utóbbi fogalom - a történés - körébe tartozik az ember 

tudatállapota, a tudatban lezajlódó valamely élettani folyamat is. Az ember tudatállapotára, 

tudattartalmára vonatkozó valamely állítás tehát tényállítás. Ezzel szemben az értékítélet 

valamely esemény vagy cselekmény minősítését jelenti, s mint ilyen, inkább a bírálat, a kritika 
 

539 EBH 2013.B.8, BH 2013.204 
540 ANGYAL P. (1927), 14. 
541 FAYER L. (1905), 112. 
542 ANGYAL P. (1927), 16. 
543 Ibid., 95. 



550 36/1994. (VI.24.) AB határozat III.2. pont 
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körébe vonható.546 Az ítélkezési gyakorlatban egységesen elfogadott fogalom-meghatározás 

szerint a rágalmazás tényállási elemeinek vizsgálata során a „tényállításon” olyan 

nyilatkozatot, kijelentést kell érteni, amelynek tartalma valamely múltban megtörtént, vagy 

jelenben történő esemény, jelenség, állapot. A „tényállítás” szükséges feltétele az is, hogy a 

sértett magatartását a kijelentés, állítás egyedileg felismerhetően határozza meg.547
 

A fentiekből következően a tényállításnak van egy időbeli dimenziója, amennyiben az 

kizárólag a múltra és a jelenre vonatkozhat. A jövőbeni esemény állítása, az erre vonatkozó 

következtetés levonása nem tényállítás, hanem feltételezés, amely nem a rágalmazásnak, 

hanem esetleg a becsületsértésnek lehet a tárgya.548 További fogalmi összetevő, hogy a 

tényállítás eseményre, jelenségre, állapotra vonatkozik. Végül, megköveteli azt is a bírói 

gyakorlat, hogy az állítás konkrét legyen. A nyilatkozat a tényállítás fogalmának akkor felel 

meg, ha időben és térben oly mértékben körülhatárolt, hogy lehetséges vele szemben a valóság 

bizonyítása. Az általánosságban használt és határozott tényállítást nem tartalmazó, ily módon a 

valóság bizonyításának alapjául nem szolgáló kifejezések – annak ellenére, hogy takarnak 

bizonyos tényállítást –a magatartásra vonatkozó konkrét utalás hiányában nem alapozzák meg  

a rágalmazáshoz szükséges tényállítást.549
 

 
2.2. Alkotmányos szempontok megjelenése a tényállítással összefüggésben 

 
A tényállítás versus értékítélet kérdés a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban kapott 

alapjogi aspektust. Kifejtette az Alkotmánybíróság, hogy „az értékítéletre, az egyén személyes 

véleményére a véleménynyilvánítási szabadság minden esetben kiterjed, függetlenül attól, 

hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észérveken alapul. A szintén 

alkotmányos oltalom alatt álló emberi méltóság, becsület, jó hírnév azonban az értékítéletben 

megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és ezek védelmében a 

büntetőjogi felelősség érvényesítése sem tekinthető - általánosságban - aránytalannak, így 

alkotmányellenesnek. …. A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a 

tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás 

szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan 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 az alkotmányos védelem 

nem vonatkozhat a tények meghamisítására.”550 Az Alkotmánybíróság meghúzta tehát a 

tényállítások és értékítéletek közötti határvonalat a vélemény-nyilvánítási szabadság védelme 

szempontjából. Tartózkodott azonban attól, hogy a tényállítás fogalmát meghatározza. 

 
2.3. Az elhatárolás nehézségei a bírói gyakorlatban 

 
 

546  BH 1994.171 
547  BH 2009.135 
548 EBH 2013.B.8 
549 EBH 2016.B.4. 
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Az ügyek jelentős részében annak eldöntése okozza a legnagyobb nehézséget, hogy 

tényállításról, tényre közvetlenül utaló kifejezésről vagy értékítéletről van-e szó. „A gyakorló 

jogász számára sokszor gondot okoz annak megállapítása, hogy a feljelentésben szereplő 

állítás beletartozik-e ebbe a kategóriába. .. a tényre közvetlenül utaló kifejezés beazonosítása 

szintén csak elméletben egyszerű, a gyakorlat nehezen küzd meg vele” - írja Cserni.551 A 

tényállítás és értékítélet elhatárolásának nehézségeit szemléletik az alábbi ügyek. Az első 

példában táblázatos formában mutatom be, hogy ugyanazon szövegrészeket hogyan 

minősítették az egyes bíróságok.552
 

 
1. „A tények azt mutatják, hogy a régi vezetőség rengeteg állami pénznek a Postához 

vonzásában reménykedett, az ilyesmi pedig módot kínál arra, hogy közeli személyek is jó 

üzlethez jussanak. Arról meg vagyok győződve, hogy az álmok, a totális gazdasági 

felelőtlenség, a megalománia és bűncselekmények elegyével állunk szemben. Ám, hogy jól 

látom-e, és mi, milyen arányban nyert itt teret, arról csak a vizsgálatok lezárultával lehet majd 

konkrétabbat mondani”. 

 
PKKB vélemény 

Fővárosi Bíróság vélemény 

Legfelsőbb Bíróság kifejezett tényállítás az, hogy olyan tények vannak, amelyek 

miatt a magánvádló alaposan gyanúsítható azzal, hogy a 

közvagyon kezelése során bűncselekményeket követett el. Ez 

bűncselekmény elkövetésére való közvetlen utalást is jelent. 

 
2. „A Posta a magánvádló idején 7 céggel úgy kötött 118 millió forintos megállapodást, hogy 

azok semmit sem teljesítettek, a pénzt viszont megkapták”. 

 
PKKB kritika 

Fővárosi Bíróság kritika 

Legfelsőbb Bíróság tényállítás 

 
A sérelmezett kijelentések büntetőjogi minősítése problematikusnak minősült abban az 

ügyben is, ahol az eljáró bíróságoknak a közmédia 2013. március 15-ei hóhelyzettel 

kapcsolatos tudósításairól írt internetes bejegyzést kellett megítélnie. Míg az elsőfokú bíróság 

a vád tárgyát képező hat kijelentésből az első ötöt kivétel nélkül vélemény-nyilvánításként 

értékelte,553 addig a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék arra az  álláspontra 

helyezkedett, hogy valamennyi vád tárgyává tett mondat tényállítást tartalmaz, így nem 

vonhatók a bírálat, illetve kritika körébe.554
 

 

 
551 CSERNI J. (2007), 117. 
552 PKKB 7.B.V.24.802/2002/8. számú ítélete, Fővárosi Bíróság 22.Bf.6177/2005/8. számú végzése, Legfelsőbb 

Bíróság Bfv.I.123/2006/5. számú végzése 
553 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.Bpk.410/2014/2. számú végzése 
554 Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.9617/2014/2. számú végzése 
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A tényállítás v. értékítélet probléma megjelent az ún. UD Zrt. ügyben is. A 

„Népszabadság” című napilap 2008. év szeptember hó 20. napi számának a Hétvége című 

rovatában megjelent a vádlott „A diktatúra árnyéka” című cikke. A Budapesti II. és III. 

Kerületi Bíróság a vádlottat nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt 

100.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte.555 Az elsőfokú bíróság jogi álláspontja szerint a vádlott a 

cikkében tényként közölte, hogy a magánvádló titkos hálózatot hozott létre törvénytelen 

eszközökkel való információszerzés céljára, behatolt az Origo freemail-jébe, feltérképezte sok 

ezer postafiók tulajdonos kapcsolatrendszerét, telefon híváslistához jutott hozzá, megfigyelt 

embereket és ezzel már túllépte a véleménynyilvánítás szabadsága folytán védett kört. A 

Fővárosi Törvényszék szerint azonban az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása nem az egész 

írásművet tekintette a tényállás alapjának, így a szövegkörnyezetéből kiragadva nem volt 

teljes körben értékelhető a vádlott cselekménye. Az ily módon kiegészített tényállás alapján a 

másodfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az inkriminált cikk közéletet feltáró 

írás, a nyilvános közbeszédből ered és sokakat érintő eseményeket dolgoz fel. Kiemelte 

továbbá, hogy a nyilvánosságra került tényeket a vádlott a cikkében nem ferdítette el, … az 

előzőekben megjelent cikkek alapján véleményt fejezett ki, ami a véleményközlő műfajok 

családjába tartozik, ezáltal ugyan objektivitásra törekszik, de joggal tekinthető szubjektív 

műfajnak. A cikk nem tényt közölt, hanem egy adott értékrendszer mentén próbálta orientálni, 

eligazítani az olvasót, vagyis véleményt fejtett ki. Ezen érvelés alapján felmentette a 

vádlottat.556 A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla osztotta a másodfokú bíróság jogi 

álláspontját, a tényállás további hiányosságaként értékelte azonban, hogy nem tartalmazza 

azokat az előzményeket, amelyek alapján sor került a cikk megírására.557
 

Más ügyekben is kritikaként fogalmazta meg a harmadfokú bíróság, hogy az elsőfokú 

bíróság csak részben derítette fel az ügy elbírálásához szükséges releváns körülményeket, a 

kifogásolt szólást a szövegkörnyezetből kiragadva tévesen értékelte és abból vonta le a vádlott 

bűnösségét megalapozó jogi következtetését.558 Ez az érvelés köszön vissza a következő 

ügyben is, ahol a Fővárosi Ítélőtábla hangsúlyozta, „A magánvádló által kifogásolt 

kifejezéseket - „puccos, de gyáva; liberális paparazzi” - nem csupán a szövegkörnyezetből 

kiszakítottan, hanem a szövegösszefüggéseiben is értelmezni kell. A vádlott által használt 

kifejezések nem szakíthatók el a 2006. év október hó 28. napján az eljárásban résztvevők által 

sem vitatott történésektől. … A vádlott által írt újságcikk összességében egy politikai 

hozzáállást bírált, melynek része volt a sértett 2006. év október hó 28-i tevékenysége. A 

cikkben szereplő, az előbbiekben elemzett négy szó a vád tárgyává tett szövegkörnyezetben 

nem hordoz olyan jelentéstartalmat, nem tekinthető olyan gyalázkodó kifejezésnek, ami 

büntetőjogi védelmet igényelne”.559 Látható tehát, hogy a sérelmezett írás műfaja, a 

szövegkörnyezet és az előzmények nagyban befolyásolják annak megítélését, hogy az adott 

ügyben tényállításról vagy értékítéletről van-e szó. 

Az egyes kijelentések jogi minősítésével kapcsolatos problémákat eszenciálisan hozta 

felszínre az ún. Ungváry-ügy. Ungváry Krisztián történész „Egy eljárás genezise: a Dialógus 

 
555 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 5.B.1393/2008/16. számú ítélete 
556 Fővárosi Bíróság 20.Bf.II-III.6153/2010/8. számú ítélete 
557 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
558 Fővárosi Ítélőtábla Bhar.292/2008/8. számú végzése 
559Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.90/2008/7. számú ítélete 
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Pécsett” címmel írást tett közzé az Élet és Irodalom 2007. év május hó 18. napján megjelent 

számában. Kiss László a következő kijelentéseket sérelmezte és lépett fel előbb magán-, majd 

pótmagánvádlóként: 

 
Bevezető: 

„a magyarországi ügynökbotrányok elfedik azt a tényt, hogy a legtöbb besúgás a Kádár- 

rendszerben nem az ügynökök, hanem az alkalmi, a társadalmi és a hivatalos kapcsolatok 

részéről érkezett… az állambiztonság a Dialógussal szemben csupán 8 ügynököt tudott 

mozgósítani, akik csak jelentéktelen információt adtak. A besúgások és a megtorlás 

szempontjából sokkal fontosabbnak bizonyult 9 „hivatalos kapcsolat.” 1. számú politikai 

munkatárs, 2. számú alkalmi operatív kapcsolat, 3. számú egyetemi párttitkár, a 4. számú 

pótmagánvádló (ma alkotmánybíró), aki a jogi kar párttitkára, valamint 5. számú és 6. számú  

a jogi kar, 7. számú a tanárképzőkar, 8. számú, az egyetem és BM a Pollack Mihály Műszaki 

Főiskola KISZ-titkárai.” 

 
Cikk 3. fejezet: „elsősorban 8. számú és a pótmagánvádló állt rendszeres és minden jel szerint 

kollégiális kapcsolatban az állambiztonsággal, sok esetben elébe menve 

elvárásainak.” 

 
Cikk 4. fejezet: „ennél súlyosabban viselkedett a pótmagánvádló, aki 1983. március 24-én 

utasította a jogi kari KISZ-titkárt arra, hogy azonnal szedje le a Dialógus 

plakátokat, mert az országnak nincsen szüksége egy ilyen semleges 

szervezetre, ezért ne is reklámozzák azt.” 

 
Cikk 5. fejezet: „Gy. F. volt az egyetlen, aki vállalta a karon a nyílt vitát a Dialógussal 

szemben. Míg az egyetem párttitkára, az egyetem KISZ-titkára, vagy a 

pótmagánvádló hivatalos kapcsolatként a besúgásban, vagy a kemény kéz 

politikájának követelésében serénykedett, addig ő ehelyett legalább nyílt 

sisakkal képviselte a KISZ egyébként képviselhetetlen álláspontját.”…. 

„szemben a pótmagánvádlóval és az egyetem KISZ-titkárával azonban ő 

legalább annyit megtett, hogy a nyilvánosság előtt, még ha általánosságban 

is, de a saját felelősségét is megemlítette.” 

 
„Az Utóvédharcok”: „Az egyetem KISZ-titkára és a pótmagánvádló gondoskodtak a renitens 

hangok elnémításáról. Az 1983. március 30-i pártgyűlésen az esetről 

így számolt be…. a pótmagánvádló: olyan információi vannak, 

miszerint a KISZ-titkárként jelölt személy titkárjelöltsége mögött a 

jogi karon alakuló Dialógus csoport törekvései állnak. Ez a rövid 

mondat a korszakban egyértelműen a KISZ-titkár jelölt politikai 

halálát jelentette.” 

 
„Utóélet”: „a pótmagánvádló pedig mind a mai napig, mint a magyar alkotmányosság őre 

reprezentálja a Magyar Köztársaság jogfelfogását.” 



175  

A Hír Tv 2007. év május 26-i „Kontraszt” című műsorában a vádlott a fenti tanulmány 

kapcsán, Gyurcsány Ferencnek a Dialógus-csoport elleni állambiztonsági eljárásban játszott 

szerepéről úgy nyilatkozott, hogy „a főszemetekhez képest ő még kevésbé volt szemét, de ő is 

a szemetek közé tartozott.” 2008. év áprilisában megjelent a vádlott szerzőtársával írt 

„Elhallgatott múlt” című könyve „a pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése 

Magyarországon.” alcímekkel, melyben szerepel az egyik fejezetben „Egy eljárás genezise. A 

Dialógus Pécsett” című írás bővített formában és a forrásokat tartalmazó lábjegyzetekkel. 

Az elsőfokú bíróság560  elrendelte az ügyben a valóság bizonyítását. Ebből implicite 

arra lehet következtetni, hogy tényállításnak tekintette a sérelmezett szövegrészeket. A 

rágalmazás vonatkozásában meg is állapította, hogy „a vádlott által a két újságcikkben 

előadott, majd a könyvben megismételt tényállítások objektíve egyértelműen alkalmasak a 

magánvádló becsületének csorbítására”. Ezt követően azonban úgy foglalt állást, hogy „az  

ügy eldöntésének kulcsa valójában nem a valóság bizonyítása, a rágalmazási cselekmény jogi 

megítélését a valóság bizonyítása nem döntheti el”. Majd kifejtette, hogy „a bíróságnak 

egyrészt abban kellett állást foglalni, hogy a vádlott kutatási eredményeinek nyilvánosságra 

hozatala, mint az alapjog megnyilvánulása elsőbbséget élvez-e a magánvádlói becsület 

védelmével szemben. Másrészt vizsgálni kellett azt is, hogy a vádlott által tett állítások, 

használt kifejezésmódok, megfogalmazások belül vannak-e azokon a határokon, amelyeket a 

magánvádlónak, mint közszereplőnek el kell tűrnie.” Ezzel az okfejtéssel kapcsolatban két 

kritika fogalmazható meg. Ha a bíróság szerint a tudományos kutatás szabadsága elsőbbséget 

élvez a becsület védelmével szemben, vagy ezt a kérdéskört vizsgálni kívánja, akkor ez 

logikailag megelőzi a valóság bizonyítását, melyről egyébként maga a bíróság állapítja meg, 

hogy a konkrét ügyben nincs ügydöntő jelentősége. Ami pedig a közszereplő fokozottabb 

tűrési kötelezettségét illeti, értékítéleteknél egyáltalán nincs helye a valóság bizonyítás 

elrendelésének, tényállításoknál viszont valóság bizonyítás hiányában nem tudja eldönteni a 

bíróság, hogy tudatosan hamis állítás, vagy a foglalkozási kötelezettség megszegése 

kimutatható-e az ügyben. Az elsőfokú bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vádlott 

által publikált tanulmány történelmi dolgozat, a bíróság pedig nem foglalhat állást 

tudományos vélemény igazságtartalmáról. Az indokolásban kifejtette, hogy „az 1983-as 

események nem pusztán ténykérdések, amit a bíróság megítélhetne, hanem 

történettudományos kérdések is, amit a bíróság nem bírálhat el. Ténykérdés, hogy az adott 

esetben volt-e együttműködés a pártszervek és az állambiztonság között. Volt, ezt az ... iratai 

igazolják. Ténykérdés az is, hogy a pótmagánvádló (az ... intézkedési tervvel objektíve 

összhangban) levetette a plakátot. Mindezek a valóság bizonyításának tárgyát képezhetik. Az 

viszont tudományos kérdés, hogy általában szükségszerű volt-e az együttműködés a párt és az 

állambiztonság között. Következésképpen tudományos kérdés az is, hogy a szükségszerű 

együttműködést alapul véve igazolható-e a források alapján pótmagánvádló együttműködése 

az állambiztonsággal. E kérdés nem lehet valóság bizonyításának, bírói állásfoglalásnak a 

tárgya.” A bíróság szerint a vádlott „állításai teljes egészében véleménynek, értékítéletnek 

minősülnek. A fentiek miatt a vádlott becsület csorbítására alkalmas tényállításai nem mennek 

túl azokon a határokon, amelyeket a közszereplő pótmagánvádlónak el kell tűrnie. A vádlott 

erős kritikai éllel fogalmazta meg tudományos következtetéseit, állításai, az általa használt 

 
560 PKKB 20.B.25.036/2009/14. számú ítélete 
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kifejezések azonban kizárólag értékítéletet tartalmaznak”. Az elsőfokú bíróság a rágalmazás 

vádja alól felmentette a vádlottat, bűnösnek mondta ki azonban becsületsértés vétségében, 

mivel álláspontja szerint „túlment azon a határon, amit a közszereplő magánvádlónak el 

kellene viselnie”, a „főszemét” pusztán egy lealacsonyító kifejezés, amiért megrovásban 

részesítette a vádlottat. 

Az elsőfokú bíróság vitathatatlan érdeme, hogy észlelte az ügy alkotmányos 

összefüggéseit. Az ítéletben azonban teljes egészében keveredik a tényállítás, tudományos 

következtetés, kifejezés, vélemény, értékítélet. Hasonlóképp keverednek a büntethetőséget 

kizáró okok, úgymint tudományos kutatás szabadsága, közszereplők fokozott tűrési 

kötelezettsége, valóság bizonyítása. Az elsőfokú bíróság annak megállapításától, hogy az 

ügyben tényállításokról van szó, és lefolytatta a valóság bizonyítását, eljutott odáig, hogy az 

összes állítás értékítéletnek minősül, amelyet a tudományos kutatás szabadsága véd. Ha 

tényállításokról van szó, amelyek alkalmasak a pótmagánvádló becsületének csorbítására, a 

cselekmény tényállásszerű. A következő lépés a jogellenesség vizsgálata, ahol mérlegre lehet 

tenni a tudományos kutatás szabadságát vagy a sértett közszereplői minőségét. Amennyiben a 

bíróság szerint a tudományos kutatás szabadsága a tárgyi ügyben elsőbbséget élvez, 

befejeződik a vizsgálat, hiszen jogellenesség hiányában felmentő ítéletet kell hozni. Ha pedig 

a bíróság a közszereplői minőségnek tulajdonít döntő jelentőséget, akkor tényállítások esetén 

el kell rendelni a valóság bizonyítását. Ellenben, ha a sérelmezett szövegrészeket 

értékítéletnek minősíti, akkor mind a tudományos kutatás szabadsága, mind a közszereplői 

minőség kizárja a cselekmény jogellenességét. A valóság bizonyítása ekkor szóba sem 

kerülhet. Az ítélet indokolásában több olyan fejtegetés olvasható, amelyeket tévesnek tartok. 

Így kifejti az elsőfokú bíróság, miszerint „a tudományos minőség jogi elismerése 

nélkülözhetetlen, anélkül egyszerű véleményként kellene értelmezni a tudományos álláspontot 

is, el kellene rendelni a valóság bizonyítását és annak eredményeként büntetőbírói 

módszerekkel kellene állást foglalni olyan tudományos kérdésekben, amik esetleg e 

módszerekkel nem is igazolhatók.” Vélemény (értékítélet) esetén azonban valóság bizonyítást 

nemhogy nem kell, de nem is lehet elrendelni. Ugyancsak nem osztom, hogy „A valóság 

bizonyításának elrendelése esetén sincs a bíróság kötve annak eredményéhez, hiszen 

amennyiben egyéb jogellenességet kizáró okot észlel, annak alapján kell kialakítania a 

döntését.” A jelenlegi bírói gyakorlat alapján ugyanis a büntethetőséget kizáró okok között 

utolsó a valóság bizonyításának elrendelése. Amennyiben a bíróság jogellenességet kizáró 

okot észlel, akkor szükségtelen a valóság bizonyítás elrendelése. Kritikaként vethető fel az is, 

hogy a bíróság elmosta a konkrét és az általános közti síkokat a tudományos kutatás 

kérdésében. Abból ugyanis, hogy a bíróság abban a kérdésben, hogy általában szükségszerű 

volt-e az együttműködés a párt és az állambiztonság között, nem foglalhat állást, nem 

következik, hogy a vád tárgyává tett konkrét állítások valóságtartalmát ne vizsgálhatná. Ez az 

ellentmondás az indokolásban is egyértelműen tetten érhető, hiszen a bíróság több állítás (pl. 

plakátlevétel) kapcsán elismeri, hogy valóság bizonyítás tárgyát képezheti, sőt, az állítás 

valósága bizonyítást nyert. 

Alapvetően más álláspontra helyezkedett a másodfokú bíróság és tényállításnak 

minősítette a következőket: 

- pótmagánvádló utasította 1983. március 24-én .. jogi kari KISZ titkárt arra, hogy 

azonnal szedje le a Dialógus plakátokat, 
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- a pót-magánvádló hivatalos kapcsolatként a besúgásban serénykedett, 

- a Dialógus csoportra hivatkozással megakadályozta ... KISZ titkárrá választását. 

A másodfokú bíróság az Alkotmány 70/G. §-ára hivatkozást csak a vád tárgyává tett írás 

alapkoncepcióját illetően tekintette helyesnek. Az alapkoncepció lényege, hogy a Kádár- 

korszak állambiztonsági mechanizmusának igen fontos részét képezték az ún. hivatalos 

kapcsolatok (azaz azok a személyek, akik az adott területen, vonalon vagy objektumban 

vezetői munkakörüknél fogva kötelezően segítik az állambiztonsági szervek munkáját), és a 

szerző véleménye szerint e hivatalos kapcsolatok tevékenysége károsabb volt, mint az 

ügynököké). Tényállításokról lévén szó, a másodfokú bíróság szerint a büntetőjogi felelősség 

alóli mentesülés egyetlen lehetősége a valóság bizonyítása, mely eredményre vezetett a 

következő állítások vonatkozásában: 

- pótmagánvádló utasította 1983. március 24-én .. jogi kari KISZ titkárt arra, hogy 

azonnal szedje le a Dialógus plakátokat, 

- a Dialógus csoportra hivatkozással megakadályozta ... KISZ titkárrá választását. 

Megállapította azonban a vádlott bűnösségét azon tényállítás tekintetében, miszerint a pót- 

magánvádló a besúgásban serénykedett. A másodfokú bíróság ezért a vádlottat egy évi 

időtartamra próbára bocsátotta.561 A másodfokú bíróság sem az Alkotmánybíróság 

határozatait, sem a strasbourgi gyakorlatot nem hívta fel. 

A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla mindkét bűncselekmény vádja alól 

felmentette a vádlottat.562 Az ítélet szerint az Ítélőtábla mindenekelőtt a strasbourgi eseti 

döntéseket,  valamint  a  30/1992.  (V.  26.),  34/1994.  (VI.24.),  36/1994.  (IV.24.),  41/2005. 

(X.27) AB határozatok iránymutatásait vette alapul. A hivatkozott határozatok elemzése 

alapján a vádlott írásait teljes egészében tudományos dolgozatban, kutatás  eredményből 

levont véleménynek tekintette. Álláspontja szerint a történészi következtetések teljes 

egészében a vádlott koncepcióját tükrözik, ezek a tényállásban külön szét nem választhatók 

aszerint, hogy ezek a pótmagánvádló konkrét szerepére vonatkoznak-e. Az Ítélőtábla 

álláspontja szerint „tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a valóság bizonyítását elrendelte, 

még akkor is, ha a pótmagánvádló jelenleg közéleti szereplőnek minősül, és közszereplői 

minősége MSZMP párttitkár helyettesként is megállapítható. Annak eldöntését, hogy 

korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytatott-e, a közérdek indokolta ugyan, 

de a vélemény bizonyítása nem lehetséges, bizonyítás csupán abban a körben folytatható, 

hogy a kifogásolt dolgozatok, nyilatkozatok bírnak-e némi valóságalappal, vagy csupán 

gyalázkodó jellegűek.” Az Ítélőtábla okfejtése szerint a „pótmagánvádló hivatalos 

kapcsolatként a besúgásban, vagy a kemény kéz politikájának követelésében serénykedett” 

kiemelt rész egyértelműen véleménynek minősül, hiszen önmagában nem alkalmas arra, hogy 

abból megállapítható lenne, hogy nevezett mikor, kinek a besúgásában működött közre, vagy 

hol követelte a „kemény kezet”. A másodfokú bíróság által is bizonyítottnak vélt és a vádló 

által  sem  vitatott  plakát  levételben,   jelentéstételben,  felszólalásban,  a  KISZ  titkár  jelölt 

„politikai halálában” való pótmagánvádlói közreműködésből viszont lehet olyan véleményt 

alkotni, hogy a pótmagánvádló besúgásban, a kemény kéz politikájának követelésében 

serénykedett. A bíróságnak tehát nem a vélemény valóságtartalmát kell vizsgálnia, azt nem is 

 
 

561 Fővárosi Bíróság 20.Bf.V.7908/2009/5. számú ítélete 
562 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.341/2009/6. számú ítélete 
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vizsgálhatja, hanem azt, hogy a véleménynyilvánításban foglalt állítások rendelkeznek-e 

ténybeli alappal. Az Ítélőtábla álláspontját jól reprezentálja a következő idézet: „A 

véleménynyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy a többségnek tűrni kell az akár kirívóan 

sértő, de ténybeli alapokat nem nélkülöző és ezért gyalázkodónak nem tekinthető 

kifejezéseket is, ha azok értékítéletek.”. A közszereplők esetében tehát a bizonyítás nem a  

való tények feltárására, hanem csak az elkövető jóhiszeműségének igazolására, annak 

kiderítésére szolgálhat, hogy az értékítéletnek volt-e ténybeli alapja, vagy sem. Helytállóan 

mutat rá Koltay András, hogy az Ítélőtábla nem az Alkotmánybíróság mércéjét  követte, 

hiszen az Alkotmánybírósággal ellentétben differenciált a ténybeli alappal bíró, illetve nem 

bíró vélemények között”.563 Ez a megközelítés a strasbourgi gyakorlat sajátja. Az Ítélőtábla 

további okfejtése szerint a pótmagánvádló a pártállam idején, mint párttitkár helyettes vállalt 

közszereplést, jelenleg alkotmánybíróként közszereplő. A vádlottnak az első- és másodfokú 

bíróság helyesen biztosította, hogy bizonyíthassa miszerint történészi következtetéseinek volt 

alapja. Büntetőjogilag az a véleménye sem kifogásolható, hogy a pótmagánvádlót, aki  

jelenleg alkotmánybíró, Magyarország volt miniszterelnökét, volt igazságügyminiszterét 

múltbeli tevékenységük miatt „főszemétnek, szemétnek” tartja és ezt a nyilvánosság elé tárta. 

Mint ahogy az EJEB kifejtette „a totalitárius múltú ország saját történelmével szembenéző” 

tényfeltárás semmilyen módon nem korlátozható, a volt és jelenlegi közszereplő jogállamban 

sem polgári, sem büntetőjogi eszközökkel a múlttal szembenézést nem akadályozhatják meg. 

A vádlott célja az volt, hogy bemutassa a pártállam politikai birtokosainak felelősségét, az 

információáramlást a besúgás rendszerében. A jóhiszeműsége ezért nem vonható kétségbe, 

mert e történelmi feltárásra irányuló adatgyűjtés során szerzett ismereteit kívánta a vádlott 

megosztani a jelenkor társadalmával. A közszereplő pótmagánvádló ezt tűrni köteles, viszont 

jogosult ellenvéleményét is kifejteni”. Jól látható, hogy az Ítélőtábla okfejtésében az EJEB 

esetjogában kimunkált szempontok köszönnek vissza. 

A sértett a felülvizsgálati indítványban azt is sérelmezte, hogy az Ítélőtábla a terhelti 

állításokat értékítéletnek minősítette. Függetlenül attól, hogy az indítvány az indokolási 

kötelezettség megsértésére hivatkozott, okfejtése valójában anyagi jogi természetű volt. Mivel 

pedig az ügyben harmadfokú bíróság hozott ügydöntő határozatot, anyagi jogi okból a 

felülvizsgálat nem volt megengedett.564 Ebből következően e kérdésben a Legfelsőbb Bíróság 

nem foglalhatott állást. 

 
Az eljárt fórumok döntései közötti különbséget szemlélteti a következő táblázat: 

 
 

 PKKB Fővárosi 

Bíróság 

Fővárosi Ítélőtábla 

a pótmagánvádló 

állt rendszeres és 

minden jel szerint 

kollégiális 

vélemény  vélemény 

(kutatás eredményéből 

levont következtetés) 

 
 

563 KOLTAY A. (2014a), 137. 
564 Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.927/2010/4. számú végzése 
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kapcsolatban az 

állambiztonsággal, 

sok esetben elébe 

menve 

elvárásainak. 

   

a pótmagánvádló 

1983. március 24- 

én utasította a jogi 

kari KISZ-titkárt 

arra, hogy azonnal 

szedje le a 

Dialógus 

plakátokat 

vélemény tényállítás vélemény 

(kutatás eredményéből 

levont következtetés) 

a pótmagánvádló 

hivatalos 

kapcsolatként a 

besúgásban, vagy 

a kemény kéz 

politikájának 

követelésében 

serénykedett 

vélemény tényállítás vélemény 

(kutatás eredményéből 

levont következtetés) 

gondoskodtak a 

renitens  hangok 

elnémításáról, a 

KISZ   titkár- 

jelölttel 

kapcsolatos 

megjegyzése 

annak politikai 

halálát jelentette 

vélemény tényállítás, az 

azonban, hogy 

ez a politikai 

halálát 

jelentette, 

vélemény 

vélemény 

(kutatás eredményéből 

levont következtetés) 

a felelősség 

szempontjából 

döntő kérdés 

tudományos 

kutatás 

szabadsága 

valóság 

bizonyítása 

- tudományos 

vélemény-e, 

- van-e ténybeli 

alapja az 

állításnak 

 

Látható tehát, hogy az ügy eldöntése szempontjából alapvető jelentőséggel bírt, hogy a vád 

tárgyát képező állításokat tényállításnak, vagy értékítéletnek minősíti-e a bíróság, mivel ez a 

büntethetőséget kizáró okokra és a bizonyítási kérdésekre is alapvetően kihatott. 

 
A tényállítás és értékítélet elhatárolásával azonban nemcsak a büntető bíróságok 

küzdenek. Az ezen ügy kapcsán indult sajtóhelyreigazítási, valamint jóhírnév megsértése 
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miatt indított perekben született ítéletek egyértelműen bizonyítják, hogy ez a polgári 

ügyszakban is neuralgikus kérdés. A sajtó-helyreigazítási perben a Fővárosi Bíróság 

helyreigazító közlemény közzétételére kötelezte a lap szerkesztőségét.565 A 

személyiségvédelmi perben a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az alperesek 

megsértették a felperes személyiségi jogait.566 A Fővárosi Ítélőtábla ellenben elutasította a 

keresetet, mivel álláspontja szerint valós tényekkel alátámasztott értékítéletekről van szó. 

Mindössze azt állapította meg, hogy a „szemét” kifejezéssel megsértették a felperes 

becsületét.567 A Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor megállapította a jóhírnév megsértését, mivel 

a cikkben szereplő állításokkal az alperes hamis látszatot keltett. Egyértett ugyanakkor azzal, 

hogy a szemét kifejezés megsértette a felperes becsületét.568
 

A fentiekből az is kirajzolódik, hogy a konkrét esetben nemcsak  a 

tényállítás/értékítélet kérdésben tért el markánsan a polgári, illetve büntetőbíróságok jogi 

álláspontja, hanem abban a kérdésben is, hogy egy közszereplő esetében mit tekint 

sértő/becsület csorbítására alkalmas kifejezésnek. A polgári bíróságok a „szemét, főszemét” 

kifejezés használata miatt megállapították a becsület megsértését, míg a büntetőeljárásban a 

Fővárosi Ítélőtábla büntetőjogilag nem tartotta kifogásolhatónak ezen kifejezéseket, mivel 

ezekre a közszereplő tűrési kötelezettsége kiterjed. Érdemes megemlíteni, hogy a tényalap 

kérdésében a Fővárosi Ítélőtábla két tanácsának megközelítése is eltért, hiszen amíg a polgári 

ügyszakos tanács a tényalap valóságát követelte meg, addig a büntető tanács „bizonyos 

ténybeli alap” meglétét tette vizsgálat tárgyává. 

Ez az ügy tehát arra is rávilágít, nem egyszerűen arról van szó, hogy a büntető 

bíróságok gyakorlatában nincs egység, illetve, hogy a polgári ügyszakban nem egységes a 

bírói gyakorlat (mindkettő önmagában is elég nagy probléma), hanem, hogy a büntető és 

polgári bíróságok határozatai között is homlokegyenest ellenkező álláspontok mutathatók 

ki.569 

Okszerűen felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy ugyanazon ügy polgári és 

büntetőjogi megítélése ennyire eltérő. Koltay szerint „kérdéses, hogy szükség volna-e azonos 

vagy egymással harmonizáló mérce bevezetése a két jogágban. Véleménye szerint a két jogág 

eltérő sajátosságai miatt ez nem célszerű és nem is feltétlenül szükséges. Egyrészt, a 

vonatkozó törvényi tényállások sem azonosak (a Ptk. és a Btk.-beli becsületsértés, valamint a 

Ptk. szerinti jóhírnévsértés és a Btk-beli rágalmazás feltételei kisebb-nagyobb mértékben 

eltérnek), másrészt a jogi felelősség megállapításának feltételei sem azonosak (a büntetőjogi 

„bűnösség” egészen mást jelent mint  a polgári jogi „felelősség”). Ebből fakadhat az a 

következmény, hogy egyazon tényállás miatt indult ügyekben – a véleményszabadság 

szempontjából – más-más lehet az eredmény”.570 Abban természetesen igaza van Koltay 

Andrásnak, hogy a két jogág sajátosságai eltérőek, a tényállások nem fedik teljes egészében 

egymást, és az is igaz, hogy a polgári jogi és a büntetőjogi felelősség nagyban eltérhet. Azt 

gondolom ugyanakkor,  hogy a  polgári  és  büntető  bíróságok  jelen  ügyben  hozott döntései 
 

565 Fővárosi Bíróság 19.P.23.260/2007/8. számú ítélete 
566 Fővárosi Törvényszék 19.P.25.000/2007/16. számú ítélete 
567 Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.082/2009/5. számú határozata 
568 Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.328/2010/5. számú határozata 
569 Koltay András megfogalmazása szerint „az Ungváry-ügyekből az is kiviláglik, hogy a polgári jog és a 

büntetőjog viszonya nem teljesen harmonikus”. KOLTAY A. (2014a), 145. 
570 Ibid., 145. 
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közötti különbségeket csak részben magyarázza a büntetőjog ultima ratio jellege, illetve a 

polgári és büntetőjogi tényállások részbeni eltérése. A jóhírnév megsértése és a rágalmazás 

tényállása között ugyanis azonos elemek is kimutathatók. Így 

- a tényállítás és híresztelés, mint magatartás teljesen megegyezik a két tényállásban, 

- a jóhírnév megsértéséhez az állítás sértő jellege, míg a rágalmazás esetében ennek absztrakt 

lehetősége (alkalmas a becsület csorbítására) szükséges, 

- mindkét esetben felmerül a valótlanság kérdése, hiszen a jóhírnév megsértésénél tényállási 

elem a valótlanság, a rágalmazásnál pedig a valóság bizonyítása, mint büntethetőséget kizáró 

ok kapcsán juthat jelentőséghez ez a kérdés. 

A jelen ügyben éppen azokon a pontokon mutathatók ki eltérések az ítéletekben, amelyek 

többé-kevésbé közösnek tekinthetők a tényállásokban, azaz, hogy mi minősül tényállításnak 

és mit tekintünk sértőnek, illetve becsület csorbításra alkalmasnak. Véleményem szerint a 

jelen ügyben az eltérő döntések arra voltak visszavezethetők, hogy 

- az egyes bíróságok hogyan értelmezik a tényállítás fogalmát, 

- alkalmazzák-e az AB határozatokat, illetve a strasbourgi határozatokat, 

- és ha igen, akkor az AB határozatban vagy a strasbourgi esetjogban kimunkált elveket 

követik-e. 

A probléma tehát nemcsak az, hogy egy adott jogágon belül nem egységes a bírói 

gyakorlat annak megítélésében, hogy mi tekinthető tényállításnak, vagy hogy egy közszereplő 

esetében meddig terjed a tűrési kötelezettség, hanem, hogy az ugyanazon személyiségi jog 

védelmére hivatott jogágak válaszai között is differencia van. Ez nagyfokú bizonytalanságot 

eredményez mind az újságírók, mint a sértettek körében, hiszen még a bírói gyakorlat, az AB 

határozatok és a releváns strasbourgi határozatok ismeretében sem prognosztizálható teljes 

biztonsággal, hogyan fog a bíróság egy ügyet megítélni. 

 
2.4. A strasbourgi esetjog hatása 

 
Bár nem a büntetőbíróságok által hozott ítéletek, hanem a Legfelsőbb Bíróság 

marasztaló ítélete miatt fordult Ungváry Krisztián és a Kiadó az EJEB-hez, érdemes röviden 

áttekinteni, hogy a Bíróság milyen körülményeknek tulajdonított jelentőséget. A Bíróság 4:3 

arányban úgy találta, hogy Magyarország megsértette Ungváry vonatkozásában az 

Egyezmény 10. cikkét.571 A Bíróság megállapította, hogy Kiss László közéleti szereplő, 

akinek erősebb kritikát kell elviselnie a történész kérelmező részéről. Az állítások jogi 

természetét illetően a Bíróság nem sokat segített a tisztánlátásban. Rögzítette, hogy nem 

vitatja az állítások hazai bíróságok általi minősítését, nevezetesen, hogy tényállításokról van 

szó.572 Későbbi okfejtése azonban ennek ellentmondani látszik, hiszen álláspontja szerint a 

cikk egyes kifejezéseinek (pl. együttműködés az állambiztonsággal) szűkítő értelmezése 

megakadályozta a magyar bíróságot más releváns körülmények figyelembe vételében és 

abban, hogy elégséges ténybeli alappal bíró véleménynek tekintse azokat.573 A tágabb 

értelmezés mellett érvelt a Bíróság a jelentés, besúgó, kollegiális kapcsolat kifejezések 

 

571 CASE OF UNGVÁRY AND IRODALOM KFT. v. HUNGARY (Application no. 64520/10) A Kiadó 

vonatkozásában egyhangú döntés született, ennek részleteit azonban nem vizsgálom. 
572  Ibid., § 52. 
573  Ibid., § 59. 
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esetében is. A Bíróság szerint azok a kifejezések, miszerint a felperes rendszeres kapcsolatban 

volt az állambiztonsággal, sok esetben elébe menve elvárásainak, meghaladták az újságírás, a 

tudomány és a közéleti vita határait. A jelen ügyben nem a túlzó kifejezésmód, hanem ezen 

spekulációk rágalmazó tartalma az, amit a Bíróság kifogásolhatónak talált, mivel nincs 

elégséges ténybeli alapja. Hasonlóképp kifogásolhatónak tartotta, hogy a televízióban és a 

könyvben is megjelentek ezek az állítások, valamint, hogy a helyreigazításra kötelező ítélet 

után is megismétlésre kerültek a könyvben.574 A Bíróság szerint ugyanakkor a Legfelsőbb 

Bíróság az állításokat nem a cikk egésze fényében vizsgálta. A ténybeli alap hiányának 

megállapítását a Legfelsőbb Bíróság elsősorban arra alapozta, hogy nem volt bizonyíték arra, 

miszerint a felperes a Dialógus-üggyel kapcsolatos jelentést a párthierarchián belül a 

belügyminisztérium parancsára, instrukciójára vagy elvárására írta. A Bíróság szerint azonban 

a cikk azt akarta bemutatni, hogy az együttműködés az állambiztonságtól érkező különös, 

kifejezett operatív instrukciók nélkül zajlott.575 A Bíróság kiemelte azt is, hogy mások azok a 

standardok, amelyeket egy hatósággal szemben támasztunk egy büntetőjogi vád 

megalapozásához, mint amelyeknek egy újságírónak vagy történésznek kell megfelelniük a 

ténybeli alapok tekintetében, amikor egy személy múltbeli magatartásának erkölcsiségéről 

fogalmaznak meg állításokat.576 Nem vette figyelembe a Legfelsőbb Bíróság azt sem, hogy a 

felperesnek a Dialógus mozgalommal szembeni akciókban való érintettségére vonatkozó több 

állítás (many of the allegations) igaznak bizonyult. 

A személyiségi jogok és a vélemény-nyilvánítási szabadság közti megfelelő egyensúly 

kialakításához szükséges kritériumokkal kapcsolatban a következőket jegyezte meg az EJEB: 

1. Az állítások Magyarország újkori történelmére vonatkoztak, és azt célozták, hogy az 

állambiztonsági szervek működésére új fény vetüljön. A publikáció Ungváry által végzett 

kutatáson alapult, aki az Állambiztonság Történeti Levéltárában elérhető anyagokra 

támaszkodott. A jelenkori magyar társadalomban közérdekű ügy, és a vélemény-nyilvánítási 

szabadság integráns része a történelmi igazság keresése. A publikáció ezért megérdemli a 

védelem magas szintjét. Ezek a megfontolások azonban hiányoznak a Legfelsőbb Bíróság 

ítéletéből. 

2. A legmagasabb hivatalokat betöltőknek el kell fogadniuk, hogy a múltbeli közéleti és 

politikai magatartásuk állandó nyilvános vizsgálat tárgyát képezi. A publikáció a felperesnek 

nem a magánéletére, hanem a múltbeli közéleti viselkedésére vonatkozott. 

3. Kiss László 1983-ban az egyetem választott helyettes párttitkára volt. A Bíróság nem 

hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a kritika, amellyel szembesülnie kell, a totalitárius 

államban vezető hatalomnak tekintett szervezetben való aktív részvételéhez kötődik. 

4. Az információk beszerzésének módját illetően hangsúlyozta a Bíróság, hogy Ungváry 

kutatásra alapozta írását, és bizonyos nem vitatott tényekre hagyatkozhatott. 

5. Végül, a publikáció tartalmát, formáját, következményeit illetően rámutatott, hogy egy 

tudományos álláspontot jelenített meg, és bár túlzó a nyelvezete, mentes volt a 

szenzációhajhászástól. Kissnek megvolt a lehetősége, hogy reagáljon az állításokra és nincs 

arra utaló jel, hogy hátrányt szenvedett volna el hivatalos tevékenységében. 

 

 

574  Ibid., § 53. 
575  Ibid., § 55. 
576  Ibid., § 56. 
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A jelen ügy megítélése is azon múlott tehát, hogy az inkriminált kifejezések szűkebb 

vagy tágabb értelmezését fogadja el a Bíróság, hiszen ehhez képest lehetett a bizonyítás 

eredményét is elégségesnek vagy éppen elégtelennek minősíteni a ténybeli alap megléte 

szempontjából. A kifogásolt állítások minősítésében pedig ismét elsősorban az ügy 

kontextusa, a tárgyalt kérdés közérdekű jellege, az író és a sértett személye játszott  

szerepet.577
 

Témánk szempontjából jelentős adalékokat tartalmaz Kuris bíró különvéleménye. 

Kuris hangsúlyozza, hogy határesetről van szó, ahol nincs egyértelmű, mérföldkőnek számító 

precedens.578 Különvéleménye alapvetően a vitatott kifejezések értelmezésének  a többség 

által elfogadott módszerét kifogásolja. A Bíróság maga is megállapította, hogy a „hivatalos 

kapcsolat” tág megfogalmazás, amely tartalmát és jelentését illetően eltérő következtetésekre 

adhat alapot. Kuris szerint, ha egy szónak vagy kifejezésnek két jelentése van, amelyből az 

egyik sértő, míg a másik semleges, de az olvasó az előbbi értelmezésre fog hajlani, a 

szerzőnek kell igazolnia, miért azt a kifejezést használta. Ugyanezt tartja követendőnek  

azokra a szavakra és kifejezésekre, amelyek egyesek által tényállításokként, mások által 

értékítéletként értelmezhetők. Kuris szerint az a többségi álláspont, amely a vitatott 

kifejezések (hivatalos kapcsolat, együttműködés, jelentés, besúg, kollegiális kapcsolat) széles 

értelmezését támogatta, tette lehetővé a kifejezések elégséges ténybeli alappal bíró 

véleményként értelmezését. Álláspontja szerint azonban mindez elfedi azt a tényt, hogy egy 

értelmes olvasó a megszorító értelmet fogja megragadni, és így nem értékítéletként, hanem 

tényállításként fogadja el ezeket. Véleménye szerint a többségi álláspont a sértő állítások 

vitatható kifejezésekbe burkolására fogja késztetni az írókat, és ennek nem kívánatos hatása 

lehet. Kuris arra is rámutat, hogy Kiss a cikk megjelenésekor, de a strasbourgi vizsgálat idején 

is alkotmánybíró. Bár a Bíróság esetjoga szerint a bírák vonatkozásában szükséges lehet a 

támadó és abuzív verbális támadásokkal szembeni védelem, ez az elv nem jelent meg a 

Bíróság ítéletében. Kitér arra is, hogy azoknak a magatartását, akik  egy totalitárius 

rendszerben lojális magatartást tanúsítottak, nemcsak mai szemszögből, hanem az akkori 

realitásokhoz képest is vizsgálni kell. Megjegyzi, hogy egy ember politikailag releváns 

magatartása mögötti motívumokat, különösen egy totalitárius rendszerben nem lehet fekete- 

fehéren szemlélni. Ráadásul, a nem vitatott tényekből (pl. plakátlevételre adott utasítás) más 

következtetések éppúgy levonhatók, mint Ungváry következtetései. A különvélemény szerint 

a Legfelsőbb Bíróság nem tagadta meg Ungvárytól azt a jogot, hogy Kiss akkori magatartását 

értékelje, sem azt, hogy kifejezze. Ha így tett volna, az valóban az Egyezmény 10. cikkének 

megsértését jelentené. A Legfelsőbb Bíróság azonban csak a valóság bizonyítását kérte, 

amelyre úgy tűnik, Ungváry nem volt képes. Ez a követelmény összhangban áll azzal az etikai 

elvárással, amely mindenkire vonatkozik, aki egy személyre vonatkozó tényt vagy 

értékítéletet hoz nyilvánosságra, és összhangban áll a tudományos kutatás és újságírás etikai 

elvárásaival is. Kuris tehát a közlés minősítésekor azt tekinti mérvadónak, hogy az adott 

szöveget egy átlag olvasó (a reasonable reader) hogyan fogja értelmezni. Amennyiben a 

 

 
577 A két fél közötti, illetve a strasbourgi ítélet értelmezése körüli vita ezt követően sem jutott nyugvópontra. Ld. 

KISS L: (2014), UNGVÁRY K. (2014) 
578 „the dispute … is a borderline one where there is no clear-cut landmark precedent to serve as a point of 

reference” Ibid., § 4. 
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szerző afelé vezeti az olvasót, hogy egy személynek tulajdonított meghatározott jellemző egy 

pártatlan tényállítás, akkor tényállítás megállapítása indokolt. 

A közlés tényállításként vagy értékítéletkénti minősítése körül forgott a Karsai-ügy
579

 

is, melynek rövid ismertetése attól függetlenül indokolt, hogy egy polgári per képezte az 

alapját. 2004-ben nyilvános vita folyt Magyarországon arról, hogy kell-e szobrot emelni az 

egykori miniszterelnöknek, Teleki Pálnak. A vita érintette az ország szerepét a második 

világháborúban és a holokausztban, valamint az ezzel való szembenézés hiányát. Ebben a 

kontextusban K. L. történész nyilvánosan azt állította, hogy Teleki Pál volt a magyar 

történelem egyik legkártékonyabb alakja, aki antiszemita törvényhozásért és az országnak a 

II. világháborúba taszításáért is felelős volt. Az Élet és Irodalom című hetilapban tette közzé 

írását, amelyben kritizálta a jobboldali sajtót, beleértve T. B.-t azért, mert  megszépítette 

Teleki politikus szerepét és mert antiszemita kijelentéseket tett. K. L. történész a cikkében 

példákat hozott Teleki politikai tetteinek félreértelmezéseire, amelyekkel a jobboldali média 

képviselői felmentették Teleki miniszterelnököt a zsidóüldözésért való  felelősség alól,  amely 

K. L. véleménye szerint „óvatos zsidóüldözéssel” ér fel. A cikkben szerepelt a következő 

bekezdés is: „Az Országgyűlési Könyvtár PRESSDOC-adatbázisában százával sorjáznak a 

Teleki Pálról szóló, őt hol gátlástalanul, hol mérsékeltebb hangnemben, de dicsőítő cikkek, 

tanulmányok. A szélsőségesen antiszemita és irredenta Hunnia Füzetek 1994-1995-ben 15 

részes tanulmánysorozatot szentelt a volt miniszterelnöknek. Az amatőr történész [T.B.] is 

több hozsannázó cikket írt Teleki Pálról, a hívő katolikusról, a lelkes cserkésztisztről és - 

szerinte - náciellenes reálpolitikusról. Ezek a cikkek, tanulmányok javarészt visszhangtalanok 

maradtak. Kevesen vagyunk, akik legalább néha-néha kezünkbe veszünk jobboldali vagy 

szélsőjobboldali sajtótermékeket. Amelyek viszont, talán ezen is felbátorodva, egyre 

gátlástalanabbul hazudnak, rágalmaznak, uszítanak és zsidóznak.” T. B. polgári pert indított 

K. L. ellen a jó hírnevének megsértése miatt. Az elsőfokú bíróság elutasította a keresetet arra 

hivatkozással, hogy a kifogásolt mondat nem értelmezhető egyértelműen rá vonatkozónak. A 

Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a Ptk. 75. §, 78. § és 84 §- 

aira hivatkozva K. L.-t bocsánatkérésre, a helyreigazítás saját költségén történő közzétételére 

és a perköltség megfizetésére kötelezte. A Fővárosi Ítélőtábla szerint a vitatott rész 

vonatkoztatható T. B. személyére és az „óvatos zsidózás” olyan tényállítás, amelynek 

valóságát az alperes nem bizonyította. A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Ítélőtábla döntését 

hatályában fenntartotta. Megerősítette, hogy a vitatott szövegrészlet - melyet  általánosságban 

a jobb-, illetve szélsőjobboldali sajtó vonatkozásában fogalmaztak meg - T. B. személyére 

vonatkoztatható. Az EJEB a magyar bíróságokkal ellentétben úgy ítélte meg, hogy az ügyben 

nem tisztán tényállításról van szó. Ez a következtetés ugyanis korlátozná a 10. cikk által 

nyújtott védelmet.580 A kérelmező által levont következtetések túlzónak vagy ténybeli alap 

nélkülinek sem minősíthetők, figyelemmel arra, T. B. hogyan kezelte Telekit, és arra a 

szerepre, amelyet Teleki játszott az antiszemita törvények életbe léptetésében. Nem vitatott, 

hogy T. B. aktív szerepet játszott abban, hogy Teleki Pál történelmi szerepe kedvező színben 

tűnjön fel a közvélemény előtt. Márpedig egy olyan politikus „apológiája”, aki közismerten 

antiszemita meggyőződéssel rendelkezett, „rasszista” politikájának trivializálását  jelenti, ez a 

 
 

579 CASE OF KARSAI v. HUNGARY (Application no. 5380/07) 
580 Ibid., § 34. 
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jelenség bélyegeztetett „zsidózásnak”.581 A döntés meghozatalában jelentős szerepet játszott, 

hogy a kérelmező történész, írása pedig egy olyan vita során született, amely közérdekű. A 

felperes a vita részeként számos cikket írt, melyet meg is jelentettek, azaz önként tette ki 

magát a kritikának. Bár a kérelmező cikke a felperest közvetetten érintette, a Bíróság 

fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ebben a kontextusban még az éles kritika is a 10. cikk 

védelmét élvezné. A szankciót illetően pedig úgy érvelt a Bíróság, hogy bár az polgári jogi 

természetű, egy olyan ügyben az állítások visszavonására kötelezés, amely történészként a 

szakmai hitelét érinti, alkalmas dermesztő hatás kiváltására. Mindezen körülmények alapján a 

Bíróság úgy ítélte meg, hogy a magyar bíróságok nem igazolták a nyomós társadalmi igény 

fennállását és a felhozott érvek sem tekinthetők elégségesnek és relevánsnak a korlátozás 

igazolására. 

Igen részletesen foglalkozott a tényállítás és az értékítélet elhatárolásával a Kúria 

abban az ügyben,582 ahol a jogerősen megállapított tényállás lényege szerint a terhelt 2002 óta 

él F.-n, azonban különböző hatósági és szakigazgatási ügyek miatt a helyi önkormányzattal, 

valamint a polgármesterrel és a jegyzővel haragos viszonyban állt. A terhelt a községben 

2011. április 27-én végzett fakivágásokkal nem értett egyet, emiatt az önkormányzat és vezető 

tisztségviselőinek tevékenységét éles kritikával illette. Amikor a településen az említett napon 

az igazgatási döntésnek megfelelően megkezdték a fák kivágását, a terhelt megjelent a 

helyszínen és tiltakozott az ellen, majd – a jelen lévő két másik személy előtt – a neki a 

hatósági iratokat bemutató és őt jogkövető magatartásra felszólító polgármesterre azt a 

kifejezést használta, hogy „maga egy fasiszta”, később pedig a polgármesterre és a 

körjegyzőre a „rohadt kommunisták” kifejezést tette. A járásbíróság a terheltet becsületsértés 

vétségében mondta ki bűnösnek, és ezért megrovásban részesítette. Ugyanakkor a terheltet az 

ellene 2 rendbeli rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól felmentette. Az elsőfokú ítélet 

felmentő rendelkezése első fokon jogerőre emelkedett. A védő fellebbezése alapján eljárt 

törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria okfejtése szerint „a rágalmazó 

eseményt, történést formál; az eseménynek, a történetnek pedig a hallgató (a közönség) 

szemében mindig nagyobb a hitele, mint a már jellegében is szubjektív értékítéletnek vagy 

egyéb nyilatkozatnak, a rágalmazó tényállítás az objektív valóság hitelével jelentkezik, 

mutatkozik meg a hallgató számára; ezzel szemben a – csupán – becsületsértő kijelentéseknek 

rendszerint nincs konkrét tartalma. Ehhez képest alapvető különbség van aközött, hogy az 

elkövető a tényállításával a hallgató jövőbeni értékítéletére appellál, avagy aközött, hogy 

eleve értékítéletet mond. Előbbi a hallgatót meg akarja győzni saját igazáról, utóbbi viszont 

már készen szállítja a saját álláspontját, értékítéletét.”583 „Jogilag a tényállítás az értékítélet 

közötti határvonal abban áll, miszerint tényállításról van szó, ha az adott nyilatkozat alapjául 

meghatározott, egyedileg elhatárolt, objektív valósága szempontjából megvizsgálható 

esemény vagy történés szolgál. Ezzel szemben értékítélet, ha annak alapja nem egyedileg 

körülhatárolt esemény, vagy ha a következtetések láncolata annyira hosszú, oly mértékben 

áttételes, hogy az egyedileg meghatározott események már nem úgy jelennek meg, mint a 

megnyilatkozás alapja. …Az értékítélet valójában nem más, mint kifejezési mód 

 
 

581 A döntés kritikájához lásd KOLTAY A. (2011), 68-71. 
582 EBH 2017.B.11 
583 Ibid., [32]-[34] bekezdések 
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egyszerűsítése, tehát a tényállítás sommásítása”.584 Mindezekre tekintettel jelen ügyben a 

„maga egy fasiszta” megnyilatkozás azt jelenti, hogy amit a sértett csinál, az – a terhelt 

megítélése szerint – olyan, mintha fasiszta tenné. A „maga egy fasiszta” megnyilatkozás nem 

azt jelenti, azáltal a terhelt nem azt mondta, hogy a sértett fasiszta bűnt követ, vagy követett  

el, amint a tényállás szerinti „rohadt kommunisták” kifejezés sem azt jelenti, hogy a terhelt 

szerint a sértettek valamely kommunista bűn elkövetői. A strasbourgi esetjogot is figyelembe 

véve úgy ítélte meg  a Kúria, hogy „a maga egy fasiszta” és a „rohadt kommunisták” 

értékítéletek. Elvi éllel rögzítette azt is, hogy „valakit fasisztának vagy kommunistának 

nevezni – konkrét, az érintettre vonatkoztatható események, cselekmények említése nélkül – 

nem tényállítás, hanem olyan értékítélet, amely sem a rágalmazás, sem a becsületsértés 

szempontjából nem tényállásszerű”. 

 
2.5. Tényre közvetlenül utaló kifejezés 

 
A jogirodalom szerint a tényre közvetlenül utaló kifejezés használata olyan állítás, 

amelyből egyértelműen következtetni lehet egy jelenségre, történésre vagy eseményre.585 E 

körben elsősorban azok az ügyek vetnek fel jelentős minősítési problémákat, ahol a terhelt, ha 

burkoltan is, de bűncselekmény elkövetését állítja. 

Igen nagy bizonytalanság mutatkozik annak megítélésében, hogy a korrupt szó 

használata értékítélet, avagy tényre közvetlenül utaló kifejezés. Amikor a vádlott a Posta 

korábbi vezetéséről a sajtóban többek között azt állította, hogy „a tapasztalatlanság, a 

felelőtlenség és vélhetőleg a korrupció elegye”, a bíróságok teljesen eltérő következtetésre 

jutottak.586 A PKKB szerint a korrupció szó használata súlyosan elítélendő, büntetendő 

cselekményre (azaz tényre) utal, azonban mivel a sértett közszereplő, az egyéni vélemény 

alkotásnak elsőbbséget kell élveznie, és így hiányzik a társadalomra veszélyesség. A Fővárosi 

Bíróság annak tulajdonított jelentőséget, hogy a vádlott a cikkben megfogalmazott korábbi 

véleményére utal vissza, így véleménynek minősítette az inkriminált kijelentést. A Legfelsőbb 

Bíróság szerint viszont bűncselekményre - korrupcióra - való közvetlen utalás történt. 

Abban az eljárásban, ahol a vádlott a rendőrök által foganatosított intézkedés során a 

Rendőrkapitányságot korruptnak nevezte, a Pécsi Ítélőtábla úgy foglalt állást, hogy a 

„korrupt” szó a becsület csorbítására alkalmas tényre közvetlenül utaló kifejezésnek 

tekinthető. Az ilyen magatartás büntethető, ha az elkövető tisztában volt a becsületsértésre 

alkalmas közlésének a valótlanságával, vagy ha a szóban forgó alapjogát nem felelősséggel 

gyakorolta. A harmadfokú bíróság a másodfokú ítélet felmentő rendelkezését hatályon kívül 

helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasította.587
 

Ezzel szemben, amikor a vádlott a település polgármesteréről a hivatal vezetőjének és 

tanú 1-nek elküldött levelében azt állította, hogy korrupt, a Fővárosi Ítélőtábla alkotmányosan 

védett véleménynek minősítette.588 A végzés indokolása szerint a másodfokú bíróság helyesen 
 

584 Ibid., [38] bekezdés 
585 POLT P. (főszerk.) (2013), 132. 
586 PKKB 7.B.V.24.802/2002/8. számú ítélete, Fővárosi Bíróság 22.Bf.6177/2005/8. számú végzése, Legfelsőbb 

Bíróság Bfv.I.123/2006/5. számú végzése 
587 Pécsi Ítélőtábla Bhar.II.99/2011/7. számú ítélete 
588 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.213/2008/12. számú végzése 
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foglalt állást, amikor a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának 36/1994. (VI.24.) AB 

határozatában kifejtetteket elemezve megállapította, hogy a vádlott által tett sérelmes 

kijelentés nem terjed túl a vélemény nyilvánítás szabadságán, mint az alkotmányos alapjog 

közszereplőkkel kapcsolatosan megállapítható keretein. A polgármester hivatali működésével 

összefüggő tevékenysége során vitathatatlanul közszereplőnek minősül. A fentieken 

túlmenően a vádlott nem tényként állította a sértettről, hogy korrupt, hanem levelében akként 

fogalmazott, hogy „véleményem szerint korrupt is”. Ebből a megfogalmazásból pedig a 

bíróság szerint egyértelmű, hogy az adott esetben a vádlott csupán véleményének adott 

hangot. Ez utóbbi érv azonban vitatható, hiszen, ha a közlés minősítése attól függene, hogy  

azt a terhelt a véleményem szerint fordulattal kezdte-e, soha nem lehetne tényállítást 

megállapítani. 

A BH-ban jogegységesítő céllal megjelent ügy tényállása szerint a terhelt Sz.-on részt 

vesz a közéletben; a helyi lapokban több alkalommal jelentek meg írásai, 2003. év során a 

városi képviselő testület környezetvédő bizottságának külsős tagja volt. A sértett 2002. 

október 21. napja óta a város polgármestere. A helyi lap 2004. július 16-i számának 5. oldalán 

a terhelt „POHO” címmel egy cikket jelentetett meg, amely a következőket tartalmazta: 

„Később a rendszer elmúlásával kipusztult a TEHO is, kaptunk helyette egy nagy kalapra való 

új adót, de Sz.-on most mégis újból feltűnt. Persze nem törvényesen, csak úgy fű alatt, mint 

burjánzó gaz. Éppen ezért nem is nevezhetjük TEHO-nak, nevezzük inkább POHO-nak, 

polgármester-fejlesztési hozzájárulásnak. A legszembetűnőbb különbség a kettő között, hogy 

amíg az előbbi részben a város fejlődését szolgálta, az utóbbi azért veszi ki a pénzt a sz.-i 

családok zsebéből, hogy a polgármesternek és haverjainak jobb legyen. POHO címen 

természetesen senki sem fizeti ezt az adót, hiszen már említettem, nem legális adónemről van 

szó. Ez az adó be van építve a szemétdíjunkba, és ha a testület többsége nem áll ellen a 

polgármester erőszakosságának, akkor hamarosan a víz- és csatornadíjunkba is be lesz 

építve.” 

„Azt mondják még Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Sz. esetében mire lenne ez a fene 

nagy önzetlenség? Szerintem nem is az. A polgármester és segédei ebben az ügyben nagyot 

alakítottak, és ha az ember előveszi a józan ítélőképességét és elgondolkodik az ok-okozati 

összefüggéseken, akkor nem sok választási lehetősége marad. Én megtettem ezt és arra a 

végkövetkeztetésre jutottam, hogy ha valakik esküjükkel ellentétben saját városuk érdekeivel 

szemben idegen cégek érdekeit részesítik előnyben, akkor vagy bolondok, és ezért 

alkalmatlanok a feladatuk ellátásra, vagy korruptak, akkor meg azért.” 

A felülvizsgálati eljárásban megállapította a Legfelsőbb Bíróság, hogy a terhelt az írásában 

olyan tényeket állított, illetve olyan tényre utaló kifejezéseket használt, amelyek becsület 

csorbítására alkalmasak. Az inkriminált újságcikkben - annak a címét is ide értve - a terhelt 

némileg burkoltan ugyan, de lényegében azt hozza az olvasók tudomására, hogy a 

polgármester hivatali helyzetével visszaélve, azért, hogy magának és haverjainak előnyt 

szerezzen, szemétdíj címén illegális adót fizettet a város polgáraival, akiknek ezzel hátrányt, 

anyagi kárt  okoz.  Az  okozati összefüggés kapcsán pedig arra a  feltételes tényre utal, hogy a 

„polgármester és segédei” vagyis e döntés meghozói esetleg korruptak, megvesztegethetők. A 

Legfelsőbb Bíróság szerint aligha kétséges, hogy az idézett kijelentések a közszereplő 

polgármesterrel szemben meghaladják a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos határait; 

olyan  tényállítások,   amelyek   az   objektív  értelmezés   mellett   becsületsértőek,   hiszen  - 
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valóságuk esetén - a sértett ellen büntetőeljárás megindítására is alkalmasak. Mivel az ügyben 

a valóság bizonyítás nem vezetett eredményre, megállapította a rágalmazás elkövetését.589
 

2018-ban elvi határozatként közzétett döntésében a Kúria úgy foglalt állást, hogy a 

vádlottak bírósági beadványában szereplő azon szöveg, miszerint „dr. H.H. ítéletei, amelyből 

szinte sugárzik a korrupció, vagy a dr. F.A.-nak tett baráti szívesség” nem minősülnek 

vélemény-nyilvánításnak, hanem azok tényre közvetlenül utaló kifejezések”. Megerősítette 

továbbá, hogy nem élveznek védelmet a bűncselekmény elkövetésére utaló, valótlan tartalmú 

tényállítások. A közéleti szereplők fokozott tűrési kötelezettsége nem jelenti azt, hogy a 

közéleti szereplőknek azt is el kellene tűrniük, hogy személyükkel kapcsolatban olyan 

tényközlések hangozzanak el, amelyek nyíltan azt sejtetik, hogy közhatalmi helyzetükkel 

visszaélve jogellenes, akár büntetőjogi úton üldözendő cselekményeket követtek el.590
 

A fenti ügyekből megállapítható, hogy a Legfelsőbb Bíróság a korrupcióra vagy egyéb 

bűncselekmény elkövetésére vonatkozó utalásokat a rágalmazás tényállásszerű elkövetési 

magatartásának tekintette. Ezen az értelmezésen akkor sem változtatott, amikor a sértett 

közhatalmat gyakorló személy volt, és az állítás ezen tevékenységgel összefüggésben 

fogalmazódott meg. Ez utóbbi körülményt nem a tényállásszerűség (az elkövetési magatartás) 

szintjén értékelte, hanem a valóságbizonyítás elrendelését megalapozó okként. 

 
2.6. Alkotmányos követelmények 

 
A fenti sorba illeszkedő, egy polgármester tevékenységét taglaló cikk miatt indult eljárásban 

azonban az Alkotmánybíróság a rendes bíróságoktól eltérő következtetésre jutott. 

Siklós város önkormányzati képviselő-testületének tagja 2011 januárjában „Mit hozott 

az új év Marenics Jánosnak? 521 775 forint jutalmat a Siklósiak pénzén” címmel közölt 

publicisztikát a „Demokrácia megalkuvások nélkül” elnevezésű siklósi közéleti lapban. A 

publicisztikában közölt azon mondat, amely szerint „saját magára nem sajnálja az adófizetők 

pénzét, és úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne […]”, az első- és másodfokú bíróság szerint 

is a közpénzek tilalmazott felhasználására való utalás, az állítás valóságát azonban nem tudta 

bizonyítani a vádlott, így bűnösnek mondták ki rágalmazás bűntettében. A jogerős elítélést 

követően a terhelt alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz vélemény- 

nyilvánítási szabadságának megsértését állítva. Tekintettel arra, hogy a közügyekben 

megfogalmazott tényállítás és értékítélet eltérő szintű védettséget élvez, az Alkotmánybíróság 

alapvető alkotmányos jelentőségű kérdésnek tekintette azon szempontok meghatározását, 

amelyek alapján egyrészt abban a kérdésben állást lehet foglalni, hogy a közlés tárgya közügy-

e, másrészt abban, hogy az ügyben tényállítás történt-e. A 13/2014. (IV.18.) AB határozat a 

következő szempontok figyelembe vételét tartja döntőnek: 

- a közlés megjelenésének módja, körülményei, 

- a vélemény tárgya, kontextusa, 

- a médium típusa, a közlés apropóját adó esemény, illetve az arra érkező reakciók és az adott 

közlésnek ebben a folyamatban játszott szerepe, 

- a kijelentés tartalma, stílusa, 
 
 

589 BH 2011.186 
590 Kúria Bfv.I.1828/2017/8. számú határozata, EBH 2018.B.19. 
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- a közlés aktualitása, célja.591
 

Ezen szempontok alapján a konkrét ügyben figyelemmel kell lenni arra, hogy az inkriminált 

mondat a teljes szöveg kontextusában nyer értelmet, amelynek célja az önkormányzat 

vagyongazdálkodásának kritikája volt, vagyis az írás az irónia és a túlzás eszközével élve 

bírálta a városi vagyongazdálkodást. Szükséges továbbá értékelni a publicisztika vélemény 

kontextusát, amely a helyi közösségen belül tapasztalható vagyoni egyenlőtlenségekre és a 

pazarló költségvetési gazdálkodásra hívta fel a közélet figyelmét. Mindezek alapján lehet 

dönteni abban a kérdésben, hogy a publicisztika tartalmaz-e egyáltalán olyan konkrétumot, 

amelynek igazságtartalma igazolható, ellenőrizhető lenne, vagy az írás egy olyan bírálatot 

kifejező értékítélet, amelynek éppen a lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet 

nélkül.592
 

Ezzel a szempontrendszerrel az Alkotmánybíróság a tényállítás fogalmát rendkívül 

szituatívvá tette. Egy olyan közlést, ami a bírói gyakorlat szerint tényállításnak minősülne, a 

közlés kontextusától, a vádlott, vagy a sértett személyétől függően értékítéletnek kell 

minősíteni. Ez két tendenciát vetíthet előre. Az egyik a jogalkalmazás bizonytalansága, a 

másik pedig az, hogy a bíróságok egyre inkább tartózkodni fognak attól, hogy tényállításnak 

minősítsék a vádbeli kijelentést. 

Érdemes azonban megemlíteni az AB egy újabb határozatát, ahol a fentiektől eltérő 

következtetésre jutott.593 A jogerősen megállapított tényállás szerint a sértett a 2010. évi helyi 

önkormányzati választásokon a község nyilvántartásba vett polgármesterjelöltjeként indult. A 

másik polgármesterjelölt a vádlott volt. A választás napját megelőzően a vádlott 

szerkesztésében és aláírásával 2010. szeptember 28. napján megjelent egy választási füzet, 

ami a község lakosai részére került továbbításra. Ebben a kiadványban a vádlott a sértett - aki 

a korábbi két választási ciklusban a község polgármestere volt - korábbi tevékenységével 

kapcsolatban sorol fel ügyeket, melyekben meglátása szerint a vádlott nem a falu érdekében 

járt el. A választási füzet 6.oldalán a vádlott „2008. a botrányok éve!” alcím alatt a 

következőket közölte: 

„Fatolvajlások. 

2008-ban a polgármester közel 100m3 mennyiségben rövidítette meg a több mint 100 

tulajdonos erdejét engedély nélkül. Mintegy 40 m3 tűzifát a rábízott falu vagyonából 

tulajdonította el illegálisan. magánvádló eltévedett, mint védekezésül elmondta. Önök Tisztelt 

t-iek nem vennék sértésnek az ilyen gyermeteg védekezést? 

Az erdőhatóság 2,7 millió Ft bírságot szabott ki annak ellenére, hogy magánvádló minden 

anyagi felelősséget elvállalt, a megbüntetett alkalmazottját később magára hagyta. Nem árt 

tudni meddig tart a barátság nála. 

Ravatalozó 

2008-ban újították fel a ravatalozót, 7,5 millió állami támogatásra, 1,6 millió önrésszel. Szép 

az épület, nekem is tetszik. Az épület dicséri a tervezők és a kivitelezők munkáját. 

T-i közmunkások is dolgoztak az építkezésen, az elvégzett munkáért az önkormányzat 

munkabért nem vett fel, nem számolta fel az önkormányzat a keretösszeg terhére a saját 

tulajdonát képező beépített téglát sem. Az építkezés költségvetésében hagyott 100-ezer 
 

591 13/2014. (IV.18.) AB határozat [39] bekezdés 
592 Ibid., [49] bekezdés 
593 3328/2017. (XII.8.) AB határozat 
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nagyságú összegeket idegenek vették fel, többek között el nem végzett munkákért is.” 

Az elsőfokú bíróság részletes valóságbizonyítást folytatott le arra vonatkozóan, hogy a 

választási füzetben szereplő tényállítások megfelelnek-e a valóságnak. E körben tanúkat 

hallgatott ki, okirati bizonyítékokat szerzett be, majd azok együttes értékelésével jutott arra a 

következtetésre, hogy a vádlott egyik tényállítása sem bizonyosodott be.594 A másodfokú 

bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.595 A felülvizsgálati eljárásban a Kúria 

leszögezte,596 hogy „a becsület csorbítására alkalmas tényállítás, nem pedig 

véleménynyilvánítás - s ezért rágalmazást valósít meg - valamely közszereplőről 

(polgármesterről) a tevékenységét ismertető kiadványban „Fatolvajlások” címszó alatt annak 

állítása, hogy nevezett másokat megrövidített vagy dolgokat tulajdonított el. Ugyanígy 

tényállítás a közszereplő tevékenységével összefüggő olyan tartalmú közlés is, mely szerint 

„el nem végzett munkáért idegenek vettek fel összegeket”. E kijelentések ugyanis olyan 

tényállítások, amelyek valóságuk esetén büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának 

alapjául szolgálhatnak a sértett ellen. E tényállítások meghaladják a véleménynyilvánítás 

szabadságának határát, s a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás bűncselekményének 

megállapítására adhatnak alapot. Hangsúlyozta, hogy „a szabad véleménynyilvánítás alapjoga 

folytán a közhatalmat gyakorló, a közélet, a politikai élet szereplőivel kapcsolatosan a 

megengedett véleménynyilvánítás köre valóban tágabb, mint más személyeknél. Ebből 

következően a közéleti szereplők tekintetében a való tények feltárását - még  ha azok 

alkalmasak is e személyek társadalmi megbecsülésének a csorbítására - minden esetben 

közérdekűnek kell tekinteni, a közérdek fogalmán pedig nem csupán a társadalom egészének 

legáltalánosabb érdekeit kell érteni, hanem közérdekű lehet a társadalom egyes kisebb 

közösségeinek szűkebb körű érdekét érintő tényállítás, híresztelés is. Mindez azonban nem 

jelenti azt, hogy a közéleti szereplőknek azt is el kellene tűrniük, hogy személyükkel 

kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt olyan tényközlések hangozzanak el, amelyek nyíltan azt 

sejtetik, hogy közhatalmi helyzetükkel visszaélve jogellenes, akár büntetőjogi úton üldözendő 

cselekményeket követtek el.”597 A felülvizsgálati érveléssel szemben rámutatott, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásáról szóló törvény szerint a 

választási kampány a választási program ismertetését, jelöltlistát, jelölő szervezet 

népszerűsítését, választási gyűlés szervezését, plakát elhelyezését, önkéntesek igénybevételét 

foglalja magában. A rivális fél lejáratására törekvés mind a választási jogszabályok, mind a 

büntető jogszabályok alkalmazása szempontjából joggal való visszaélés, mint ilyen 

tilalmazott, ezért megalapozhatja a rágalmazás vétségének aljas indokból elkövetettkénti 

minősítését. 

A  terhelt  alkotmányjogi  panasszal  fordult  az  AB-hoz,  melyben  kiemelte,  hogy az 

inkriminált kijelentések egy választási kampányban hangzottak el, ahol ő és a magánvádló is 

közszereplést vállalt, a választási füzetben megfogalmazott kritika pedig a polgármester 

tisztségviselését minősítette. Érvelése szerint mivel közügyben történt a megszólalás, a 

magánvádlónak magasabb tűrési kötelezettsége volt. Sérelmezte továbbá, hogy a bíróság a 

véleménynyilvánítást  tényállításnak  minősítette,  a valóságbizonyítás során pedig aránytalan 

 

594 Siófoki Városi Bíróság 4.B.113/2012/14. számú ítélete 
595 Kaposvári Törvényszék 1.Bf.615/2012/8. számú végzése 
596 Kúria Bfv.I.1828/2017/8. számú határozata, melyet EBH 2014. B.16. számon tettek közzé 
597 Ibid., [29]-[30] bekezdések 

http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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terhet hárított rá. Végül, hivatkozott arra is, hogy az állítások valóságát illetően tévedésben 

volt, így tudata nem foghatta át azok valótlanságát. 

Bár a közlés kontextusa, aktualitása, célja, a terhelt és a sértett személye is alapot 

adhatott volna olyan következtetés levonására, hogy a terhelt véleményt nyilvánított a korábbi 

polgármester hivatali tevékenységével kapcsolatban, ezúttal az AB elfogadta, hogy „a konkrét 

véleménynyilvánítás a közügyek megvitatása során elhangzott tényállítást tartalmazott”.598 

Mivel a bíróság elrendelte a valóság bizonyítását, annak eredménytelensége után pedig 

foglalkozott a terhelt tudattartalmával, a testület úgy ítélte meg, hogy „az elsőfokú bíróság 

felismerte az ügy alapjogi relevanciáját, érvényesítette a közügyek vitatásával összefüggő, 

magasabb szintű alkotmányos védelem garanciáit, és döntését az arra vonatkozó alkotmányos 

követelménnyel összhangban hozta meg”.599
 

 
2.7. Hatásköri kérdések megjelenése 

 
Nem példa nélküli, hogy az Alkotmánybíróság egy elkövetési magatartás alkotmányos 

értelmezési tartományát meghatározta. Ez történt a 30/1992. (V.26.) AB határozatban, amikor 

a közösség elleni izgatás törvényi tényállását vizsgálva pontosan meghatározta, hogy az 

uszítás fogalma hogyan hozható összhangba a szükségességi-arányossági teszttel. A lényegi 

különbség abban ragadható meg, hogy a hivatkozott határozatban az AB erősen támaszkodott 

a büntető bíróságok által kialakított értelmezésre. „Így például az izgatás fogalmának 

kibontása, jelentéstartalmának meghatározása, illetve a gyűlöletre uszítás definíciójának 

elemzése az Alkotmánybíróság esetében nem a büntető jogdogmatika területére történő 

tévedés, hanem inkább az alkotmányjogi megközelítés egyfajta jogdogmatikai indokolása 

vagy leképezése. Egyfajta közös építkezésről beszélhetünk”, írja Polt Péter.600 „Ezek az 

elemzések – beleágyazva és szerves részét képezve az alkotmányjogi probléma megoldásának 

– nagymértékben támaszkodnak a jogalkalmazók jogértelmezési tevékenysége folytán 

kialakult fogalmi definíciókra”.601
 

Ezzel szemben a 13/2014. (IV.18.) AB határozatban a testület a tényállítás fogalmát 

eloldotta annak szakjogági értelmezésétől. Az a körülmény, hogy az Alkotmánybíróság 

hosszan taglalja, mennyire figyelembe vette a döntés meghozatalakor vizsgálati jogkörének 

határait, önmagában mutatja, hogy az Alkotmánybíróság kényes terepre merészkedett. Bár a 

határozat hangsúlyozza, hogy „a jogszabályok értelmezése és a jogági dogmatikához tartozó 

álláspontok helytállóságának, érvényességének megítélése is a jogalkalmazók számára 

fenntartott hatáskör, így az Alkotmánybíróság tartózkodik attól, hogy az alapügyhöz 

kapcsolódó tényértékelési, avagy törvényértelmezési és szakjogi kérdésekben állást 

foglaljon”,602 többen hangot adtak azon véleményüknek, hogy ezen a határon túllépett az 

Alkotmánybíróság. Dienes-Oehm Egon különvéleményében megállapítja, hogy a jelen 

ügyben az Alkotmánybíróság értékelése túlment az alkotmányjogi panaszok, illetőleg az 

alkotmányossági felülvizsgálatnak az Alaptörvény számára kijelölt és saját maga által 

 
598  Ibid., [93] bekezdés 
599  Ibid., [98] bekezdés 
600 POLT P. (2010), 146. 
601 Ibid., 146-147. o. 
602 13/2014. (IV.18.) AB határozat [51] bekezdés 



607 BH 1992.75, FBK 1991/26. 
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megerősített jogi keretein. Tóth J. Zoltán szerint „a határozat abba az irányba mutat, hogy az 

Alkotmánybíróság a bírói jogalkalmazás és az annak alapjául szolgáló jogértelmezés kapcsán 

dogmatikai kérdésekben is állást fog majd foglalni, aminek egyébként véleménye szerint 

rendkívül káros következményei lennének, mivel az az eddig kialakított dogmatikai 

rendszerének „finomhangolásait” a rendkívül tág módon értelmezhető alkotmányos alapjogok 

és egyéb alkotmányos rendelkezések alapján eltüntetné, kaotikussá és bizonytalanná téve az 

eddig többé-kevésbé megbízhatóan működő tételes jogi dogmatikai megoldások alapján 

történő jogszolgáltatást”.603
 

Valójában nincs másról szó, minthogy a magyar büntetőjogászok és a bíróságok most 

szembesülnek azzal a Németországban már régóta ismert jelenséggel, hogy a valódi 

alkotmányjogi panasz miatt a tényállítás fogalmának értelmezése egyre inkább az 

Alkotmánybíróság hatáskörébe csúszik át, és olyan körülmények mérlegelésétől függ, 

amelyek idegenek a büntetőjogi gondolkodástól. 

 
3. Híresztelés 

 
3.1. A büntetőjogi megközelítés 

 
A magyar büntetőjogban hagyományosan büntetni rendelték a becsület csorbítására 

alkalmas tény híresztelését is. „A dolosus terjesztő, ha nem is annyira bűnös, mint a kitaláló, 

igazság szerint fel nem oldathatik”-írta Fayer.604 A büntetőjogi irodalomban és a bírói 

gyakorlatban a következő főbb elvek kristályosodtak ki a híreszteléssel kapcsolatban. 

A híresztelés – mint elkövetési magatartás – a mások által tett tényállításnak a 

továbbadását, közvetítését jelenti. A híresztelés tehát az olyan tényközlés, amelynél 

határozottan kifejezésre jut, hogy az nem a híresztelő saját tudomásán alapszik.605 A tényállás 

megvalósulása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a híresztelés kérdésfeltevés 

formájában hangzik-e el, vagy a híresztelő állást foglal-e a tény valódisága tekintetében. A 

Legfelsőbb Bíróság szerint „a rágalmazás szempontjából a híresztelés fogalma alá esik 

valamely becsület csorbítására alkalmas tény továbbadása, továbbítása vagy közvetítése, 

függetlenül attól, hogy a híresztelő a tényállítás való vagy valótlan volta kérdésében állást 

foglalt-e.”606 A bírói gyakorlat szerint „A rágalmazásnak híreszteléssel elkövetése esetén 

annak a személynek a büntetőjogi felelősségét kell vizsgálni, aki a sértő, a becsület 

csorbítására alkalmas tényállítást vagy tényre közvetlenül utaló kijelentést nyilvánosan, 

mások előtt továbbadta, közzétette; a mások becsületét csorbító tényközléseket tartalmazó 

újságcikk állításaiért a cikk szerzője akkor is felelős, ha a cikk állításait megalapozó  

ismereteit mástól szerezte minthogy a „híresztelés” önálló elkövetési magatartásként történt 

törvényi megjelölése folytán a közzététellel ő válik a cselekmény alanyává. Az  ezzel 

ellentétes jogértelmezés a sajtó munkatársait egyértelműen felhatalmazná mindennemű sértő - 

valós vagy valótlan - tényközlés publikálására, ha azok más  nyilatkozók közléséből 

 

 
603 TÓTH J. Z. (2015), 479. 
604 FAYER L. (1905), 111. 
605 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 419. 
606 BH 1992. 226. 
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származnának. Az újságírói felelősség ilyen kiiktatása a büntetőjogi szabályozással is 

ellentétes, de az alapvető sajtóetikai normákkal sem lenne összeegyeztethető.”607
 

Könnyű belátni, hogy a híresztelés, mint elkövetési magatartás elsősorban az újságírók 

esetében merülhet fel. A fenti idézetek pedig kirajzolják azt is, hogy az adott kérdés 

megítélésekor több érdek összemérését kell elvégezni. Nemcsak a jóhírnév védelme és a 

szólásszabadság ütközik, de utóbbi kapcsán abban is állást kell foglalni, hogy a jog mellett a 

kötelezettség (felelősség) jelleg mennyire hangsúlyos. Az idézett határozatokból  

egyértelműen kitűnik az a jogpolitikai szándék, hogy az újságírókat gondos eljárásra 

késztesse, és a valóságbizonyítás terhével visszatartsa a nem ellenőrzött tényállítások 

terjesztésétől. Kétségtelen ugyanakkor, hogy bizonyos szituációkban, különösen, ahol az 

időszerűség fontos követelmény, ez az elvárás nehéz helyzetbe hozza a sajtót. Halmai szerint 

ez a gyakorlat szinte lehetetlen helyzetbe hozza a sajtószerveket, hiszen közügyekről  

folytatott viták esetében nem elegendő ügyelniük arra, hogy korrekt módon tájékoztassanak  

az egyes álláspontokról, de fel kell vállalniuk az állítások bizonyításának feladatát.608
 

 
3.2. A strasbourgi megközelítés 

 
Újságíró kérelmezők ügyeiben az EJEB rendre hangsúlyozta, hogy a kérdés szorosan 

összefügg a sajtó feladatával, és hogy csak kivételes esetekben ismeri el az újságírók 

felelősségre vonását a 10. cikk szükséges és arányos korlátozásának. 

A Jersild-ügyben
609

 világossá tette az EJEB, hogy az újságírónak azért való 

megbüntetése, mert közreműködik egy más által tett állítás továbbadásában, súlyosan 

akadályozná a sajtónak a közügyek megvitatáshoz való hozzájárulását, és csak abban az 

esetben megengedett, ha különösen súlyos okok indokolják. 

A Thoma-ügyben
610

 Josy Braun újságíró az erdők újratelepítésével kapcsolatos 

cikkében többek között azt írta, hogy jobb kétszer vagy háromszor újraültetni olyan eladók 

növényeivel, akik nagylelkű százalékot adnak, mint egyszer egy olyan cég növényeivel, 

amelyik visszautasítja vesztegetési pénz fizetését. Bennfentes forrásra hivatkozva az is 

szerepel a cikkben, hogy csak egy személyt ismer, aki nem megvesztegethető. Thoma egy 

luxemburgi rádióállomásnál egy ökomagazinnal jelentkezett heti rendszerességgel, amely a 

természettel és a környezettel foglalkozott. Számos alkalommal szóvá tette az erdő 

újratelepítéssel kapcsolatos problémákat. Egyik műsorában idézett a fenti cikkből, melyet erős 

megfogalmazásúnak nevezett. Az erdőőrök és erdőmérnökök érdekes módon nem az 

újságírót, hanem Thomát perelték be. A nemzeti bíróság okfejtése szerint az újságíró nem 

kerülheti el azzal a felelősségrevonást, hogy pusztán egy más által már megjelentetett cikkről 

van szó. Az újságíró, aki idéz egy már megjelent cikkből, csak akkor mentesül a felelősség 

alól, ha formálisan elhatárolja magát a cikktől és annak tartalmától, és ha van olyan érdek,  

ami a már megjelent cikk ismételt közlését indokolja. A bíróság szerint, mivel az alperes nem 

határolódott el a cikktől, és a korrupciós állítások valóságát sem tudta bizonyítani, jogsértést 

követett el. Az EJEB szerint azonban annak elvárása, hogy az újságírók minden esetben 

 

607 BH 1992.75, FBK 1991/26. 
608 HALMAI G. (2000), 27. 
609 CASE OF JERSILD v. DENMARK (Application no.15890/89) § 35. 
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formálisan elhatárolódjanak az olyan idézet tartalmától, amely megsérthet harmadik 

személyeket, vagy provokálhatja őket, nem egyeztethető össze a sajtó azon kötelezettségével, 

hogy tájékoztasson az adott pillanatban felmerülő tényekről, véleményekről, álláspontokról. 

A Verlagsgruppe News GmbH-ügyben
611

 a fenti megfontolások miatt Ausztriával 

szemben született a 10. cikk megsértését megállapító ítélet. 

A fenti ügyekben megfogalmazott elvi tételek a magyar büntetőbírói gyakorlatban is 

visszhangra találtak. A Thoma-ítéletet a magyar bíróságok is hivatkozzák.612 A Fővárosi 

Ítélőtábla egészen odáig ment az UD Zrt. tevékenységéről írt publicisztika elbírálásakor, hogy 

„a továbbközlés mint híresztelés vád tárgyává tétele minden alapot nélkülöz. Ezen álláspont 

tarthatatlanságát jelzi, hogy elfogadása esetén a médiában megjelent hatósági tudósítást 

követően a magánvádló szabadon választhat vádlottat valamennyi a hírt halló magyar vagy 

külföldi állampolgárok közül, akik ezt a tudomásukat másnak elmondták. Tulajdonképpen 

jelenleg ez történt, a több száz tudósító közül egyet választott, mint amit legfájóbbnak, 

legsértőbbnek ítélt meg. Hatóságok hivatalos nyilvános közlése, politikai  pártok 

közvéleményt tudósító nyilvános állításai továbbadásáért, az erről tájékoztató médiát 

büntetőjogi felelősség nem terheli, ezekkel mint közszereplőkkel szemben a 

véleménynyilvánítás nem csak szabad, hanem a közjó érdekében kívánatos.”613 Bár a 

dogmatikai levezetés hiányzik, a megfogalmazásból – „nem csak szabad, hanem a közjó 

érdekében kívánatos” – úgy tűnik, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a társadalomra veszélyesség 

hiányával érvelt. 

 
3.3. Az alkotmányos követelmény 

 
Az Alkotmánybíróság a 34/2017. (XII.11.) AB határozatban olyan alkotmányos 

követelményt fogalmazott meg, amely meghatározott feltételek mellett a híresztelés 

megállapítását kizárja. Bár az alkotmányjogi panasz alapjául egy polgári jogi személységi 

jogvita szolgált, a határozat részletesebb ismertetése azért indokolt, mert a polgári és a büntető 

bírósági gyakorlatban nincs különbség a híresztelés mikénti értelmezése között, a büntetőjog 

ultima ratio jellegéből pedig az is következik, hogy ami polgári jogi jogsértés megállapítására 

nem adhat alapot, az még kevésbé szolgálhat büntetőjogi felelőségre vonás alapjául. 

A polgári perben jogerősen megállapított tényállás szerint a Magyar Szocialista Párt 

két országgyűlési képviselője, és a szombathelyi szervezetének elnökségi tagja, az I. r. 

alperes, a dohány koncessziós pályázatokkal kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott, amelyen az 

I. r. alperes a pályázatot az államosított korrupció iskolapéldájának nevezte. Az indítványozó 

az általa szerkesztett nyugat.hu internetes oldalon még aznap tudósítást jelentetett meg a 

sajtótájékoztatóról. A perben nem volt vitás, hogy a tudósítás az elhangzottakat „pontosan, 

szöveghűen idézte, egyértelművé téve, hogy a nyilatkozat az I. r. alperestől származik”. A 

cikkbe foglaltan közzétette a Fidesz szombathelyi szervezetének a sajtótájékoztatóra reagáló 

közleményét is. Az ügyben elsőfokon eljáró Veszprémi Törvényszék megállapította a 

híreszteléssel megvalósult jogsértést, mivel a sajtó felelőssége a valótlan tények terjesztéséért 

 
611 CASE OF VERLAGSGRUPPE NEWS GMBH v. AUSTRIA (Application no. 76918/01) 
612 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 12.B.304/2013/2. számú végzése, Fővárosi Bíróság 20.Bf.II- 

III.6153/2010/8. számú ítélete, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
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csak szűk körben kizárt: akkor, ha folyamatban lévő büntetőeljárásról tudósít a valóságnak 

megfelelően. A Győri Ítélőtábla ellenben arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 

indítványozó a szakmai szabályoknak és az irányadó elvárásoknak megfelelően járt el, így a 

tudósítással összefüggésben az ő terhére nem állapítható meg személyiségi jogsértés. Utalt 

arra a közelmúltban kialakult bírói gyakorlatra, mely szerint a sajtót a valóság bizonyításának 

kötelezettsége abban az esetben sem terheli, ha információi közérdekű problémát érintő 

hivatalos sajtótájékoztatón alapulnak. A Kúria ugyanakkor az elsőfokú bíróság jogi okfejtését 

osztotta, kiemelve, hogy a sajtót az általa közzétett vgy híresztelt tényállítások helytállósága 

tekintetében objektív felelősség terheli. A sajtó pedig csak a hatósági eljárásokról 

tájékoztathat a valóság bizonyításának kötelezettsége nélkül. Az indítványozó a Kúria ítélete 

ellen alkotmányjogi panasszal élt. 

Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy „a Kúria jogértelmezése az ügyre vonatkozó 

szakjogági rendelkezésekkel és érvekkel alátámasztható”614, azonban ez az értelmezés „nem 

veszi kellőképpen figyelembe a sajtó tevékenységének sajátos alkotmányos értékét, így nincs 

összhangban azokkal az alkotmányossági követelményekkel, amelyek a sajtószabadság 

jogából fakadnak”.615 A korábbi AB határozatokban kifejtettek elvek, a történeti alkotmány 

vívmányai és az EJEB mértékadó döntései alapján az AB a sajtó elsőrendű alkotmányos 

feladatát   hangsúlyozta   a   közérdekű   információk   terjesztésében,616     valamint   azt,  hogy 

„alaptörvénybeli feladatának ellátásáért senki nem marasztalható el alkotmányosan”.617 Mivel 

az AB álláspontja szerint „az ítélet hibája az alkalmazott jogszabályi rendelkezés 

differenciálatlanságában gyökerezik”, úgy ítélte meg, hogy az „alkotmányossági probléma, - 

nevezetesen az, hogy a sajtó tevékenységének meghatározott körben kivételt kell képeznie a 

híresztelés általános értelmezése alól – alkotmányos követelmény megállapításával 

megfelelően orvosolható”.618 Az AB szerint „az Alaptörvény IX. cikk (2)  bekezdésében 

foglalt sajtószabadságból fakadó alkotmányos követelmény, hogy a közéleti szereplők 

sajtótájékoztatóján a közügyek vitájában egymást érintően tett kijelentésekről hűen, saját 

értékelés nélkül tudósító, a közlések forrását egyértelműen megjelölő és a jóhírnevet 

esetlegesen sértő tényállításokkal érintett személy cáfolatának is helyet biztosító 

médiatartalom-szolgáltató tevékenységét nem lehet a személyiségi jogsértés polgári jogi 

szankcióit megalapozó híresztelésként értékelni”. A kérdés megítélése a testületben  

korántsem volt egyhangú, amit önmagában jól jelez a különvélemények nagy száma. Salamon 

László szerint a fenti alkotmányos követelmény megfogalmazása ténylegesen jogalkotást 

jelentett619. Szalay Péter azt hangsúlyozta, hogy „a sajtó szabadságába nem tartozik bele a 

valótlanságok nagy nyilvánosság felé történő továbbítása”.620 E gondolathoz csatlakozott 

Szívós Mária, aki szerint az alkotmányos követelmény „a bírói gyakorlat által meghatározott 

kivételeket … önkényesen, a sajtónak a közvélemény alakításában betöltött szerepe és 

felelőssége figyelmen kívül hagyásával bővítette”.621  A legélesebben azonban kétség kívül 

 
614 34/2017. (XII. 11.) AB határozat [19] bekezdés 
615  Ibid., [21] bekezdés 
616  Ibid., [42] bekezdés 
617  Ibid., [51] bekezdés 
618  Ibid., [53] bekezdés 
619  Ibid., [92] bekezdés 
620  Ibid., [110] bekezdés 
621  Ibid., [124] bekezdés 
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Dienes-Oehm Egon fogalmazott, aki szerint „az Alkotmánybíróság az Alaptörvény VI. 

cikkében foglalt alapjogokat törekszik saját, korábbi évtizedekben kialakított 

állásfoglalásaival az Alaptörvény IX. cikkében meghatározott alapjogok elsőbbsége alá 

rendelni”.622
 

A fenti feltételek fennállása esetén nem lehet tehát az újságíró tevékenységét 

híresztelésként értékelni, amivel az AB a híresztelés bevett szakjogági fogalmát nemcsak a 

polgári, de a büntetőügyekben is egyértelműen szűkítette. Erre az alkotmányos követelményre 

ezért a büntető bíróságoknak is figyelemmel kell lenniük. E ponton is felmerül a kérdés, 

mennyire helyes, hogy az AB az alkotmányos követelményt az elkövetési magatartás, tehát a 

tényállásszerűség szintjén érvényesítette, hiszen ezeket a követelményeket a társadalomra 

veszélyesség körében lehetett volna értékelni, ahogy azt a hatósági eljárásokról való 

tudósítások esetében eddig is tette nemcsak a polgári, de a büntetőbírói gyakorlat is, és ahogy 

a fent hivatkozott esetben a Fővárosi Ítélőtábla azt a közérdekű ügyről való tudósításkor is 

lényegében társadalomra veszélyességet kizáró okként értékelte. 

 
3.4. Az internetes kommentekért való felelősség körében felmerülő kérdések 

 
Az internet megjelenése új kihívások elé állította a jogalkotást. Az internet globalitása 

és az ott zajló kommunikáció szabadsága felvetette a kérdést, hogy az internetet kell-e, 

egyáltalán lehet-e, és ha igen, akkor hogyan szabályozás alá vonni. Az internetnek sok olyan 

előnye van, így a kommunikáció gyorsasága, olcsósága, tömegeket elérő jellege, szabadsága, 

amely számos szerzőnél a szabályozás elleni érvként hangzik el. A másik oldalon azonban az 

is vitathatatlan, hogy számos olyan tartalmat megjelentetnek és terjesztenek az interneten, 

amely káros, sőt, bűncselekményt megvalósító (terrorista szervezetek, faji gyűlöletkeltés, 

gyermekpornográfia, kábítószerek, dizájner drogok, gyógyszerhamisítványok kereskedelme, 

szellemi tulajdont, illetve személyhez fűződő jogokat sértő tartalmak), amelyek a szabályozást 

sürgetik. Az internetes kommunikáció számos szempontból eltér a kommunikáció 

hagyományos formáitól. Az EJEB is leszögezte, hogy a hozzáférhetőség és annak fényében, 

hogy hatalmas mennyiségű információ tárolására és közvetítésére képes, az internet fontos 

szerepet játszik abban, hogy biztosítsa a nyilvánosság hozzáférését az információkhoz és 

megkönnyítse az információk terjesztését. Ugyanakkor az a kockázat, amely az internetes 

tartalom és kommunikáció miatt jelentkezik az emberi jogok és szabadságok gyakorlására 

nézve, bizonyosan magasabb, mint amit a sajtó jelent.623 Ugyanakkor az interneten zajló 

kommunikáció különböző formái között is jelentős különbségek vannak. Az interneten is 

lehetőség van az egy címzett felé történő kommunikációra, mint ahogy annak beállítására, 

hogy egy üzenetet vagy más tartalmat csak ismerőseink láthassanak. Ettől minőségileg eltér 

például az internetes újságírás. Az előbbi közlés inkább a magánszféra körébe tartozik, míg 

utóbbi esetben a nagy nyilvánosságnak szánt, professzionális megnyilvánulásról van szó. 

További különbséget tehetünk a szerint, hogy szerkesztett vagy nem szerkesztett tartalomról 

van szó. 

 

 
 

622 Ibid., [83] bekezdés 
623 CASE OF DELFI AS v. ESTONIA (Application no. 64569/09) § 133. 
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A 165/2011. (XII.20.) AB határozatban az Alkotmánybíróság is rögzítette, hogy az 

internet mint kommunikációs csatorna az emberi kommunikáció egyre változatosabb 

formáinak lehetőségét teremti meg. Ezen formák között alapvető különbségek vannak, így 

maga a szabályozás differenciált megközelítést igényel. A sajtószabadság kiterjed az 

internetes sajtó tevékenységére is, azzal, hogy az egyéb tömegkommunikációs formákhoz 

hasonlóan alkotmányossági értelemben az internetes sajtó is szabályozás alá vonható. A 

magáncélú közlések, honlapok, blogok, közösségi portálok stb. azonban nem kezelhetők 

együtt a tömegek tájékoztatását vagy szórakoztatását célzó internetes újságokkal, 

hírportálokkal.624 A 19/2014. (V.30.) AB határozatban pedig azt hangsúlyozta a testület, hogy 

jelentős különbség van az internetes oldal üzemeltetője által szerkesztett, és ekként tartalmi 

egységet alkotó (tartalom)szolgáltatás és az úgynevezett Web 2.0, vagyis a közösségi oldalak 

és a tisztán véleményoldalak között (például Facebook, blogszféra stb.). Ez utóbbiaknak nincs 

szerkesztőjük, és ezért nem is lépnek fel tájékoztatási vagy hasonló igénnyel: céljuk az 

internetes közösségbe tartozók közötti eszmecsere, egyáltalán, a kommunikáció lehetőségét 

biztosítani. Ezek vagy csak a közösségbe tartozók (regisztrálók, belépők) számára érhetők el, 

vagy ettől függetlenül világosan nem alkotnak egységet, és lényegük szerint senki nem 

szerkeszti őket. Ezek éppen szerkesztetlen, spontán közösségi oldalak – az internet- 

felhasználók is ekként tekintenek rájuk. A blogok és közösségi oldalak viszont közelebb 

állnak a VI. cikkben védett magánközlésekhez, mert az ezekben foglalt közlésekhez csak a 

közlő személy által meghatározott (zárt számú) felhasználó jut hozzá (ismerősök), akiknek ő 

megengedi. (A közszereplők, intézmények Facebook-oldalai ehhez képest kivételek.)625
 

Témánk  szempontjából az  igazi veszélyt  azok  az  írások  jelentik,  ahol a rágalmazó, 

becsületsértő közlések korlátlan számú személy által válnak megismerhetővé. A büntető 

jogalkotás erre annyiban reagált, hogy az interneten történő elkövetést is a nagy nyilvánosság 

fogalma alá vonta.626 Ennek megfelelően, amennyiben a rágalmazó állítás az  interneten 

jelenik meg, a minősített eset megállapításának van helye. Mind a jogalkotás, mind a 

jogalkalmazás számára a legnehezebb kérdés, hogy az interneten közzétett tartalomért ki 

tehető felelőssé? Utóbbi szempontból a kérdés egészen konkrétan az, hogy a harmadik 

személyek által írt kommentek tartalmáért és az ezáltal megvalósított jogsértésért a 

szerkesztést nem végző, a komment megjelenéséhez felületet biztosító személy felel-e? Ez a 

kérdés eddig európai és magyar viszonylatban is elsősorban polgári jogi szempontból merült 

fel, ugyanakkor büntetőjogi vonatkozásai is lehetnek. A szolgáltatók elleni polgári jogi 

fellépést nagy valószínűséggel az is motiválta, hogy a kommentíró kilétének meghatározása – 

az esetek többségében álnév használata miatt – polgári jogi eszközökkel nem lehetséges, a 

szolgáltató jogi személy tehát polgári jogilag jobban fogható. Jelentősége lehet továbbá annak 

is, hogy amennyiben kártérítés megállapítására kerül sor, akkor egy jogi személy  inkább 

képes lehet annak teljesítésére. A kommentelő kilétének megállapítása egy büntetőeljárásban 

könnyebben lehetséges. Büntetőjogi szempontból a szolgáltatói oldal magatartásának 

megragadása   tűnik   nehezebbnek.   Az   első   probléma   rögtön   azért   jelentkezik,   mert a 

 
624 165/2011. (XII.20.) AB határozat Indokolás IV.1.4. pont 
625 19/2014. (V.30.) AB határozat [61] bekezdés 
626A 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 22. pontja értelmében nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a 

sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő 

elkövetését is érteni kell. 
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szolgáltató nagy valószínűség szerint jogi személy, így okszerűen adódik a kérdés, hogy lesz- 

e olyan természetes személy, aki a büntetőeljárásnak alanya lehet. Magának a magatartásnak a 

büntetőjogi megragadására több módszer is elképzelhető. Leírható a híresztelés formájában 

önálló tettesi magatartásként, de elvileg még a bűnsegély is felmerülhet. A bűnösség 

kérdésében pedig az szolgálhat kiindulópontul, hogy ha valaki nem ellenőrzi a közzétett 

kommentek tartalmát, akkor előrelátja annak legalább a lehetőségét, hogy azok között 

jogsértő is lesz, ez iránt viszont legalábbis közömbös. Ez már elegendő az  eshetőleges 

szándék megállapításához. 

Ennek a kérdésnek a megítélése is összetett azonban, és ha pusztán a büntetőjogi 

fogalomkészlettel dolgozunk, könnyen alapjogsértő ítélet születhet. A kérdés megítélésénél 

figyelembe kell venni a nemzetközi ajánlásokat, az Európai Unió instrumentumait, az Európai 

Bíróság esetjogát, az Alkotmánybíróság határozatait, valamint a strasbourgi esetjogot. 

A kérdés elvi jelentőségét és a probléma összetettségét jól mutatja a Delfi-ügy,627 

amely a Nagykamarát is megjárta. Ez volt az első eset, amikor a Bíróságnak egy ilyen típusú 

panaszt kellett elbírálnia, így részletesen foglalkozott a vizsgálata jellegével, a szabályozási 

környezettel. Az ügy tényállása szerint a Delfi Észtország egyik legnagyobb internetes 

hírportálja. A kérelmező társaság ennek tulajdonosa. Az olvasóknak lehetőségük volt 

kommentek írására. A kommenteket a kérelmező társaság nem moderálta vagy szerkesztette. 

A cikkekhez naponta kb. 10.000 olvasói komment érkezett, amelyek többségét álnéven írták. 

Működött az értesítési-eltávolítási eljárás, és a kérelmező arról is tájékoztatta a használókat, 

hogy a kommentek szerzői felelősek azok tartalmáért. Közzétettek egy kommentelési 

szabályzatot is, amely tartalmazta, hogy milyen kommentek közzététele tiltott, és hogy a 

Delfinek joga van ezeket eltávolítani. 2006. január 24-én a kérelmező társaság a  Delfi 

portálon megjelentett egy cikket, amelynek címe „SLK tönkretette a tervezett jég utat”. A 

cikkhez 185 komment érkezett, amelyből 20 személyes fenyegetést és támadó hangvételt 

tartalmazott az SLK többségi tulajdonosa ellen. 2006. március 9-én az érintett személy 

ügyvédei ezen kommentek eltávolítását és nem vagyoni kártérítés megfizetését kérték. A 

kérelmező még aznap eltávolította a kommenteket, a kártérítési igényt  viszont 

visszautasította. A kérelmező ellen megindult polgári perben egy hatályon kívül helyezést 

követően, az elsőfokú bíróság a felperes javára döntött, mivel álláspontja szerint a kérelmező 

által tett lépések elégtelenek voltak mások személyiségi jogainak megfelelő védelme 

érdekében. Ítéletének lényege szerint a kérelmező társaság úgy tekintendő, mint aki 

megjelentette a kommenteket és nem kerülheti el a felelősséget azáltal, hogy a kommentek 

tartalmát illetően egy felelősség kizáró nyilatkozatot tett közzé. A kommentek túlléptek a 

vélemény-nyilvánításon, puszta sértések voltak. A másodfokú bíróság helybenhagyta az 

elsőfokú ítéletet. Nem fogadta el a kérelmező azon védekezését, hogy a felelőssége kizárt volt 

az információs szolgáltatásokról szóló törvény alapján. A kérelmező társaság ugyanis a 

szóban forgó kommentek szempontjából nem egy puszta technikai közvetítő volt, hiszen 

kommentek írására buzdította az olvasókat. A Legfelsőbb Bíróság is egyetértett azzal, hogy a 

kérelmező nem közvetítő szolgáltató, így nem tartozik abba a körbe, ahol a felelősség kizárt 

lenne. Ezek ugyanis azokra az esetekre korlátozódnak, amikor a szolgáltatás nyújtójának 

 
 

627 CASE OF DELFI AS v. ESTONIA (Application no. 64569/09) 
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tevékenysége a működtetés és a kommunikációs hálózathoz hozzáférés technikai folyamatára 

korlátozódik. A kérelmező tevékenysége azonban nem pusztán technikai, automatikus és 

passzív. Az olvasókat ugyanis kommentek küldésére hívta fel, és az oldal látogatottságán 

keresztül gazdasági érdeke is fűződik a kommentekhez. A nemzeti bíróság megítélése szerint 

tehát a kérelmező tevékenysége nem tartozott az irányelv és az információs szolgáltatásokról 

szóló törvény hatálya alá. A Legfelsőbb Bíróság mind a kommentek íróját, mind a kérelmezőt 

közzétevőnek minősítette. A kommentek vulgárisak, sértik az emberi méltóságot és 

fenyegetéseket tartalmaznak. A jogsértő kommentek közzététele jogsértő volt. Az alperes 

saját kezdeményezésére nem távolította el a kommenteket, amelyek jogsértő tartalmával 

tisztában kellett volna lennie. 

A Nagykamara számba vette azokat a nemzetközi és uniós dokumentumokat, amelyek 

a kérdés megítélésében relevanciával bírhatnak. Ezek között említhető az Európa Tanács 

2003. május 28-ai nyilatkozata az internetes kommunikáció szabadságáról. Ennek a 

nyilatkozatnak már a bevezetője jól szemlélteti a kérdés kapcsán felmerülő konkuráló 

érdekeket. Egyrészről ugyanis támogatandó a szolgáltatásnyújtó felelősségének korlátozása 

bizonyos körülmények között, ugyanakkor az internetes kommunikáció szabadsága sem 

zárhatja ki az emberi méltóság vagy mások jogainak védelmét, mint  ahogy megfelelő 

egyensúlyt kell teremteni a használók anonimitásának védelme és a bűnelkövetők 

felkutatásához fűződő érdek között. A 6. elv szerint a tagállamok nem tehetik általánosan 

kötelezővé a szolgáltatók (service provider) számára, hogy az internetes tartalmat 

monitorozzák, amelyhez hozzáférést biztosítanak, sem azt, hogy olyan tényeket vagy 

körülményeket keressenek aktívan, amelyek illegális tevékenységre utalnak. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatók ne legyenek felelőssé tehetők az internetes tartalomért, 

amennyiben tevékenységük arra korlátozódik, hogy információt közvetítenek vagy az 

internethez hozzáférést biztosítanak. Azokban az esetekben, amikor a szolgáltató feladata 

tágabb és harmadik személytől származó tartalmat tárolnak, a tagállamok felelőssé tehetik 

őket, amennyiben nem távolítják el vagy nem gátolják meg a hozzáférést az információhoz, 

mihelyt tudomást szereznek annak jogsértő tartalmáról, a kártérítési igényről, vagy azon 

tényekről és körülményekről, amelyek az információ vagy tevékenység jogsértő jellegére 

utalnak. A szolgáltatók kötelességeinek meghatározásakor figyelembe kell venni az 

információt elsődlegesen közzétevő jogát a vélemény-nyilvánításra és a használók 

információhoz való jogát. Itt említhető a Miniszterek Bizottságának 2011. évi ajánlása,628 

amely a differenciált és fokozatos megközelítést sürgeti, és amely megköveteli, hogy minden 

szereplő, akinek a szolgáltatása média vagy közvetítő tevékenységnek minősül, a megfelelő 

formájú és megfelelő szintű védelemben részesüljön, és a felelőssége is ehhez igazodjon az 

Egyezmény 10. cikkével és az Európa Tanács által elfogadott más releváns standardokkal 

összhangban. Említést érdemel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának különleges rapportőre által 

írt jelentés,629 melyben a korlátozható tartalmak között említi a jó hírnév sértését. 

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az internet egyedülálló jellemzői miatt, mindazon 

szabályozások és korlátozások, amelyek a hagyományos média tekintetében legitimnek és 
 

628 Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to member States on a new notion of media 

(adopted on 21 September 2011) 
629 The UN Human Rights Council’s Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom 

of opinion and expression of 16 May 2011 to the Human Rights Council (A/HRC/17/27) 
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arányosnak minősülnek, az internet esetében gyakran nem azok. A jó hírnév megsértése 

esetén, mivel adott az egyén számára a lehetőség, hogy azonnal válaszoljon és azonnal 

helyreállítsa az okozott kárt, a más esetekben alkalmazott szankciók szükségtelenek vagy 

aránytalanok lehetnek. Kiemeli azt is, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni olyan tartalomért, 

amelynek nem ő a szerzője. Egy közös nyilatkozat630 szerint senki nem tehető felelőssé olyan 

internetes tartalomért, amelynek nem ő a szerzője, kivéve, ha annak tartalmát a magáénak 

fogadta el, vagy nem tett eleget a bíróság által előírt eltávolítási kötelezettségnek. Az uniós 

instrumentumok közül itt kell megemlíteni a 2000/31 EK irányelvet, melynek 4. szakasza 

rendelkezik a közvetítő szolgáltatók felelősségéről, különbséget téve az egyszerű továbbítás 

(12. cikk), a gyorsítótárolóban történő rögzítés (13. cikk) és a tárhelyszolgáltatás (14. cikk) 

között. Az Európai Bíróság esetjoga kapcsán kiemelést érdemel a C-236/08-238/08 ügyekben 

hozott ítélet, mely szerint annak a kérdésnek az eldöntésekor, hogy a szolgáltató felelőssége 

korlátozható-e az irányelv 14. cikke szerint, azt kell vizsgálni, hogy a szolgáltató által játszott 

szerep semleges-e abban az értelemben, hogy magatartása pusztán technikai, automatikus és 

passzív. A 14. cikk azokra a szolgáltatókra alkalmazandó, akik nem játszottak aktív szerepet 

és ezáltal nem ismerik a tárolt adat tartalmát, vagy nem gyakorolnak ellenőrzést a felett. 

A Kamara a beavatkozás arányossága körében a kommentek kontextusát, a kérelmező 

társaság által a jogsértések megelőzése érdekében tett lépéseket, valamint azt  vizsgálta, hogy 

a kommentek írójának felelősségre vonása lehet-e alternatíva, végül, hogy a hazai eljárások 

milyen következményekkel jártak a kérelmezőre. A Kamara álláspontja szerint a kommentek 

alapjául szolgáló cikk közérdekű volt, és a kérelmező előre láthatta volna a negatív reakciókat 

és elővigyázatosabb lehetett volna. A kérelmező által alkalmazott eljárásokat nem tartotta 

elégségesnek mások jogainak védelmére. Mivel a kommentek szerzőinek kilétét nem lehetett 

volna könnyen kideríteni, nem volt reális lehetőség a szerzők elleni perindításra. Tekintettel 

arra is, hogy a kérelmezőt mérsékelt összegű kártérítésre ítélték, a beavatkozást arányosnak 

találta a Kamara. 

A Nagykamara rögzítette, hogy a felhasználó által generált internetes 

megnyilvánulások a vélemény-nyilvánítási szabadság előzmények nélküli  színtere. 

Tudatában van ugyanakkor annak is, hogy a jóhírnevet sértő és a jogsértő beszéd más típusait, 

beleértve a gyűlöletbeszédet és az erőszakra buzdító beszédet korábban nem ismert módon 

lehet világszerte terjeszteni, másodpercek alatt, és ezek néha tartósan elérhetőek maradnak.  

Az internet speciális természete miatt az internetes hírportálra háruló kötelességek és 

felelősségek bizonyos fokig eltérhetnek azoktól, amelyek egy hagyományos terjesztőt 

terhelnek a harmadik személyektől származó tartalmak tekintetében. A Nagykamara 

megítélése szerint az ügy az internetes hírportál kötelességeit és felelősségét érinti, amikor 

gazdasági célokból kommentelési lehetőséget biztosít korábban közzétett tartalmakhoz és 

néhány felhasználó olyan beszédet használ, amely megsérti mások személyiségi jogait, illetve 

gyűlöletbeszédre ragadtatja magát. Hangsúlyozta továbbá, hogy 

- az ügyben egy nagy, professzionális, kereskedelmi alapon működő internetes hírportálról 

van szó, amely saját cikkeit tette közzé és kommentelésre buzdította az olvasóit. 

 
 

630 Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE 

Representative on Freedom of the Media and the OAS Special  Rapporteur  on  Freedom  of Expression, adopted 

on 21 December 2005 
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- A döntés nem vonatkozik más internetes fórumokra, ahol harmadik személyek 

kommentelhetnek, például egy vitafórumra vagy egy közösségi platformra. 

- A kommentek egyértelműen jogsértő jellegének megállapítása pedig nem követelt meg 

semmilyen nyelvi vagy jogi elemzést, mivel a megjegyzések első látásra jogellenesek voltak. 

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a kommentek többsége gyűlöletbeszédet tartalmazott vagy 

erőszakra uszított, és mint ilyenek nem élvezik a 10. cikk által nyújtott védelmet. A jelen 

ügyben tehát a kommentek szerzőinek vélemény-nyilvánítási szabadsága nem merült fel. A 

kérdés sokkal inkább az, hogy a nemzeti bíróságok azon döntése, amely a harmadik 

személyek által posztolt kommentekért a kérelmezőt felelősnek tartotta, megsértette-e a 10. 

cikk által biztosított jogot az információk megosztására. 

A Nagykamara egyetértett azokkal a szempontokkal, amelyeket a Kamara a 

beavatkozás arányosságának megítélésekor relevánsnak tartott. A kommentek kontextusát 

tekintve ugyanazon tényezőknek tulajdonított jelentőséget, mint a Legfelsőbb Bíróság. Így 

jelentőséggel bírt, hogy a portál kereskedelmi alapon működött, professzionálisan 

üzemeltették, a kommentelési környezetet a hírportálba integrálták, a kérelmező felhívta a 

látogatókat kommentek írására, gazdasági érdeke fűződött a kommentek posztolásához, a 

kommentelési szabályzaton és a kommentek eltávolításán keresztül pedig tartalmi kontrollt is 

gyakorolt a kommentek fölött. Mindezek alapján igazoltnak látta, hogy a kérelmező 

tevékenysége túlmutatott a passzív, pusztán technikai szerepen és így nem tartotta 

kifogásolhatónak, hogy a nemzeti bíróságok nem minősítették közvetítőnek a kérelmezőt. A 

kommentek szerzőinek felelőssége körében foglalkozott az anonimitás kérdésével. Ez 

egyrészről jelentős mértékben képes elősegíteni az eszmék és információk szabad áramlását, 

ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az információk az interneten milyen 

könnyen, gyorsan és mekkora terjedelemben terjednek, és mennyi ideig elérhetőek maradnak. 

Bár az anonimitás az interneten fontos érték, más jogokhoz és érdekekhez mérten kell 

súlyozni. A Bíróság figyelembe vette azt a bizonytalanságot is, ami a kommentelők 

azonosítása tekintetében megfigyelhető. A kérelmező által a jogsértések megelőzése 

érdekében alkalmazott intézkedéseket vizsgálva elsőként megállapította, azt nem  lehet 

állítani, hogy a kérelmező ezen kötelességét teljesen elhanyagolta volna. Fontosabbnak 

tartotta ugyanakkor, hogy a kérelmező által használt szó alapú szűrő nem volt képes a 

gyűlöletbeszédet és az erőszakra buzdítást kiszűrni. A szűrő ezen hiányossága következtében 

hat hétig elérhetőek maradtak az egyértelműen jogellenes tartalmak. Megjegyezte azt is a 

Bíróság, hogy a gyűlöletbeszéd potenciális áldozata kevésbé képes az internet folyamatos 

monitorozására, inkább egy nagy kereskedelmi hírportál van olyan helyzetben, hogy 

megelőzze vagy gyorsan eltávolítsa az ilyen kommenteket. A kérelmező azon kifogását 

illetően, miszerint értesítési és eltávolítási eljárást alkalmazott, a Bíróság hangsúlyozta, hogy 

amennyiben ez az eljárás együttjár olyan hatékony eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik a 

gyors reagálást, ez a rendszer sok esetben megfelelő lehet a szóban forgó jogok és érdekek 

kiegyensúlyozására. Ugyanakkor olyan esetekben, mint a vizsgált, ahol a harmadik személyek 

által írt kommentek gyűlöletbeszédet tartalmaznak vagy közvetlen fenyegetést jelentenek egy 

egyén fizikai integritására, a Bíróság megítélése szerint mások és a társadalom érdekei 

feljogosíthatják a szerződő államokat, hogy felelőssé tegyék a hírportált, amennyiben nem 

tesznek intézkedéseket, hogy késedelem nélkül eltávolítsák az egyértelműen jogsértő 

kommenteket még harmadik személytől vagy a sértettől származó értesítés hiányában is. A 
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Bíróság is áttekintette, hogy milyen következmények érték a kérelmezőt. E körben 

megállapította, hogy mindössze 320 EUR nem vagyoni kártérítést kellett fizetnie, mely nem 

tekinthető aránytalannak a megállapított jogsértéshez képest, figyelembe véve azt is, hogy 

Észtország legnagyobb internetes hírportáljának üzemeltetőjéről volt szó. 

Összességében megállapítható tehát, hogy mivel 

- a súlyosan jogsértő kommenteket a kérelmező által megjelentetett cikkhez írták a 

professzionálisan üzemeltetett hírportálon, amely gazdasági alapon működött, 

- a kérelmező által tett intézkedések elégtelenek voltak a gyűlöletbeszédet tartalmazó vagy 

erőszakra buzdító kommentek késedelem nélküli eltávolítására és annak biztosítására, hogy a 

kommentek szerzőinek felelősségre vonására reális lehetőség legyen, 

- a szankció mérsékelt volt, 

a kérelmező felelősségre vonása nem minősült aránytalan beavatkozásnak. 

Az ítélethez különvéleményt írt Sajó András. Ebben kiemeli, hogy az ítélet az internet 

előnyeit alig említi, holott az internet több mint egy egyedülállóan veszélyes újdonság. A 

hatalmas nyilvános diskurzus terepe, új lehetőségekkel a demokrácia számára. A kommentek 

pedig a polgárok közötti eszmecsere fontos részét képezik. A Bíróság elfogadta az észt 

Legfelsőbb Bíróság standardját, amely szerint a közvetítőknek a kommenteket a megjelentetés 

után késedelem nélkül el kell távolítaniuk, azaz nem értesítésre vagy olyan körülmények 

alapján, amely az aktuális tudathoz kötődik. Ezt a követelményt azonban csak akkor lehet 

teljesíteni, ha a szolgáltató folyamatosan monitorozza a kommenteket. Ez  feltehetően azt 

fogja eredményezni, hogy a szolgáltatók a továbbiakban nem fogják a kommentelési 

lehetőséget biztosítani, és a felelősségtől való félelem öncenzúrához fog vezetni. A Bíróság 

egyik nyomós érve, hogy a kommentek gyűlölet-beszédet vagy erőszakra uszítást valósítottak 

meg. Sajó szerint azonban sem az észt Legfelsőbb Bíróság, sem a Bíróság nem határozta meg 

egyértelműen a kommentek jellegét, ami pedig a legfőbb probléma, nevezetesen, hogy a 

kommentek egy része rasszista, senki nem mondta ki. Vitatja azt is, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság, majd az EJEB által elfogadott jogértelmezés előrelátható lett volna. Álláspontja 

szerint sem az nem volt egyértelmű, hogy az ügyben végül a Polgári Törvénykönyvet és nem 

az uniós irányelvet átültető törvényt fogják alkalmazni, mint ahogy az sem volt világos, hogy 

a kérelmező felelősségét a kiadói felelősség alapján fogják megítélni. A nemzeti bíróságok és 

a Bíróság ítéletének egyik leggyengébb és legvitathatóbb pontja Sajó szerint, amikor 

egyenlőséget tesznek a kiadó és a szolgáltató között, holott az ítéletek is megállapítják, hogy a 

szolgáltatótól nem lehet ésszerűen elvárni a kommentek szerkesztését azok nyilvánosságra 

hozatala előtt. Az egyetlen érv, amivel mind az észt Legfelsőbb Bíróság, mind a Bíróság a 

szolgáltatót közös nevezőre hozza a kiadóval, a gazdasági érdek, ami Sajó szerint nem 

elégséges érv a felelősség ilyen kiterjesztéséhez. Az tény, hogy a szolgáltatónak volt bizonyos 

ráhatása a tartalomra, ez a kontroll azonban több szempontból sem egyezik meg azzal, amit 

egy hagyományos kiadó gyakorol. Az újságok esetében az újságíró tipikusan egy alkalmazott, 

a szerkesztő pedig előzetesen ismeri a cikkek tartalmát, így két szempontból is abban a 

helyzetben van, hogy előzetes kontrollt gyakoroljon a kiadás felett. Következésképpen, a 

tudás és az ellenőrzés szintje jelentősen különbözik a két esetben. Sajó megítélése szerint a 

Bíróság korábbi gyakorlatától eltérve kiterjesztette a felelősséget, méghozzá anélkül, hogy 

ennek meggyőző indokait adta volna. Álláspontja szerint a mérlegelés során több olyan fontos 

szempont elsikkadt, vagy nem kapott kellő súlyt, amelyek a Bíróság esetjogának részét 
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képezték (jóhiszeműség, a vita közérdekű jellege, fennforognak-e különösen nyomós okok a 

terjesztésben való közreműködés miatti felelősségre vonásban), a Bíróság pedig különösen 

érzéketlen volt döntésének lehetséges következménye, az öncenzúra iránt. 

A harmadik személyek által írt kommentekért való felelősség merült fel a következő, 

magyar vonatkozású ügyben is, amely az Alkotmánybíróságot és az EJEB-et is megjárta. Az 

ügy tényállásának lényege, hogy az Index.hu Zrt. és a Magyar Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete (MTE) lehetővé tette felhasználóinak, hogy a portáljaikon megjelenő cikkekhez 

kommenteket fűzzenek. A kommenteket regisztrációt követően lehetett feltölteni és azokat 

előzetesen nem szerkesztették. A kérelmezők felhívták az olvasók figyelmét, hogy a 

kommentek nem a portálok saját véleményét tükrözik és, hogy a kommentek szerzői felelnek 

azok tartalmáért. Mindkét kérelmező üzemeltetett értesítési és eltávolítási eljárást. Az Indexre 

érkező kommenteket részben moderálták és szükség esetén eltávolították. Az Index 

moderálási elvei tartalmazták, hogy különösen tiltottak azok a kommentek, amelyek 

posztolásuk idején sértik a magyar jogot, bűncselekményt valósítanak meg vagy arra hívnak 

fel, a vulgáris, agresszív és fenyegető kommentek. 2010. február 5-én az MTE véleményt 

jelentetett meg két ingatlankereskedő weboldalról. A vélemény lényege, hogy az eljárás nem 

etikus és félrevezető. A vélemény kommenteket váltott ki, amelyeket álnév alatt írtak. 

Ezekben többek között az szerepelt, hogy „két szemét ingatlanos oldal, benkősándoros sunyi 

szemét lehúzó cég”. A Zöld Újság Zrt. által üzemeltetett www.vg.hu szó szerint átvette a 

véleményt. Az Index fogyasztóvédelmi része szintén írt a véleményről. Az olvasók egyike a 

következő kommentet írta: „Azért az ilyenek szarjanak sünt és költsék az összes bevételüket 

az anyjuk sírjára, amíg meg nem dögölnek”. A kritikákkal érintett website-ot üzemeltető 

társaság pert indított az Index.hu Zrt., az MTE és a Zöld Újság Zrt. ellen azt állítva, hogy a 

vélemény és a kommentek megsértették a jó hírnevét. Amikor az Index.hu Zrt. és az MTE 

tudomást szereztek a keresetről, eltávolították a sérelmezett kommenteket. A perben azzal 

védekeztek, hogy közvetítő szolgáltatók és nem felelnek a kommentek tartalmáért. Az 

elsőfokú ítélet631 szerint a vélemények az ingatlanforgalmazó website-ok által folytatott 

megkérdőjelezhető magatartással voltak kapcsolatban, és mint ilyenek egy folyamatban lévő 

társadalmi és szakmai vitát érintettek, nem lépték túl a megengedett kritika határait. Ebben a 

részben ezért elutasította a felperes keresetét. A kapcsolódó kommentekkel összefüggésben 

azonban kimondta, hogy azok az olvasói levelekkel esnek egy tekintet alá, szerkesztett 

tartalomnak minősülnek, ezért tartalmukért az alperes jogi felelősséggel tartozik. Mivel ezeket 

a bíróság kifejezésmódjukban indokolatlanul bántónak, sértőnek találta, ezek tekintetében 

megállapította a jogsértést. A másodfokú bíróság632 eltérő indokolással, de helybenhagyta az 

elsőfokú ítéletet. Álláspontja szerint a kommentek nem olvasói levelek, hanem magánjellegű 

megnyilvánulások voltak, ezért nem tartoznak az Ektv. tárgyi hatálya alá. Ennélfogva, a 

felperes keresetét a régi Ptk. személyiségvédelmi szabályai alapján kellett elbírálni. A 

másodfokú bíróság szerint az alperesek híreszteléssel valósították meg a jóhírnév sérelmét, az 

objektív jogkövetkezmények alkalmazását pedig nem befolyásolja az a tény, hogy a 

kommenteket eltávolították. A Kúria hatályában fenntartotta a jogerős döntést.633 Osztotta a 

másodfokú bíróság azon álláspontját, hogy a perbeli ügyre nem vonatkozik az Ektv., így az 
 

631 Fővárosi Bíróság 19.P.21.022/2010/7. számú ítélete 
632 Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.129/2011/4. számú ítélete 
633 Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú ítélete 

http://www.vg.hu/
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alperesek nem hivatkozhatnak korlátozott felelősségre. Utalt arra is, hogy ha az alperes 

internetes oldalán különböző hozzászólások elhelyezésére ellenőrzés nélkül biztosít 

lehetőséget, számolnia kell azzal, hogy „azok között jogsértő közlés is szerepel”. 

A polgári bíróságok jogértelmezésének lényege tehát akként foglalható össze, hogy a 

perbeli esetre nem az Ektv., hanem a Ptk. személyiségvédelmi szabályai alkalmazandók. E 

körben pedig személyiségi jogsértést nemcsak a komment írója, hanem az a szolgáltató is 

megvalósít, aki ugyan a komment tartalmát előzetesen nem ismeri, de annak megjelenéséhez 

felületet biztosít. Ez a magatartás ugyanis kimeríti a híresztelés fogalmát. A jogsértés tényén 

pedig az sem változtat, ha a szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolítja. E körülménynek 

ugyanis kizárólag a szubjektív szankció alkalmazása szempontjából lehet jelentősége. 

Az MTE alkotmányjogi panasszal élt a Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú ítélete 

ellen, és annak az első- és másodfokú ítéletre kiható megsemmisítését kérte. Az indítványozó 

véleménye szerint a bíróságok jogértelmezése következtében a tárhelyszolgáltató vagy 

fórumrendszer működtető felelőssége objektív, a moderálás nélküli jogsértő hozzászólásokért 

már azok közzétételekor felelős lesz, ez pedig ellehetetleníti a véleménynyilvánítás e modern 

formáját, így a moderálás nélküli internetes kommentezés Magyarországon nem lehet 

működtethető. A fő kérdés tehát a kommentek, illetve a blogbejegyzések tartalmáért való 

felelősség. 

A 19/2014. (V.30.) AB határozatban a testület első alkalommal foglalkozott az 

internetes oldal üzemeltetőjének az oldalon moderálás nélkül közzétett kommentekért való 

felelősségének kérdésével, és e körben azt az alkotmányos jelentőségű kérdést kellett 

eldöntenie, hogy sérti-e az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát azon bírósági 

jogértelmezés, mely szerint az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az 

indítványozó akkor is felel, ha nem volt tudomása a jogsértő tartalomról, vagy a sértett 

kívánságára azonnal el is távolította. Az AB a polgári bíróságok álláspontjával szemben 

elsőként rögzítette, hogy a komment nem tekinthető magánközlésnek, mivel függetlenül attól, 

hogy magánvélemény (t.i. a szerző saját véleménye, nem „hivatalos” vélemény), de ettől még 

a nyilvánosságnak szánt közlés.634 Hangsúlyozta, hogy 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 

kötelezettségek. Nem vonható kétségbe ugyanis, hogy a blog és a komment is közlésnek 

minősül, s mint ilyen az Alaptörvény IX. cikk védelmi körébe esik.635 Kétségtelen, hogy az 

internetes oldal működtetőjének felelőssége korlátozza az internetes közlésekre is kiterjedő 

sajtószabadságot.636  A  jogkorlátozás megengedettségét  vizsgálva a testület  úgy találta, hogy 

„A szabályozás alkotmányosan indokolt célt – a személyiségi jogok, egyáltalán a közlésekkel 

érintettek jogainak védelmét – követi. Az igazolható cél mellett alkalmas is a cél elérésére, 

mivel az internetes oldal üzemeltetőjének felelőssége nélkül az érintett a bekövetkezett 

sérelméért aligha kaphatna elégtételt”. A korlátozás arányosságát két szempontból vizsgálta: 

arányos-e az oldal fenntartójának  felelőssé tétele a jogsértőnek bizonyult  közlésért; másrészt 
 

634 19/2014. (V.30.) AB határozat [42] bekezdés 
635  Ibid., [50] bekezdés 
636  Ibid., [59] bekezdés 
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arányos-e a felelősség mértéke, azaz a kártérítés vagy a sérelemdíj összege.637 A kérdés 

jelentőségéhez képest a testület az arányossági vizsgálatot meglehetősen rövidre zárta. E 

körben a többségi vélemény annak tulajdonított jelentőséget, hogy ha a moderálást vállaló 

internetes szolgáltatók felelősek az oldalukon megjelent jogellenes közlésekért, akkor a 

moderálást nem vállaló oldalak működtetőivel szemben a jogsértés megállapítása nem 

aránytalan.638 Az AB ezért elutasította az alkotmányjogi panaszt. A határozathoz párhuzamos 

indokolást fűző Paczolay Péter ugyanakkor nem találta meggyőzőnek az arányossági vizsgálat 

keretében felhozott érveket. Álláspontja szerint az arányossági vizsgálat kiindulópontja téves 

volt, a teszt keretében pedig számos további szempontot mérlegelni kellett volna. Így indokolt 

különbséget tenni a szerint, hogy beazonosítható-e a kommentelő, vagy sem, illetve, hogy 

objektív vagy szubjektív jogkövetkezményekről beszélünk. Névtelen komment esetén 

indokoltnak tartja az objektív jogkövetkezmények alkalmazását a moderálást nem alkalmazó 

honlap üzemeltetőjével szemben. A felróhatóság körében azonban az elvárható magatartásnak 

jelzés esetén a jogsértő bejegyzés eltávolítását tekinti. 

Az Index.hu Zrt. és az MTE az EJEB-hez fordult.639 Mivel a kérelmezők azt is 

vitatták, hogy a korlátozás törvényben előírt lett volna, az EJEB - a Delfi-ügyhöz hasonlóan - 

kifejtette, a Ptk. előre láthatóvá tette a gazdasági célból nagy internet oldalt üzemeltető cég és 

az internet tartalomszolgáltatók önszabályozó testülete részére, hogy elviekben felelősek 

lehetnek a nemzeti jog szerint harmadik személyek jogellenes kommentjeiért. A korlátozás 

szükségességét illetően viszont sokkal szigorúbb volt a Bíróság és igen komoly kritikát 

fogalmazott meg a magyar bíróságok ítélkező tevékenységével kapcsolatban, mely főként az 

indokolás elégtelenségét, a releváns kritériumok mérlegelésének hiányát, és döntésük 

következményének át nem gondolását érintette. Ezek a szempontok a büntető ügyszakos 

bíróságok számára is tartogatnak tanulságokat, így ezek részletes ismertetése indokolt. 

Elöljáróban leszögezte a Bíróság, hogy kiemelten kell foglalkozni a kérelmezőknek a 

kommunikációs folyamatban játszott szerepével, és az AB-val egyetértve úgy ítélte meg, hogy 

a kérelmezők magatartását a sajtóra vonatkozó elvek fényében kell megítélni. Hangsúlyozta 

azonban, hogy az internetes portálokat is terhelik kötelezettségek és felelősség, melyek az 

internet sajátosságai miatt bizonyos fokig eltérhetnek a hagyományos terjesztőkétől, harmadik 

személyek kommentjei tekintetében. A Bíróság a kérdés megítélésekor a következő 

kritériumoknak tulajdonított jelentőséget: 

 
1. A sérelmezett kommentek kontextusa 

 
A sérelmezett cikk két nagy ingatlanforgalmazó website üzleti gyakorlatát érintette, amelyet 

félrevezetőnek és az ügyfelekre ártalmasnak minősítettek, így közérdek fűződött a tájékozott 

nyilvános vita folytatásához egy olyan témában, amely sok fogyasztót és internethasználót 

érintett. Mivel az érintett cég ellen számos panasz érkezett a fogyasztóvédelmi szervekhez, a 

cikk nem volt ténybeli alap nélküli. A nemzeti bíróságok arra a szerepre sem voltak 

figyelemmel, amelyet a kérelmezők a kommentek kiváltásában játszottak. 
 

637  Ibid., [63] bekezdés 
638  Ibid., [67] bekezdés 
639 CASE OF MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE AND INDEX.HU ZRT. v. 

HUNGARY (Application no. 22947/13) 
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2. A kommentek tartalma 

 
A sérelmezett kommentek nem tényeket, hanem véleményeket fejeztek ki. Bár a kommentek 

sértőek voltak, egyikük vulgáris is, a vulgáris kifejezésmód nem lehet döntő szempont egy 

megnyilvánulás megítélésekor. A stílus ugyanis mint a kifejezés formája a kommunikáció 

részét képezi, és mint ilyen a tartalommal együtt védelmet élvez. Figyelembe kell venni, hogy 

az ilyen kifejezések sok internetes portálon szokásosnak tekinthetők, ami csökkenti ezen 

kifejezések hatását. 

 
3. A kommentek szerzőinek felelőssége 

 
Hiányosságként rótta fel a Bíróság, hogy a nemzeti bíróságok nem foglalkoztak a 

kommentelők beazonosíthatóságának lehetőségével vagy éppen annak hiányával, a 

kommentelés feltéteivel. A nemzeti bíróságok e helyett csak azt hangsúlyozták, hogy a 

kérelmezők terjesztették a sértő állításokat. A Bíróság e ponton hangsúlyozta, hogy a 

kommentek megjelenésének lehetővé tétele egy különleges természetű újságírói tevékenység, 

így még ha el is fogadjuk a nemzeti bíróságok azon okfejtését, hogy a kérelmezők sértő 

állításokat terjesztettek, a kérelmezők felelőssége nehezen egyeztethető össze a létező 

esetjoggal, amely szerint az újságíró megbüntetése egy más személy által tett közlés 

terjesztésében való közreműködésért, súlyosan akadályozná a sajtót a közérdekű vitákhoz  

való hozzájárulásban és nem megengedhető, kivéve, ha ezt nagyon nyomós érvek indokolják. 

 
4. A kérelmezők által tett intézkedések és a sérelmet szenvedett fél magatartása 

 
A Bíróság jelentőséget tulajdonított annak is, hogy a kérelmezők általános intézkedéseket 

tettek a sértő kommentek megelőzése, illetve azok eltávolítása érdekében. A szóban forgó 

kommenteket pedig azonnal eltávolították. Ezzel szemben a felperes nem kérte a kommentek 

eltávolítását, hanem azonnal bírósági jogvédelemért folyamodott. Ezek a körülmények szintén 

értékelés nélkül maradtak a perben, és a felek magatartásának alaposabb vizsgálata nélkül 

objektív felelősséget telepítettek a kérelmezőkre. 

 
5. A kommentek következményei a sérelmezett félre 

 
A Bíróság kiemelte, hogy egy társaság kereskedelmi érdeke érintett, mely nélkülözi a morális 

jelleget. Kiemelte továbbá, hogy a kommentek megjelenése idején már vizsgálatokat 

folytattak a felperes üzleti gyakorlatával kapcsolatban, ilyen körülmények között pedig a 

Bíróság nem volt arról meggyőződve, hogy a kérdéses kommentek további és jelentős 

hatással lehettek az érintett fogyasztók hozzáállására. Ez a szempont a hazai eljárásban 

szintén nem került értékelésre. 

 
6. A kérelmezőket ért következmények 
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Bár a perben nem vagyoni kártérítés megállapítására nem került sor, hiszen a bíróságok csak a 

perköltség megfizetésére kötelezték a kérelmezőket, a Bíróság szerint nem ennek van 

ügydöntő jelentősége, hanem annak, hogy az internetes portálok milyen módon tehetők 

felelőssé harmadik személyek kommentjeiért. Az ilyen felelősségnek ugyanis előrelátható 

negatív következményei lehetnek egy internetes portál kommentelési környezetére, pl. azzal, 

hogy a kommentelési felület bezárására készteti. Ezek a következmények pedig közvetlenül 

vagy közvetve bénító hatással lehetnek az internetes vélemény-nyilvánítási szabadságra. A 

Bíróság szerint a magyar bíróságok egyáltalán nem vették figyelembe, hogy a kérelmezők, 

mint a szabad elektronikus média szereplői számára mi forgott kockán. A bíróságok 

összességében semmilyen mérlegelést nem végeztek ezen érdek és a felperes érdeke között. 

Ez a tény önmagában megkérdőjelezi a kérelmezők vélemény-nyilvánítási szabadsága 

védelmének megfelelőségét a nemzeti szinten.640 A Bíróság álláspontja szerint a magyar 

bíróságok merev hozzállása a felelősség olyan felfogását tükrözi, amely kizárja a versengő 

érdekek mérlegelését a Bíróság esetjogában lefektetett kritériumok szerint. 

A Bíróság ítélete igazolta Paczolay azon megállapítását, hogy a kérdés a strasbourgi 

esetjogra is figyelemmel csak számos körülmény figyelembe vétele mellett lett volna 

alkotmányosan megítélhető, így az AB-nek is részletesebben ki kellett volna fejtenie az 

alkotmányossági szempontokat, mindenekelőtt az arányosság körében. 

Látni kell azt is, hogy a magyar ügy több szempontból különbözött a Delfi-esettől, így 

a végkövetkeztetés is más lett. A magyar ügyben, bár a kommentek támadóak és helyenként 

vulgárisak voltak, nem valósítottak meg gyűlöletbeszédet, sem erőszakra felhívást. Az MTE 

egy nonprofit, önszabályozó testület, amely nem bírt gazdasági érdekkel a kommentek 

megjelenését illetően. A Bíróság szerint az értesítési és eltávolítási eljárás megfelelő lett volna 

a felperes kereskedelmi hírnevének védelmére. Azok a sajátosságok ugyanis, amelyek miatt a 

Bíróság ezen eljárást önmagában nem tartotta elégségesnek a Delfi-ügyben, itt nem merültek 

fel. 

 
4. Becsület csorbítására alkalmas kifejezés (értékítéletek) 

 
Ahogy az előző fejezetekben láttuk, a „tényt állít” és a „tényre közvetlenül utaló kifejezést 

használ” elkövetési magatartások szűkülésével egyre növekszik azon ügyek száma, ahol azt 

állapítják meg a bíróságok, hogy a vádlott értékítéletet fogalmazott meg. 

 
4.1. A büntetőjogi megközelítés 

 
Az értékítéletek a magyar büntetőjogban nem élveztek és a hatályos jogban sem élveznek 

teljes körű büntetlenséget, a büntetőjogi határokat a becsületsértés és a kegyeletsértés 

tényállásai jelölik ki, illetve jogtörténeti aspektusban említhető a hatóság vagy hivatalos 

személy megsértése. „Kifejezésen a szavak útján történő gondolatközlést értik, mely történhet 

szóban, írásban, nyomtatvány útján, rajzos ábrázolással stb. is és ez becsmérlő, megvető, 

megszégyenítő vagy lealacsonyító értékítéletet tartalmaz”.641 A bírói gyakorlat azonban több 

 
 

640 Ibid., § 88. 
641 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 507. 
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szempontból is szűkítette a büntetőjogi felelősséget. Így kimondta többek között, hogy a 

közélet szereplőinek el kell viselniük a személyüket kedvezőtlen színben feltüntető és 

tevékenységüket negatív módon értékelő véleményt, kritikát is.642 A kritika, a bírálat, a 

vélemény ténybeli valóságtartalma a büntetőeljárás során érdemben nem vizsgálható, és az 

nem lehet a Btk. 182. §-ában meghatározott valóság bizonyításának a tárgya sem.643 A 

büntetőjogi gyakorlat is felismerte továbbá, hogy a sértés, a gúny, a cinizmus irodalmi műfaji 

sajátosság vagy újságírói kifejezési eszköz is lehet. Így nincs helye a bűncselekmény 

megállapításának, ha a sérelmezett újságcikk bántó, és a sértett jellembeli tulajdonságait 

kedvezőtlen színben feltüntető kifejezésekkel és szándékosan valóságtorzító elemekkel átszőtt 

történetben a magánvádlót az olvasó előtt a gúny tárgyává teszi ki, mert ez a szatíra esetében 

elfogadott irodalmi eszköz, amelynek a használata önmagában nem éri el a jogellenesség 

szintjét. Eltérő jogértelmezés esetén a szatíra, a karikatúra, a humoreszk és a vicc a 

büntetőjogi fenyegetettség körébe esnék.644
 

A gyalázkodást azonban soha nem tolerálta a magyar bírói gyakorlat. Már Fayer 

megjegyzi, hogy „A kritika szabad: de a hol a kritika odafajul, hogy az egyén erkölcsi értékét 

gyökerében támadja meg, a hol a meggyalázás alakját ölti, vagy a hol a hivatás betöltésére 

szükséges bizalmas jellegű előfeltételek tagadása forog fenn: ott közbelép a törvény, 

visszatereli a féktelenkedőt és a mennyire még lehetséges, helyreállítja a jogellenesen 

megtámadottnak becsületét”.645 A Legfelsőbb Bíróság a joggyakorlatot orientáló céllal 

rögzítette, hogy „A gyalázkodó jellegű és az emberi méltóság sérelmével járó nyilatkozatok 

még abban az esetben is bűncselekmény megvalósítására alkalmasak, ha azok - formálisan - 

kritikai megjegyzésként kerülnek nyilvánosságra”. A határozat indokolásában kifejtette, hogy 

„Természetesen a bírálatnak vannak határai; nyilvánvaló, hogy az nem mehet el a gyalázkodó 

jellegig, amikor már az elbírált személy emberi méltóságának a sérelmével jár, ugyanakkor 

nem tartalmazhat a bírálathoz elengedhetetlenül szükségeseken túlmenő, a  becsületérzést 

sértő kijelentéseket.”646 Ez a határozat később is számos esetben hivatkozási alapul szolgált. 

Wiener megfogalmazása szerint „a közlés vagy véleménynyilvánítás korlátja csupán a 

gyalázkodó kifejezés büntetése, mert az önmagában sértő gyalázkodó kifejezések használatát 

ilyenkor is büntetik.”647
 

 
4.2. Az alkotmányos követelmény megjelenése 

 
A 36/1994. (VI.24.) AB határozat nemcsak a hatóság vagy hivatalos személy megsértése 

tényállását semmisítette meg, de a becsületsértés tényállásával kapcsolatban alkotmányos 

követelményként rögzítette, hogy „A hatóság vagy hivatalos személy, valamint a közszereplő 

politikus becsületének csorbítására alkalmas - e minőségére tekintettel tett -, értékítéletet 

kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető”. A határozat indokolása 

kiemelte, hogy „A társadalom békéjének, demokratikus fejlődésének védelme nem igényli a 

büntetőjogi beavatkozást a hatóságok, hivatalos személyek tevékenységének, működésének 

642  BH 2004.104 
643  BH 1994.300 
644  BH 1990.204 
645 FAYER L. (1905), 109. 
646 BH 1994.300 
647 WIENER A. I. (2002), 31. 
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olyan kritikájával, negatív megítélésével szemben sem, amely becsületsértő, gyalázkodó 

kijelentések, magatartások formájában nyilvánul meg”.648 Az 57/2001. (XII.5.) AB határozat 

sem hagy kétséget a felől, hogy „Az Alkotmánybíróság határozata szerint az értékítéletek 

körében nem büntethető a hatósággal vagy hivatalos személlyel, valamint a közszereplő 

politikussal szemben kifejtett túlzó, felfokozott, gyalázkodó véleménynyilvánítás, de a 

mindenkit megillető büntetőjogi védelem ezekre a személyekre is kiterjed, ha a nyilatkozat 

nem a közszereplő politikusi minőségére vonatkozik”.649
 

Itt érdemel említést, hogy bár a testület a határozat indokolásában elsősorban a 

strasbourgi esetjogra hivatkozott, abból az értékítéletek teljes büntetlenségének követelménye 

nem vezethető le.650 Az EJEB több esetben hangsúlyozta, hogy kívül esik a vélemény- 

nyilvánítási szabadság védelmi körén, ha az állítás kizárólagos célja a sértés.651
 

A Kommentár szerint a fenti alkotmányos követelmény jogellenességet kizáró okként 

viselkedik.652 A szegedi tankönyv ugyancsak ismerteti a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban 

megfogalmazott alkotmányos követelményt.653 Az új Btk-hoz készített Kommentár 

hangsúlyozza, hogy a becsület, ezáltal a jó hírnév büntetőjogi védelme a büntetőjogi ultima 

ratio elvéből kifolyólag csak kisegítő jelleggel, a polgári jogi védelmen túl jelentkezik, ezért 

minden esetben kiemelten szükséges vizsgálni a jogellenesség tényleges megvalósulását.654 

Azok a büntetőjogi tankönyvek, illetve kommentárok tehát, amelyek figyelmet szenteltek az 

AB határozatnak, az alkotmányos követelményt jogellenességet kizáró okként azonosították. 

 
4.3. A bírói gyakorlat alakulása 

 
Az AB határozat utáni bírói gyakorlat távolról sem egységes, többféle irány figyelhető meg. 

 
a) A büntető bíróságok jelentős része, köztük a Legfelsőbb Bíróság, az AB határozat ellenére 

sem volt hajlandó elismerni az értékítéletek teljes büntetlenségét. Fenntartottak egy olyan 

sávot, ahol továbbra is megállapíthatónak tartották a becsületsértést hivatalos személyek 

sérelmére is. 

A Baranya Megyei Bíróság BH-ként publikált ítélete alapjául szolgáló ügyben az ittas 

állapotú vádlott a rendőrökkel szemben fenyegető kijelentéseket tett, a rendőri felszólításnak 

nem tett eleget, majd szidalmazó kijelentéseket tett a rendőrökre. Az elsőfokú bíróság a 

vádlottat bűnösnek mondta ki hivatalos személy megsértése vétségében. A Baranya Megyei 

Bíróság idézte az AB határozat azon megállapítását, mely szerint a hatóság vagy a hivatalos 

személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas - e minőségére 

tekintettel tett - értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető. 

Ebből arra következtetett, hogy miután a Btk. 232. §-ában meghatározott törvényi 

tényállásokat az Alkotmánybíróság megsemmisítette, felmerült annak szükségessége, hogy a 

 
648 36/1994. (VI.24.) AB határozat Indokolás III.2. pont, kiemelés tőlem. 
649 57/2001. (XII.5.) AB határozat Indokolás II.6. b) pont 
650 vö. BÁRD K. (2007), 163. 
651CASE OF UJ v. HUNGARY (Application no. 23954/10); CASE OF SKAŁKA v. POLAND (Application no. 

43425/98) 
652 GELLÉR B.-HOLLÁN M.-KIS N. (2006), 631. 
653 KARSAI K.-SZOMORA ZS.-VIDA M. (2013), 206. 
654 POLT P. (főszerk.) (2013), 131. 
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Btk. 183. §-ának (1) bekezdése folytán a becsmérlő kijelentéssel érintett rendőrök a feladatuk 

ellátásával összefüggésben elhangzott  becsület  csorbítására alkalmas kifejezések  miatt a Be. 

123. §-ának (2) bekezdése folytán a magánindítvány előterjesztése kérdésében 

nyilatkozzanak. A vádlott felmentése tehát nem a bűncselekmény hiányán, hanem azon 

alapult, hogy a rendőrök magánindítványt nem terjesztettek elő. Jogegységesítő céllal pedig  

az került közzétételre, hogy „A hatóságra vagy a hivatalos személyre tett lealacsonyító, 

szidalmazó, becsmérlő és az emberi méltóságot durván sértő kijelentések - az 

alkotmánybírósági határozat folytán - legfeljebb a becsületsértés vétségét valósítják meg, 

amely joghatályos  magánindítvány alapján büntethető [Btk. 183.  § (1)  bek.  a)  pont, 180. §, 

232. §, Be. 123. § (2) bek., 36/1994. (VI. 24.) AB sz. határozat].”655 Ez a megfogalmazás az 

AB határozat indokolásával nem állt összhangban, hiszen az kifejezetten a büntetőjogi 

felelősségre vonás tilalmát tartalmazta. Hűen tükrözte ugyanakkor, hogy a büntető bíróságok 

az AB határozat ellenére sem kívánnak lemondani a hatóságra vagy a hivatalos személyre tett 

lealacsonyító, szidalmazó, becsmérlő és az emberi méltóságot durván sértő kijelentések 

büntetéséről, amennyiben annak eljárásjogi feltételei teljesülnek. 

Az időbeli hatály miatt a Vas Megyei Bíróság is foglalkozott az AB határozat 

következményeivel abban az ügyben, ahol az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat 

hivatalos személy megsértése vétségében. Az ügy tényállása szerint a bolti lopáson tetten ért, 

majd az üzletvezető ellen erőszakot alkalmazó vádlott a helyszínre hívott és vele szemben 

intézkedő rendőr zászlóst mások előtt „kommunista bérencnek, ávós pribéknek, 

gazembernek” titulálta. A jogkérdést a Vas Megyei Bíróság is a magánindítvány hiányában 

ragadta meg és a BH-ként publikált határozat nem hagy kétséget a felől, hogy „a jelenleg 

becsületsértés vétségének minősülő cselekmény” miatti felelősségre vonásra csak azért nem 

került sor, mert a sértett nem terjesztett elő magánindítványt.656
 

A bűncselekmény hiányát azonban nemcsak a megyei bíróságok ódzkodtak 

megállapítani, hanem a Legfelsőbb Bíróság is. BH-ként publikált eseti döntésében a 

Legfelsőbb Bíróság is úgy foglalt állást, hogy a hivatalos személy megsértésének a vétsége 

miatt folyamatban levő ügyben - az Alkotmánybíróság határozatára tekintettel - csak akkor 

lehet helye a büntetőeljárás megszüntetésének, ha az ügyben sértettként érintett hivatalos 

személy úgy nyilatkozik, hogy a vele szemben megvalósított rágalmazás vagy becsületsértés 

vétsége miatt nem kíván magánindítványt előterjeszteni.657 A konkrét ügyben,  melynek 

tárgyát az képezte, hogy a terhelt a lakására érkező és ott intézkedő rendőröket „parasztokkal 

nem foglalkozom, takarodjatok a lakásomból” kifejezésekkel illette, a városi bíróság arra 

hivatkozással, hogy az AB határozat folytán a cselekmény az elbírálás időpontjában már nem 

bűncselekmény, az eljárást megszüntette. A megyei bíróság a büntetőeljárás 

megszüntetésének jogcímét az elévülésben jelölte meg. A felülvizsgálat folytán eljáró 

Legfelsőbb Bíróság egyik jogi álláspontot sem osztotta, és rámutatott, hogy függetlenül a 

hivatalos személy megsértése tényállásának AB általi megsemmisítésétől, a vád tárgyává tett 

magatartás alapot adhat az intézkedő rendőröknek - mint magánszemélyeknek - a sérelmére 

elkövetett becsületsértés vétségének [Btk. 180. § (1) bek. a) pont] a megállapítására. Az 

elsőfokon eljáró bíróságnak ezért nyilatkoztatnia kellett volna a sértetteket a magánindítvány 
 

655 Baranya Megyei Bíróság 3.Bf. 328/1994. számú ítélete, BH 1995.6 
656 Vas Megyei Bíróság Bf. 367/1995. számú határozata, BH 1996.457 
657 BH 1998.162 

http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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előterjesztéséről. Ilyen tényállás mellett a magánszemély kifejezés használata nem tűnik 

szerencsésnek, hiszen nyilvánvaló, hogy a rendőrök a helyszínen nem magánszemélyként, 

hanem hivatalos személyként járnak el és intézkednek. 

A büntető bíróságok tehát a rendőrökre a hivatalos eljárásuk során használt 

becsületsértő kifejezések esetén sem zárták ki ab ovo a becsületsértés megállapíthatóságát, 

feltéve, hogy a joghatályos magánindítvány előterjesztése megtörtént. Erre a megközelítésre 

az újabb bírói gyakorlatban is található példa. A vádlott az ismerősével szemben intézkedő 

rendőröknek a vádirat szerint azt mondta, hogy „nekem ne magyarázzon egy seggfej rendőr, 

nekem a magyar rendőr nem rendőr, majd akkor lesz az, ha a magyarokat védi”. Az elsőfokú 

bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat 2 rb. becsületsértés vétségében és ezért 1 évre próbára 

bocsátotta, míg a másodfokú bíróság 1 rb. becsületsértés vétsége miatt emelt vád alól 

bűncselekmény hiányában felmentette. (A rendbeliségben mutatkozó eltérés oka, hogy a 

másodfokú bíróság szerint az inkriminált kijelentés csak az egyik rendőrre vonatkozott.) A 

harmadfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla álláspontja szerint a vádlottnak csak az a kijelentése 

valósít meg becsületsértést, hogy „nekem ne magyarázzon egy seggfej rendőr”. A vádlott 

további kijelentései csupán bírálatot, értékítéletet tartalmazó véleménynek minősülnek. Az 

Ítélőtábla foglalkozott az AB határozattal. Elsőként felidézte, hogy kiemelkedő alkotmányos 

érdek, hogy az állampolgárok bizonytalanság, megalkuvás és félelem nélkül vehessenek részt 

a politikai és társadalmi folyamatokban, a közéletben, ezért szabadon bírálhatóak legyenek az 

állami és a társadalmi szervezetek, illetve az itt dolgozó személyek tevékenysége. Az 

alkotmánybíróság tehát a hivatalos személyek fokozott büntetőjogi védelmét tartotta 

szükségtelennek.658 Hangsúlyosabbnak ítélte azonban azt, hogy az alkotmányos oltalom alatt 

álló emberi méltóság, becsület, jó hírnév, az értékítéletben megnyilvánuló 

véleménynyilvánítási szabadság külső korláta lehet, és ezek védelmében a büntetőjogi 

felelősség érvényesítése nem tekinthető aránytalannak. Ezen alapjogi mérlegelést követően 

úgy foglalt állást, hogy a seggfej rendőr kifejezés használatával a vádlott elkövette a 

becsületsértés vétségét, ezért helybenhagyta a másodfokú ítéletet. Legalább ennyire érdekes 

azonban az indokolás folytatása, mely szerint „Az ezt követően, a rendőrök munkáját 

általában minősítő kijelentései pedig már nem tekinthetők olyan durvának és gyalázkodónak, 

ami alkalmas lenne a becsületsértés vétségének a megállapítására.” Ezzel tehát a Szegedi 

Ítélőtábla implicite továbbra is a gyalázkodás mércéjét alkalmazta.659
 

A gyalázkodás,  mint  mérce  továbbélését  bizonyítják  a  következő  határozatok  is. A 

Fővárosi Ítélőtábla szerint helytállóan állapította meg a megyei bíróság - figyelemmel a 

BH.1994/300. számú eseti döntésre - , hogy a bírálat, a kritika és a vélemény-nyilvánítás a 

becsületsértés megállapítására sem nyújt alapot csak abban az esetben, ha az gyalázkodó 

jellegű és mélyen sérti az emberi méltóságot. Ilyen tartalmú állítások pedig a vádlott által 

megfogalmazott körlevélben nem szerepeltek.660 A magánvádlót illető jelzők sem olyanok, 

amelyek súlyosan gyalázkodóak lennének, érvelt a felmentés mellett a Fővárosi Ítélőtábla.661 

A Kúria szerint  a cikkben megfogalmazott vélemény,  értékítélet,   illetve  kritika  nélkülözi  a 
 

658 Ez az összefoglalás nem teljesen pontos, hiszen az AB határozat szerint az alkotmányellenesség egyik oka, 

hogy a tényállás a közhatalom gyakorlói sérelmére elkövetett rágalmazást és becsületsértést a más személyek  

sérelmére elkövetett cselekményekkel azonosan széles körben bünteti. 
659 Szegedi Ítélőtábla Bhar.I.103/2012/4. számú végzése 
660 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.157/2009/5. számú végzése 
661 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.200/2008/5. számú határozata 



665 Pécsi Ítélőtábla Bhar.II.99/2011/7. számú ítélete 
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jogellenességet, mivel nem tartalmazott becsmérlő, megalázó vagy gyalázkodó, a becsület 

csorbítására alkalmas, öncélú kijelentéseket.662 Az értékítélet büntetőjogilag nem 

akadályozott, feltéve, hogy az nem gyalázkodás”-olvashatjuk egy újabb EBH-ban.663
 

 
b) Kis számban találhatók olyan ítéletek, ahol a bíróságok az értékítélet teljes büntetlensége 

mellett foglaltak állást. A Pécsi Ítélőtábla elé került ügy tényállása szerint az érvényes vezetői 

engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel nem rendelkező II. r. vádlott a 

rendőrök által foganatosított intézkedés során a Rendőrkapitányságot korruptnak, míg az I. r. 

vádlott a testület dolgozóit „faszszopónak” nevezte. Az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat 3 rb. 

becsületsértés vétsége miatt pénzbüntetésre ítélte, a II. r. vádlottat 2 évre próbára bocsátotta.  

A másodfokon eljárt Baranya Megyei Bíróság az I. r. vádlottal szemben indult büntetőeljárást 

a magánindítvány hiánya miatt megszüntette, II. r. vádlottat pedig bizonyítottság hiányában 

felmentette.664 A Pécsi Ítélőtábla álláspontja szerint „Az előbbi, a szidalmazó és gyalázkodó 

jellegű „faszszopó” kijelentés becsmérlést, megvetést és lealacsonyítást kifejező értékítélet. 

Az ügy megoldásának kulcsa tehát azon szempontok alkalmazása, amelyeket az AB az 

értékítéletek, illetve a tényállítások vonatkozásában alkalmazott. Az AB határozatból az 

értékítéletekkel összefüggésben a Tábla annak tulajdonított ügydöntő jelentőséget, hogy „nem 

igényli a büntetőjogi beavatkozást a hatóságok, hivatalos személyek tevékenységének, 

működésének olyan kritikájával, negatív megítélésével szemben sem, amely becsületsértő, 

gyalázkodó kijelentések, magatartások formájában nyilvánul meg”. Ennélfogva, az I. rendű 

vádlott által az intézkedő rendőrök becsületének a csorbítására alkalmas - e minőségükre 

tekintettel tett - értékítéletet kifejező véleménye alkotmányosan nem büntethető: az nem 

bűncselekmény.665
 

A Szegedi Ítélőtábla fent hivatkozott és a Pécsi Ítélőtábla itt tárgyalt ítélete jól 

reprezentálja azt a bírói gyakorlatban továbbra is meglévő bizonytalanságot, hogy a 36/1994. 

(VI.24.) AB határozatból vajon az értékítéletek miatti büntetőjogi felelősségre vonás teljes 

tilalma következik, vagy az emberi méltóságból, mint a vélemény-nyilvánítási szabadság 

külső korlátjából levezethető egy olyan sáv, ahol továbbra is lehetőség van az olyan 

kifejezések büntetésére, amelyek gyalázkodó jellegűek. A Pécsi Ítélőtábla határozata az 

előbbi, a Szegedi Ítélőtábla érvelése az utóbbi megközelítést tükrözi. Felmerül továbbá az a 

kérdés is, hogy ha a vélemény-nyilvánítási szabadság fokozott védelmét az AB ezen jognak a 

demokratikus közéletben betöltött szerepére, a közügyek nyilvános megvitatásának lehetővé 

tételére alapozza, akkor mégis milyen érvek hozhatók fel azon szitokszavak, gyalázkodó 

kifejezések büntetlensége mellett, amelyeket az ittas, többszörösen normaszegő terheltek a 

velük szemben jogszerűen intézkedő rendőrökkel szemben használnak? Mennyiben járulnak 

hozzá ezek a kifejezetten sértő szándékkal használt kifejezések a közügyek megvitatásához? 

Lényegében ezen szempontok bizonyultak döntőnek abban a felülvizsgálati eljárásig 

eljutott ügyben, ahol az ügyvéd foglalkozású terheltet intézkedés alá vonta két rendőr, mivel a 

 
 

662 Kúria Bfv.III.1.213/2011/5. számú végzése 
663 EBH 2017.B.11 [41] bekezdése 
664 

„A másodfokú bíróság szerint kétséget kizáróan nem nyert bizonyítást, hogy a II.rendű vádlott az intézkedés 

során a ....... rendőrséget vagy az intézkedő rendőröket korruptnak nevezte volna”. A Tábla szerint ez a 

következtetés iratellenesség és logikai hiba hiányában a felülmérlegelés tilalmát sértette. 



667 EBH 2015.B.28 [113] bekezdés 
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közúti jelzőtábla ellenére a forgalommal szemben várakozott személygépkocsijával. A terhelt 

kérdőre vonta az intézkedő rendőröket, majd kiabálni kezdett és a következőket mondta: 

„Ehhez értetek, ezt tudjátok csak, 8 általános iskolával rendelkező, buta rendőrök, 

kommunista hazugok vagytok, mint Gyurcsány. Nem én vagyok a rasszista, hanem ti vagytok, 

mivel még a melegfelvonulást sem engedtétek. 2006-ban kilőttétek az emberek szemét, erről a 

szakmáról mondták ki, hogy akik ott dolgoznak, hazugok. Megmondom magukról, az összes 

rendőr hazug, hazudik mind.” A terhelt felülvizsgálati érvelésével szemben, melyben 

vélemény-nyilvánítási szabadságára hivatkozott, a Kúria annak tulajdonított jelentőséget, 

hogy a terhelt „butának, hazugnak, rasszistának” nevezte azokat a rendőröket, akik 

személygépkocsiját tilos helyen várakozás miatt intézkedés alá vonták. Alaptalannak tartotta a 

terhelt azon hivatkozását, hogy a véleménynyilvánítás szabadságával élve tette meg 

kijelentéseit, „ugyanis egy szabálysértési intézkedés során a semmisségi törvényekre, vagy a 

melegfelvonulásra, illetve a 2006-os őszi eseményekre vonatkozó vélemény kifejtésének 

indokoltsága, az ezzel összefüggő kritika vagy értékítélet megfogalmazása a rendőri 

intézkedés kapcsán nem értelmezhető. A kijelentések elhangzását kizárólag a rendőri 

intézkedés motiválta, és nem az elmúlt évek politikai eseményeinek, vagy a jogalkotási 

tevékenységének megvitatása.” Erre figyelemmel hatályában fenntartotta a becsületsértés 

elkövetését megállapító ítéletet.666
 

 
c) Található olyan bírósági ítélet is, amely a 36/1994. (VI.24.) AB határozatból vezeti le a 

gyalázkodás tilalmát. „Nem állapítható meg a jogellenesség hiánya, ha a megnyilatkozás 

szándékos, vagy a foglalkozási, hivatásbeli kötelesség gondatlan megszegéséből fakadó hamis 

közlés, avagy gyalázkodó tartalmú” (36/1994. (VI.24.) AB hat. indokolás III/2/2.)”- olvasható 

a Kúria egyik ítéletében.667 Ez a megfogalmazás azt a látszatot kelti, mintha a fenti kivételt az 

AB fogalmazta volna meg a felhívott AB határozatban és erre alapítaná döntését a Kúria. A 

megállapításnak azonban csak az első felét tartalmazza az AB határozat, a gyalázkodás 

kérdésében éppen ellentétes álláspontot képviselt. Az AB határozat indokolásának III/2. 

pontjában szereplő azon kijelentést, miszerint „A társadalom békéjének, demokratikus 

fejlődésének védelme nem igényli a büntetőjogi beavatkozást a hatóságok, hivatalos 

személyek tevékenységének, működésének olyan kritikájával, negatív megítélésével szemben 

sem, amely becsületsértő, gyalázkodó kijelentések, magatartások formájában nyilvánul meg”, 

nehéz lenne úgy interpretálni, mint amely gyalázkodó kijelentések esetében a jogellenességet 

állapítja meg. 

 
d) Végül, itt érdemes megemlíteni a Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsának 

határozatait, melyek jellegükben jól elkülöníthetők más bíróságok, de akár más harmadfokú 

bíróságok megközelítésétől is. A Tanács saját megfogalmazása szerint a 36/1994. (VI.24.) 

alkotmánybírósági határozat alapján a strasbourgi esetjogot is figyelembe véve  számos 

döntést hozott, melyekben kialakított egy követelményrendszert, amelynek alapján minden 

 

 

 

 
666 Kúria Bfv.III.54/2013/6. számú végzése 
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felmerült és az ítélkezésének tárgyát képező jogesetet a következő szempontok szerint 

vizsgált meg.668 Ezen szempontrendszer elemei a következők: 

1. Az elsőként vizsgálandó tény, hogy az alkotmánybírósági határozat alapján a magánvádló 

közszereplőnek tekintendő-e. 

2. Fennáll-e a közérdek, azaz a magánvádló tevékenységével kapcsolatban kialakult-e olyan 

nyílt közéleti vita, amely a vele szemben megfogalmazott tényállítások jogszerűségét 

alátámasztanák, azaz fennáll-e a közéleti szereplők szükségszerűen magasabb 

„tűrésküszöbbel” rendelkezésének esete. 

3. A vádlott írásának, kijelentésének volt-e ténybeli alapja. 

4. A vádlott betartotta-e a rá vonatkozó szakmai szabályokat. 

5. A vádlott eljárása megfeleltethető-e a jóhiszeműség, az alkotmánybírósági határozat szerint 

ezzel egyenértékű kellő és elvárható gondosság szabályainak.669
 

A tanács szerint a közhatalmat gyakorló, a közszereplő vagy a közszereplést önként vállaló, 

csak a részletezett öt pontban foglalt vizsgálat valamelyik feltételének meg nem  felelése 

esetén hivatkozhat arra, hogy esetében ne az Alkotmánybíróság és a Strasbourgi Bíróság 

határozataiban megfogalmazott tágabb bírálhatóság szabályai, hanem a Btk-ban a nem 

közszereplőkre megállapított szabályok hatályosuljanak.670 A fenti szempontrendszer jól 

mutatja, hogy a Tábla ezen tanácsa valójában nem az AB határozatot követi, hanem sokkal 

inkább a strasbourgi gyakorlatban kimunkált szempontokat érvényesíti, az értékítéletek 

esetében pedig a ténybeli alap meglétét tekinti döntő kérdésnek. 

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a Legfelsőbb Bíróság és a Kúria a 36/1994. 

(VI.24.) AB határozat után sem volt hajlandó lemondani a gyalázkodás büntetéséről. Ezt 

nevezi Szomora gyalázkodási küszöbnek.671 A fentiektől eltérő irányt elsősorban a Pécsi és a 

Fővárosi Ítélőtábla harmadfokú határozatai mutatnak. Előbbiek elismerik az értékítéletek 

teljes büntetlenségét, míg a Fővárosi Ítélőtábla hivatkozott tanácsa egy harmadik úton jár, 

amelyben a strasbourgi esetjog dominál. 

 
4.4. Mi a gyalázkodás? 

 
Bár a bírósági határozatokban rendre megjelenik a gyalázkodás megjelölés, az egyes 

indokolásokat áttekintve láthatóvá válik, hogy a kifejezés nem ugyanazt fedi. 

 
a) A BH 1994.300 szerint a kifejezés akkor éri el a gyalázkodó jelleget, amikor már az elbírált 

személy emberi méltóságának a sérelmével jár, ugyanakkor nem tartalmazhat a bírálathoz 

elengedhetetlenül szükségeseken túlmenő, a becsületérzést sértő kijelentéseket. A Legfelsőbb 

Bíróság tehát az emberi méltóság sérelmével, illetve az öncélúsággal hozta kapcsolatba a 

gyalázkodást. 

 

 
668 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.232/2010/5. számú határozata, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.324/2009/4. számú 

határozata, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.341/2009/6. számú 

ítélete, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.2/2010/6. számú határozata, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú 

ítélete 
669 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
670 Ibid. 
671 SZOMORA ZS. (2014), 474. 
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b) Az EBH 2015.B.28 gyalázkodó tartalomról beszél.672
 

c) A büntetőjogban a formális megközelítés sem ismeretlen. Ilyen a német büntetőjogban az 

ún. Formalbeleidigung. A StGB 192. §-a értelmében az állított vagy híresztelt tény 

valóságának bizonyítása nem zárja ki a 185. § miatti elítélést, amennyiben a becsületsértés az 

állítás vagy terjesztés formájából, illetve az elkövetés körülményeiből kitűnik. A forma 

okozza a becsületsértés megállapítását akkor, ha pl. szitokszavak használatával történik.673
 

d) Egyes harmadfokú határozatokban az öncélúság vezet a gyalázkodás megállapításához: „a 

vádlott által használt sértő kifejezések még csak nem is tartoznak hozzá a panaszolt határozat 

kritikájához, inkább öncélú gyalázkodásnak tekinthetők”.674 Ezt fogalmazta meg a Fővárosi 

Ítélőtábla, kimondva, hogy „a véleménynyilvánítás kereteit az újságíró akkor lépi túl, ha a 

használt kifejezések indokolatlanul sértőek, gyalázkodóak, azaz, ha a sértő nyilatkozat célja 

kizárólag maga a sértés”.675 A Kúria egy friss határozata szerint „A véleménynyilvánítás 

szabadsága nem oltalmazza azokat a közléseket, amelyek célja önmagában a másik bántása, 

megalázása, vagy a közügyekkel össze nem függő öncélú támadása, megsértése. Ezért a 

becsületsértés vétségét követi el, mert nem a közéleti véleménynyilvánítás szabadságával él, 

aki a szabálysértés miatt vele szemben jogszerűen intézkedő rendőröket „Orbán kutyáinak” 

nevezi és anyjukat szidja”.676 Mint láttuk, a kizárólagos sértési szándék a strasbourgi 

esetjogban sem élvez védelmet, és a BVerfG sem védi az olyan közlést, ahol nem a tárgyban 

való megnyilatkozás, hanem a személy diffamálása áll előtérben (Schmähkritik).677
 

e) Végül, olyan megközelítéssel is találkozhatunk harmadfokú határozatban, ahol a ténybeli 

alap hiányára vezetik vissza a gyalázkodó jelleget: „a közszereplőnek tűrni kell az akár 

kirívóan sértő, de ténybeli alapokat nem nélkülöző és ezért gyalázkodónak nem tekinthető 

kifejezéseket”.678
 

Annak ellenére tehát, hogy a gyalázkodás bevett mércének tekinthető a bírói gyakorlatban, 

korántsem egységes annak meghatározása, hogy egy kifejezés mikor és miért éri el ezt a 

mértéket. 

 
4.5. Az alkotmányos követelmény változása 

 
A 7/2014. (III.7.) AB határozat az értékítéletekkel kapcsolatban finomította az 

alkotmányos követelményt. E szerint a közügyekkel összefüggésben megfogalmazott, 

közhatalmat gyakorló személyre vagy közszereplő politikusra vonatkozó,  értékítéletet 

kifejező véleménynyilvánítás főszabály szerint polgári jogi felelősségre vonásnak, és így 

értelemszerűen büntetőjogi felelősségre vonásnak sem lehet alapja. A közhatalmat gyakorló 

személyeket és a közszereplő politikusokat is megilleti a személyiségvédelem, ha az 

értékítélet a személyüket nem a közügyek vitatása körében, nem közéleti tevékenységükkel, 

hanem magán- vagy családi életükkel kapcsolatban érinti. Indokolt lehet a polgári jogi 

felelősségre vonás abban a szűk körben is, amikor a megfogalmazott vélemény az érintett 
 

672 EBH 2015.B.28. [113] bekezdés 
673 TRÖNDLE, H.-FISCHER, T. (2006), 1219. 
674 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.436/2012/8. számú végzése 
675 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.274/2015/6. számú végzése 
676 BH 2019.68 
677 1 BvR 2272/04 
678 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2015/5. számú végzése 
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személy emberi státuszának teljes, nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadásaként már az 

emberi méltóság korlátozhatatlan aspektusába ütközik.679
 

A változást még nyilvánvalóbbá teszi a 13/2014. (IV.18.) AB határozat, melyben az 

Alkotmánybíróság az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, a 

korábbi alkotmánybírósági gyakorlathoz képest hangsúlyozza, hogy a véleményszabadság 

határa mások emberi méltóságából fakadó becsület és jó hírnév védelme. Vagyis a 

véleményszabadság már nem nyújt védelmet az olyan öncélú, a közügyek vitatásának körén 

kívül eső, így a magán-, vagy családi élettel kapcsolatos közlésekkel szemben, amelyek célja 

a puszta megalázás, illetve a bántó vagy sértő kifejezések használata, vagy más jogsérelem 

okozása {vö. jelen Indokolás [34]–[36] bekezdéseivel és 7/2014. (III. 7.) AB határozat, 

Indokolás [62]}. Ezen kívül nem védelmezi a közéleti vitában kifejtett véleményt sem, ha az 

abban megfogalmazottak az emberi méltóság korlátozhatatlan magját sértik, így az emberi 

státusz nyilvánvaló és súlyos becsmérlésében öltenek testet.680
 

Nem értek egyet ezért Tóth J. Zoltán azon megállapításával, mely szerint „a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az emberi méltósághoz való jog kollíziója során 

értékelendő követelmények nem változtak: az Alkotmánybíróság eddig is a szólásszabadság 

lehetséges korlátjaként ismerte el a méltóságot, illetve az abból következő becsületvédelmet, 

és a 13/2014. (IV.18.) AB határozatban sem rendelkezett másként”.681 A változást 

hangsúlyozza Szomora is: „az 1994. évi első alaphatározat ugyanis a becsületsértésre nézve 

feltételt nem tűrő jogellensséget kizáró okot állapított meg, ha a becsületsértő értékítélet a 

közhatalmat gyakorló személy, politikus tevékenységére vonatkozott. Az ő esetükben tehát 

teljes egészében eliminálta a méltóságvédelmet. Ez azonban a IX. cikk (4) bekezdésével már 

nem összeegyeztethető, … most már van mit mérlegelni, mert az 1994. évi alaphatározat 

kizárta a mérlegelés lehetőségét”.682
 

Az AB utóbbi határozatai tehát elismerik, hogy ilyen közlések nem méltóak az 

alkotmányos védelemre. Ez teljes összhangban áll a BVerfG gyakorlatával, de az EJEB 

esetjogával is, melyben töretlenül érvényesül, hogy nem élvezik a 10. cikk védelmét azok a 

közlések, amelyek célja önmagában a másik megsértése, megalázása, öncélú támadása. 

Végül, ez az alkotmányos követelmény közel áll a bírói gyakorlathoz is.683
 

 
4.6. Az alkotmányos követelmény változása okán felmerülő kérdések 

 
Annak rögzítése után, hogy a 13/2014. (IV.18.) AB határozattal az értékítéletek 

megítélésében változás következett be, két kérdés igényel további vizsgálatot. 

Az első, hogy az AB gyakorlatának változása az időbeli hatály kérdését hogyan 

befolyásolja. Ez a kérdés azokban az ügyekben éleződött ki, ahol a terhelt az Alaptörvény IV. 

módosításának hatályba lépése előtt, hivatalos személyekkel kapcsolatban fogalmazott meg 

 
679  7/2014. (III.7.) AB határozat [62] bekezdés 
680 13/2014. (IV.18.) AB határozat [40] bekezdés 
681 TÓTH J. Z. (2017), 157. 
682 SZOMORA ZS. (2016a), 526., 23. lábjegyzet 
683 „A 2014-es alkotmánybírósági határozat … végeredményben elfogadható módon „békíti össze” az 1994-es 

döntést, a bírói gyakorlatot és az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdését, engedve valamennyit előbbi mércéjéből, 

de nem feladva annak szellemiségét, igazodva húsz év bírói gyakorlata által diktált realitásokhoz .”- írja Koltay. 

KOLTAY A. (2014b), 67. 
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értékítéleteket, cselekményét azonban a IV. módosítás hatályba lépése után bírálták el. A 

cselekmény elkövetésekor irányadó 36/1994. (VI.24.) AB határozat alapján ezen cselekmény 

nem volt bűncselekmény, a 13/2014. (IV.18.) AB határozat alapján azonban ez már nem volt 

feltétlenül így. Rendőrökre vonatkozó kijelentések kapcsán a BKKB becsületsértést állapított 

meg, ugyanakkor a másod- és harmadfokú bíróság felmentő ítéletet hozott azzal az indokkal, 

hogy „a sértettek munkakörével kapcsolatos kijelentések neveletlennek, illetlennek, 

tiszteletlennek tekinthetők, azonban a használt kifejezésekkel a vádlott nem lépte túl a 

bírálatnak, a kritikának azt a büntetőjogi védelmet már nem élvező formáját, határát, amit a 

hivatalos személyeknek működésük során még el kell viselniük.”684 A harmadfokú bíróság 

vizsgálta az 1/2015. (I.16.) AB határozat alkalmazhatóságát. Kifejtette, hogy „Az 

alkotmánybíróság e határozatát az Alaptörvény 2013. évi március 25-én hatályba lépő 4. 

módosítására alapította. Ez a módosítás kiegészítette az Alaptörvény IX. cikkét azzal, hogy a 

vélemény-nyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának 

a megsértésére. Határozatában az alkotmánybíróság a vélemény nyilvánítás szabadságát, 

valamint az emberi méltósághoz való  jog viszonyát az alaptörvény 4. módosítására 

figyelemmel vizsgálta, és állapította meg az emberi méltósághoz való jog elsőbbségét a 

vélemény-nyilvánítás jogához képest. Az Alaptörvény 4. módosítása az elkövetés 

időpontjában, 2012. év augusztus hó 1. napján még nem volt hatályban. Az elkövetés idején 

hatályos Alaptörvény még nem tartalmazott a vélemény nyilvánítás szabadságát ilyen módon 

korlátozó, az emberi méltóság elsőbbségét előíró, kiemelten védett alapjoggá nyilvánító 

rendelkezést, ezért a harmadfokú bíróság nem tekinthette iránymutatónak a vizsgált ügyben az 

alkotmánybíróság idézett határozatát. Megállapítható tehát, hogy az elkövetés idején hatályos 

Alaptörvényi rendelkezések szerint a hivatalos személyekkel szemben irányadó magasabb 

tűrésküszöb miatt a vádlott az általa hangoztatott kijelentésekkel bűncselekményt nem 

valósított meg.” A Fővárosi Ítélőtábla eljáró tanácsa tehát egyértelmű kapcsolatot teremtett az 

AB határozatok változása és az időbeli hatályra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések között, 

és nem tartotta megengedhetőnek az elbírálás idején hatályos alkotmánybírósági 

értelmezésnek a terhelt terhére visszaható hatállyal való alkalmazását. 

A kérdés legutóbb egy jegyző sérelmére elkövetett cselekménnyel kapcsolatban  merült 

fel. A terhelt 2011-ben és 2012-ben a FB oldalán tette közzé a jegyzőre vonatkozó alábbi 

kijelentéseket: 

- „Kérem, hogy sújtsanak le már erre a rasszista képviselő testületre és jegyzőnőre”. 

- „számomra olyan mintha adócsalók lennének, és ennek részese a helyi jegyző is”. 

- „a roma származású embereket megkülönböztetésben, hátrányos helyzetbe hozza” 

- sorozatos jogtalanságok részese. 

Az első- és másodfokú bíróság is bűnösnek mondta ki a vádlottat ezen szövegrészek miatt 

becsületsértés vétségében, a Kúria pedig hatályában fenntartotta a jogerős végzést.685 A terhelt 

alkotmányjogi panasza alapján eljárva az Alkotmánybíróság 3263/2018. (VII. 20.) AB 

határozatával megsemmisítette a Kúria végzését. Az AB megítélése szerint a Kúria helyesen 

minősítette az inkriminált szövegrészeket a közügyek vitájának körébe tartozó értékítéletnek, 

 

684 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.I.7929/2014/3. számú ítélete, Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.117/2015/6. számú 

végzése 
685 Tiszaújvárosi Járásbíróság 8.B.226/2012/22. számú ítélete, Miskolci Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú 

végzése, Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú határozata 
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azonban „az ebből fakadó alkotmányos követelményeket már nem vonta le teljes 

mértékben”.686 Az AB felidézte, hogy az Alaptörvény hatályba lépése után hogyan fejlesztette 

tovább az értékítéletekre vonatkozó mércét, felhívva a 7/2014. (III.7.), a 13/2014. (IV.18.) és 

a 3329/2017. (XII.8.) AB határozatok vonatkozó részeit. Czine Ágnes alkotmánybíró 

különvéleményében arra az álláspontra helyezkedett, hogy „a nullum crimen sine lege elv 

nemcsak a törvény tételes jogi szövegére, hanem az annak értelmezésére szolgáló bírói 

gyakorlatra is támaszkodik, vagyis annak megállapításakor, hogy egy adott időpontban a 

cselekmény megítélésére milyen szabályok vonatkoznak, az akkor hatályos törvényi 

rendelkezéseken kívül a törvény értelmezéséhez kapcsolódó alkotmánybírósági és bírói 

gyakorlatot is figyelembe kell venni”. Abban, hogy az AB határozat indokolása egy korábban 

elkövetett cselekménnyel összefüggésben a később meghozott, büntetőjogi felelősséget 

szigorító AB határozatokat hívja fel, ezért két alapvető problémát lát: egyrészt az 

előreláthatóság sérelmét, másrészt az enyhébb büntető törvény alkalmazására vonatkozó 

kötelezettség megsértését. Különvéleménye szerint az AB határozat ezen összefüggések 

vizsgálatával adós maradt. 

A másik kérdés, hogy a 13/2014. (IV.18.) AB határozattal kijelölt határ és a 

gyalázkodás egybe esik-e. Ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények. Az emberi 

méltóság nevesített korlátként állítása Szomora véleménye szerint az eddigiekben követett 

gyalázkodási mérce fenntartását, alkotmányos legitimálását teszi lehetővé.687  A következő 

ügy azt mutatja, hogy a Kúria is a korábbi bírói gyakorlat megerősítéseként tekint az AB 

határozatra. Egy felszámolási eljárásban a terhelt az adós képviselőjeként, majd 

beavatkozóként járt el. A megyei bíróságra és a Központi Nyomozó Főügyészségre benyújtott 

beadványokban azt állította: „az persze más kérdés, ha egy korrupt bíró nem is akarja 

megérteni, a korábbi korrupciója foglya maga is”, „az azt befogadó bíró célzatos 

bűncselekményt megvalósító cselekvését mutatja”, „bűncselekményekhez nyújtott és nyújt 

még most is segédkezet korábbi saját bűncselekményeit leplezve”, összejátszik bűnözői 

csoportokkal”. A bíró magánindítványt terjesztett elő, a Központi Nyomozó Főügyészség 

pedig vádat emelt a terhelt ellen, aki arra hivatkozott, hogy ezzel a hangvétellel a felszámolási 

eljárást akarta a holtpontról kimozdítani. A felülvizsgálati eljárásban a Legfőbb Ügyészség 

hivatkozott a BH 1994.300 eseti döntésre és a 13/2014. (IV. 18.) AB határozatra. A Kúria 

álláspontja szerint „a Legfőbb Ügyészség átiratában helyesen hivatkozott a BH 1994.300 

számú eseti döntésre, amely szerint a bírálatnak is vannak határai. Bizonyosan nem mehet el a 

gyalázkodó jellegig, amikor már az érintett személy emberi méltóságának a sérelmével jár. 

Ugyanakkor nem tartalmazhat a bírálathoz elengedhetetlenül szükségesen túlmenő, a 

becsületérzést sértő kijelentéseket. Az Alkotmánybíróság a 13/2014. (IV.18.) AB 

határozatában kifejtettekből is az következik, hogy a véleménynyilvánítás határa a mások 

emberi méltóságából fakadó becsület és jó hírnév védelme”. A terhelt védekezését elvetve, a 

Kúria úgy ítélte meg, hogy a terhelt öncélú, gyalázkodó kijelentéseket tett, amelyek nem 

élvezik a véleménynyilvánítás szabadságát, nem tekinthetők közérdekű bejelentésnek, nem 

tartoznak a perbeli jogosultságok érvényesítésének keretei közé, és tényállítások hiányában 

valóság bizonyítására sem adnak lehetőséget. Ennek folytán hatályában fenntartotta a terheltet 

 
 

686 3263/2018. (VII. 20.) AB határozat [39] bekezdés 
687 SZOMORA ZS. (2016a), 524. 
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200.000,- Ft pénzbüntetésre ítélő jogerős ítéletet.688 A Kúria tehát közös nevezőre hozta a 

gyalázkodás szempontjából mérföldkőnek számító 1994-es BH-t és a 20 évvel későbbi AB 

határozatot. 

Az újabb AB határozatok ezzel szemben a két mérce közötti eltérést hangsúlyozzák. A 

jegyző becsületének csorbítására alkalmas értékítéletek FB-on való közzététele kapcsán a 

Kúria a felülvizsgálati indítvány alapjogi érvelésére akként reagált, hogy bár a közéleti 

szereplőkkel szemben megfogalmazott kritika a szabad véleménynyilvánítás körébe tartozik, 

ez nem jelent felhatalmazást az indokolatlan, gyalázkodó, sértő kifejezések parttalan 

használatára.689 A 3263/2018. (VII.20.) AB határozatban viszont az Alkotmánybíróság annak 

kiemelését tartotta szükségesnek, hogy „a szólásszabadságnak ez a korlátja nem önmagában a 

véleménynyilvánítás becsmérlő vagy gyalázkodó jellegének szab határt, hanem az emberi 

méltóságnak az emberi mivolt lényegét meghatározó és óvó magját védelmezi. Az emberi 

méltóságnak ezt a korlátozhatatlan tartományát nem a méltóságból fakadó egyes részjogok 

(pl. becsület, jóhírnév) minősített, intenzív becsmérlése sérti, hanem az, ha a 

véleménynyilvánítás eleve ennek a sajátosan védett szférának a megsértésére irányul. Ilyen 

jogsértés lehet egyrészt az, ha a megszólaló tagadja, kétségbe vonja az érintett(ek) emberi 

mivoltát, emberként kezelésének követelményét, másrészt az, ha az emberi természet 

legbelsőbb köreibe hatol, öncélúan támadva a személyiség és az identitás lényegét alkotó 

vonásokat.”690 Pokol Béla különvéleményéből azonban az olvasható ki, hogy mégiscsak 

tartalmi egyezés van (kellene lennie) az emberi méltóság által szabott korlát és a gyalázkodás 

között. Érvelése szerint „A mostani többségi határozat követi a ’90-es években a láthatatlan 

alkotmány keretében létrejött kitágított értelmezést, és az emberi lényegként felfogva ez két 

irányban is elszakítja az emberi méltóság fogalmát a megaláztatás tilalmától. Egyrészt bármit 

bele lehet így érteni, amit az egyes értelmező az emberi lényeggel érintkezőként azonosít, de 

másrészt le is szűkíti a tartalmát, mert lehet ugyan valami megalázó, de az emberi lényeg 

szempontjából közömbös, és akkor ez nem szankcionálható. Így míg a legtöbb esetben a 

láthatatlan alkotmány alapformulájaként használt emberi méltóság az aktivista 

alkotmánybíráskodás krédójaként működött, addig a véleménynyilvánítási szabadság 

korlátjaként kifejezetten passzivista, engedő jelleget kapott ebben az értelmezésben.”691
 

A testület a 3333/2018. (X.26.) AB határozatban is a fent idézett mércét alkalmazta, és 

így ítélte meg, hogy „egy közhatalmat gyakorló személy hivatali tevékenységével 

összefüggésben nem álló, lealacsonyító szándékú, a személyiség lényegét érintő kifejezések 

nem tartoznak a véleménynyilvánítás által védett körbe”.692 Megállapította továbbá, hogy 

amikor  a  terhelt  az  adott  ügyben  a  kihallgatását  végző  főügyész-helyettessel  szemben  a 

„cionista”, „kiemelten vezető beosztású törpe”, vagy a „társadalmi szubkultúrában 

szocializálódott bugris” kifejezéseket használta, azzal az emberi méltóság legbensőbb magját 

sértette.693 Pokol Béla viszont ez esetben is azon a véleményen volt, „Azzal, hogy az 

alkotmányozó intenzívebbé tette az emberi méltóság sérthetetlenségének védelmét a 

véleménynyilvánítás terén,  új mércét  húzott a közszereplők vonatkozásában is.  Gyalázkodni 

688 BH 2016.4 
689 Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése 
690 3263/2018. (VII.20.) AB határozat [41] bekezdés 
691 Ibid., [67] bekezdés 
692 3333/2018. (X.26.) [37] bekezdés 
693 Ibid., [38] bekezdés 
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vagy megalázó kijelentésekkel sérteni emberi méltóságukat a nyilvánosság előtt ugyanúgy 

alaptörvény-ellenes, mint ahogy az összes többi ember vonatkozásában is.”694
 

A bírói gyakorlatban – heterogén tartalommal megjelenő – gyalázkodást és az újabb 

AB határozatokban kijelölt határt halmazokként felfogva azt mondhatjuk, hogy ez a két 

halmaz nem fedi egymást, bár van metszéspontjuk. Ezt a metszéspontot azok a gyalázkodás 

levezetések adják, ahol a bíróságok az emberi méltóság magjának megsértésével, vagy a 

közlés öncélúságával érvelnek. Azok a gyalázkodás felfogások viszont, amelyek ennél 

alacsonyabb küszöböt állapítanak meg, nincsenek összhangban az alkotmányos 

követelménnyel. 

 
5. Becsület csorbítására alkalmasság 

 
5.1. A büntetőjogi megközelítés 

 
A rágalmazás és a becsületsértés tényállásszerűségének is feltétele, hogy az 

állított/híresztelt tény, illetve a használt kifejezés alkalmas legyen a becsület csorbítására. Ez a 

tényállási elem áll tehát a legközvetlenebb kapcsolatban a bűncselekmények védett jogi 

tárgyával, a becsülettel. Mind a jogirodalom, mind a bírói gyakorlat hangsúlyozza, hogy a 

becsület csorbítására alkalmasság a sérelem absztrakt lehetőségét jelenti. Nem feltétele a 

bűncselekmény megvalósulásának, hogy a hátrányos következmény - a becsület csorbulása - 

ténylegesen bekövetkezzék. Ez okszerűen következik abból, hogy a rágalmazás és a 

becsületsértés is immateriális bűncselekmény, eredmény a rágalmazás esetében csak a 

minősített esetek között jelenik meg (jelentős érdeksérelem). Ugyancsak közömbös, hogy a 

tényközlés (tényállítás, híresztelés) a sértett becsületérzését ténylegesen érintette, sértette-e.695 

A bírói gyakorlat töretlen abban is, hogy nem a passzív alany, a sértett egyéni megítélése, 

szubjektív értékítélete, esetleges érzékenysége alapján kell megítélni, hogy a tényállítás, 

híresztelés alkalmas-e a becsület csorbítására. A törvény bár az adott sértett személyét, illetve 

becsületét védi, azonban nem az adott sértett szubjektív becsületérzéséhez kötötten, mérten.696 

Ennélfogva, az vizsgálandó, hogy a tényállítás a társadalomban kialakult általános megítélés 

alapján a becsület megsértésére objektív alkalmas-e.697 Általában becsület csorbítására 

alkalmas az olyan tény állítása, híresztelése, ami valósága esetén büntető-, szabálysértési 

vagy fegyelmi eljárás megindításának alapjául szolgálhat a sértett ellen. Becsület csorbítására 

alkalmas olyan tény állítása, híresztelése is, ami az emberi méltóságot támadja,

 vagy alkalmas arra, hogy a sértettről, tulajdonságairól, magatartásáról a 

környezetében kialakult kedvező társadalmi megítélést, az elismertségét kedvezőtlen, negatív 

irányba befolyásolja.698 A társadalomban kialakult közfelfogás szerint az a közvagyont kezelő 

személy, aki a rábízott vagyont károsító és korrupciós cselekményeket követ el, aki a rábízott 

közvagyonban súlyos károkat okoz, nem méltó a korábban elért tekintélyre, tiszteletre, inkább 

megvetést érdemel, vagyis a becsülete csorbát szenved. Téves tehát az az álláspont, mely 

 
694 Ibid., [41] bekezdés 
695  EBH 2013.B.21. 
696  EBH 2013.B.16. 
697 BH 2001.462. 
698 BH 1994.171., BH 2007.4. 
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szerint az ilyen kijelentés becsület csorbítására nem alkalmas.699 Annak a ténynek az állítása, 

hogy valaki egy bűncselekmény elkövetésének „részese” volt, szintén alkalmas a becsület 

csorbítására, mivel ez nem értékítélet-mentes ténymegállapítás.700
 

Fontos kiemelni, hogy egy közlés becsület csorbításra való alkalmassága csak  a 

szöveg kontextusa alapján ítélhető meg. Nem mellőzhető tehát a sérelmezett szöveg 

összefüggéseinek elemzése, melynek során nemcsak kiemelt mondatokra, kifejezésekre kell 

kitérni, hanem azokat a teljes szövegben, szövegösszefüggésben kell elemezni.701 A jogsértés 

elbírálásánál - akár polgári, akár büntetőjogi a fenyegetettség - nem lehet a használt 

kifejezéseket, tényállításokat elszigetelten vizsgálni, tekintettel kell lenni a szövegkörnyezetre 

is, és az egymáshoz tartalmilag szorosan kapcsolódó, egymással összetartozó részeket 

összefüggésükben kell vizsgálni. Nem vezetne ugyanis helyes eredményre a tényállítások 

összefüggő láncolatának a feldarabolása és minden egyes láncszemnek az összefüggésekre 

tekintet nélküli, mechanikus vizsgálata.702 Ennek eljárásjogi kihatása is van. Minden olyan 

esetben, ahol a magánvádló által sérelmezett rágalmazó tényállítások, vagy becsület 

csorbítására alkalmas kijelentések írott, vagy képi sajtó útján hangzanak el, jelennek meg, 

azokat nem kiragadva, hanem teljes szövegkörnyezetükben kell értékelni, a szövegkörnyezet 

tényállásban rögzítése szükséges, hangsúlyozta a Fővárosi Ítélőtábla.703 Amennyiben a teljes 

szöveg nem kerül csatolásra, és így a szövegösszefüggés nem vizsgálható, megalapozatlan a 

tényállás.704 Számos ügyben megfigyelhető ezért, hogy a másodfokú bíróság a tényállás 

megalapozatlanságát akként küszöböli ki, hogy a teljes újságcikket, levelet, bejegyzést, stb. a 

tényállás részévé teszi. 

 
5.2. A bírói gyakorlat változása 

 
Ahogy más tényállási elemek, úgy a becsület csorbítására alkalmasság vonatkozásában 

is megfigyelhető némi átlényegülés a bírói gyakorlatban. Egyes bíróságok ugyanis itt juttatják 

érvényre az alkotmányos követelményt. Ezt példázza a Fővárosi Törvényszék azon okfejtése, 

mely szerint az elsőfokú bíróság „nem helytállóan fogalmazott, amikor a közszereplők 

helyzetével azonosította az MTVA és a KSZKA feljelentőket, azonban … az elsőfokú bíróság 

arra az egyébként helytálló megállapításra kívánt rámutatni, hogy a feljelentők a 

véleménynyilvánítás szabadságának és a különböző gondolatok sokszínűségének 

csúcsintézményeit testesítik meg Magyarországon, ezért a médiában betöltött kiemelkedő 

szerepükből adódóan esetükben a becsület csorbítására alkalmasságot jóval tágabb keretek 

között szükséges vizsgálni. E tágabb keretre is visszavezethetően a vád tárgyává tett 

kijelentések egyik feljelentőre nézve sem érték el a bűncselekményi, azaz becsület 

csorbítására alkalmas szintet”.705 Ez a határozat azért figyelemre méltó, mert a Fővárosi 

Törvényszék ezzel átértelmezte a becsület csorbítására alkalmasság fogalmát, és ebbe a 

tényállási elembe csempészte be azokat a szempontokat, amelyeknek az AB az értékítéletek 
 

699 Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.123/2006/5. számú végzése 
700  BH 2015.323. 
701  FBK 1991/26. 
702 Fővárosi Ítélőtábla 1.Bhar.149/2007/5. számú végzése 
703 Ibid. 
704 FBK 1992/7. 
705 Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.9617/2014/2. számú végzése 
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esetében jelentőséget tulajdonít. Ezt a lehetőséget már Tersztyánszky Ödön különvéleménye 

előrevetítette, melyben többek között azért tartotta indokolatlannak a Btk. 232. §-ának 

megsemmítését, mert véleménye szerint a becsület csorbítására alkalmasság és a valóság 

bizonyításának megfelelő bírói alkalmazása is képes azoknak az alkotmányos 

követelményeknek a kielégítésére, amelyeket a testület a 36/1994. (VI.24.) AB határozatban 

megfogalmazott. A becsület csorbítására alkalmassággal kapcsolatban rámutatott, hogy „e 

törvényi tényállási elem most is kötelezi a bíróságokat annak vizsgálatára, hogy a különböző 

sértettek esetében a büntetőjog szempontjából lényeges tűrési küszöböt az adott ügyben a 

véleménynyilvánítás átlépte-e”. Ezt az irányt megerősítette a Kúria egy új döntése is, mely 

szerint „a bírói jogalkalmazásra vonatkozó külső – így az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi 

bíróság általi – elvárásra odafigyelés azt jelenti, hogy a becsületcsorbításra alkalmasság 

kapcsán vizsgálni kell, hogy milyen körülmények között történt a sérelmezett magatartás (így 

kerülhet szóba a közügyek intézése).”706
 

Több ügyben tapasztalható ezért, hogy a bíróságok jelentősen megemelték a becsület 

csorbításra alkalmasság szintjét, így olyan állítások esetében is tagadja ezen tényállási elem 

megvalósulását, ahol a becsület csorbításra alkalmasság kétség nélkül megállapítható lenne.707 

Ez történt abban az esetben is, ahol a polgári légiforgalmi irányítással foglalkozó 

magánvádlóról a vádlott – számos személynek elküldött levelében – többek között azt  

állította, hogy a magánvádló nem törekszik a repülésbiztonsági kockázatok mérsékelésére, 

csökkentésére, valamint, hogy magatartása éles kontrasztban van a cég Minőségirányítási és 

Repülésbiztonsági Politikája repülésbiztonsági irányelvekkel. Míg az elsőfokú bíróság a fenti 

kijelentést tényállásszerű rágalmazásnak tekintette, a másodfokú bíróság708 szerint a kijelentés 

nem volt alkalmas a becsület csorbítására. Figyelemmel arra, hogy a magánvádló 

tevékenységét a stratégiai jelentőségű légiforgalmi irányítás képzi, mely tevékenységnek 

esszenciális eleme a repülésbiztonság garantálása, a repülésbiztonsági kockázatok 

meglétének, a repülésbiztonsági irányelvekkel kifejezetten ellentétes működésnek az állítása 

nyilvánvalóan alkalmas a magánvádló társadalmi megbecsülésének csorbítására. 

A becsület csorbítására alkalmasság felértékelődésének azonban további okai is 

vannak. A Fővárosi Törvényszék szerint e helyen juttatható érvényre a természetes és a jogi 

személyek becsületvédelme közötti különbség.709 A Kúria egy friss határozatában erre 

figyelemmel tartja megragadhatónak az elkövetési magatartást. Mint kifejti, „a Btk. az 

elkövetési magatartást a becsületcsorbításra alkalmasság függvényében határozza meg, vagyis 

a Btk. megadja a védendő értéket, ami a becsület, viszont a törvény a bíróra bízza valamely 

elkövetési magatartás sértésre alkalmasságának eldöntését. Tehát a törvény valójában nem ad 

konkrét elkövetési magatartást, hanem megfeleltetést vár el, ezért lehet  mondani, hogy nyitott 

a törvényi tényállás, és a törvény a bíró feladatává teszi a konkretizálást”.710
 

 

 

 
 

706 EBH 2017.B.11 [52] bekezdés 
707 Ezek a folyamatok a polgári jogban is megfigyelhetők. A közjogi hatásokat Székely akként összegzi, hogy 

„az eredetileg egyenlő és általános személyiségi jogi státusz az egyre szaporodó számú közszereplők 

vonatkozásában már sem nem egyenlő, sem nem általános”. SZÉKELY (2011), 177. 
708 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6858/2016/7. számú végzése 
709 Ibid. 
710 EBH 2017.B.11 [28] bekezdés 
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VI. Az alapjogi követelmények hatása a büntethetőséget kizáró okokra 

 
A rágalmazás és becsületsértés esetében a büntethetőséget kizáró okok színes képet 

mutatnak. Az Általános Részben kodifikált büntethetőséget kizáró okok mellett a Különös 

Rész egy speciális büntethetőséget kizáró okot is tartalmaz, a valóság bizonyítását. 

Mindemellett a bírói gyakorlat számos társadalomra veszélyességet kizáró okot elismer. Arra 

természetesen nincs lehetőség, hogy ezen kérdések mindegyikével részletesen foglalkozzunk, 

így a vizsgálat arra irányul, hogy azokban az ügyekben, ahol a vélemény-nyilvánítási 

szabadság és a becsületvédelem ütközik, a kollízió feloldásában milyen szerepet játszhatnak a 

büntethetőséget kizáró okok, és hogy ebben a rendszerben hol a helye a valóság 

bizonyításának. 

Már Angyal kiemeli, hogy a rágalmazás, becsületsértés, valamint a meghalt embernek 

vagy emlékének meggyalázása vétségeinek büntethetőségét a sikerült valóság-bizonyításon 

kívül más okok is kizárják. Így mindenekelőtt általában azok, amelyek a bűncselekményeket 

jogellenes jellegüktől fosztják meg.711 Ezek vizsgálata megelőzi a valóságbizonyítás 

elrendelését. Ilyenkor a valóság bizonyításának kérdése fel sem merül, mivel a 

bűncselekmény (jogellenesség) hiányának megállapítása, s ennélfogva az eljárás 

megszüntetése, illetve a terhelt felmentése megelőzi a büntethetőséget kizáró ok vizsgálatát- 

rögzítette a Legfelsőbb Bíróság.712 Ezen vizsgálati sorrend olvasható ki a Fővárosi Ítélőtábla 

Ungváry-ügyben hozott ítéletéből is, melynek indokolása szerint a valóságbizonyítás 

elrendelése szükségtelen volt, mert amennyiben a vádlott írásai, nyilatkozatai teljes egészében 

tudományos véleménynek minősülnek, már kizárja a cselekmény jogellenességét.713 Minél 

több társadalomra veszélyességet kizáró okot ismer tehát el a bírói gyakorlat, annál inkább 

háttérbe szorul a valóságbizonyítás intézménye. 

 
1. Az országgyűlési képviselők mentelmi joga 

 
A közügyek alakításának egyik legfontosabb színtere az Országgyűlés, így témánk 

szempontjából megkerülhetetlen a mentelmi jog, melynek szabályozása éppen  az 

alkotmányos követelmények miatt jelentős változáson ment át. 

Az 1990. évi LV. törvény 2. §-a értelmében a mentelmi jog nem terjedt ki a 

rágalmazásra és a becsületsértésre.714 A 34/2004. (IX.28.) AB határozatban az 

Alkotmánybíróság megállapította: az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi 

LV. törvény 4. §-ának „a rágalmazásra és a becsületsértésre,” szövegrésze alkalmazásánál az 

Alkotmány 61. § (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a képviselői 

felelősségmentesség kiterjedjen az országgyűlési képviselőnek a képviselőtársát, más 

közhatalmat gyakorló személyt vagy közszereplő politikust érintő – a közügyek 

megvitatásával kapcsolatos – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítására. A mentelmi jog 

 

711 ANGYAL P. (1927), 100. 
712 BH 1998.570. 
713 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.341/2009/6. számú ítélete 
714 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. § A képviselő és a volt képviselő 

bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásának  

gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik a rágalmazásra és a 

becsületsértésre, valamint a képviselő polgári jogi felelősségére. 
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felfüggesztésével kapcsolatos eljárás során irányadó alkotmányos követelmény továbbá, hogy 

a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen 

tényre közvetlenül utaló kifejezés használata esetében a parlamenti képviselő mentelmi joga 

kizárólag akkor függeszthető fel, ha a képviselő tudta, hogy a közlés lényegét tekintve, 

valótlan. Nem hagyott kétséget ugyanakkor az Alkotmánybíróság a felől, hogy büntetőjogi 

felelősséggel tartozik az országgyűlési képviselő 

- a tettleges becsületsértésért, 

- a közhatalmat nem gyakorló személlyel, illetve nem közszereplő politikussal szemben 

elkövetett becsületsértésért, 

- ha a becsületsértést megvalósító kifejezést ugyan közhatalmat gyakorló személlyel, vagy 

politikussal szemben fogalmazza meg, de nem a közügyekkel összefüggésben. A 

tényállításokkal kapcsolatban érdemes azt is rögzíteni, hogy a testület eltért a 36/1994. 

(VI.24.) AB határozatban megfogalmazottaktól, kimaradt az alkotmányos követelmény 

megfogalmazásából a gondossági kötelesség megsértése. 

Az alkotmányos követelményt 2006. november 18-ai hatállyal beépítették az 1990. évi 

LV. törvény 4. § (2) bekezdésébe. A módosítás értelmében a mentesség kiterjed a közhatalmat 

gyakorló személy vagy közszereplő politikus sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint – 

amennyiben a képviselőnek nem volt tudomása arról, hogy a közlés a lényegét tekintve 

valótlan – rágalmazásra. 

A 2012. évi XXXVI. törvény 73. §-a jelentősen megváltoztatta a mentelmi jog 

szabályozását. Az (1) bekezdés változatlanul tartalmazza, hogy „A képviselő bíróság vagy 

hatóság előtt - képviselői megbízatásának ideje alatt és azt követően - nem vonható 

felelősségre leadott szavazata, továbbá a képviselői megbízatásának gyakorlása során a 

képviselői megbízatásával összefüggésben általa közölt tény vagy vélemény miatt.” A (2) 

bekezdés határozza meg a mentesség alóli kivételeket. A mentesség nem vonatkozik a 

képviselők polgári jogi felelősségére és a taxatíve meghatározott bűncselekményekre. A 

taxáció a korábbiakkal ellentétben nem tartalmazza a rágalmazást és a becsületsértést. A 

törvény indokolása szerint „a mentelmi jog a képviselői munka védelmének évszázadokra 

visszanyúló hagyományokkal rendelkező jogintézménye. A Játv. eddigi szabályozásához 

képest a törvény kiterjeszti a mentelmi jogot a rágalmazásra és a becsületsértésre is”. 

Annak meghatározása azonban, hogy a képviselői mentelmi jog pontosan mire terjed 

ki, nem mindig egyszerű. A 34/2004. (IX.28.) AB határozat rendelkező része a közlés helyét 

tekintve nem fogalmazott meg korlátozást, azaz az országgyűlési képviselő közlését attól 

függetlenül magasabb védelem alá helyezte, hogy az hol hangzott el. Az indokolásban 

azonban több helyen szerepel „a parlamenti tanácskozás nyilvánossága”, „a közügyek szabad 

parlamenti megvitatása”, „a szabad parlamenti vita”, majd a 3.1. pontban az a szövegrész, 

miszerint „Ez azt jelenti, hogy az országgyűlési képviselő az e minőségében (az Országgyűlés 

plénuma előtt vagy bizottsági ülésen) tett becsületsértő kijelentés miatt, ha e kijelentés 

sértettje egy másik országgyűlési képviselő vagy közszereplő politikus, büntetőjogilag 

felelősségre  nem  vonható.”715   Koltay  is  rámutat  ezen  ellentmondásra.  Álláspontja szerint 

„Talán   szerencsésebb   ezt    figyelmen   kívül   hagyva    megmaradni   a    rendelkező   rész 
 

 
 

715 Kiemelés tőlem 

http://uj.jogtar.hu/
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instrukcióinál”.716 Nem ez az egyetlen ellentmondás van azonban a 34/2004. (IX.28.) AB 

határozatban. Míg a tényállítások vonatkozásában a rendelkező rész csak a közszereplő 

politikusra vonatkozó közlést nevesíti, az indokolás 3.2.1. pontja szerint „a képviselő a 

képviselőtársát, más közhatalmat gyakorló személyt vagy közszereplő politikust érintő 

becsületsértő tényállításai közül csupán a tudatosan valótlan állításokért vonható felelősségre 

büntetőjogilag”. 

A képviselői immunitás terjedelmével az EJEB is foglalkozott, igaz, ott jellemzően az 

Egyezmény 6. cikkével, a bírósághoz fordulás jogával kapcsolatban merült fel a kérdés, 

hiszen e jogot a mentelmi jog erősen korlátozza. 

Az Egyesült Királyság ellen indított ügyben717 egy képviselő a Közösségek Házában 

tartott beszédében többször név szerint megemlítette a későbbi kérelmezőt és családtagjait és 

rájuk nézve rendkívül éles állításokat fogalmazott meg. A mentelmi jogra vonatkozó 

szabályokat vizsgálva az EJEB megállapította, hogy a mentelmi jog csak a Közösségek 

Házában vagy a Lordok Házában folytatott parlamenti viták során tett közlésekre vonatkozik. 

A mentelmi jog célja pedig inkább a Parlament mint egész és nem az egyes képviselők 

érdekeinek védelme. Ilyen körülmények között nem látta megvalósultnak a 6. cikk sérelmét. 

Más következtetésre jutott azonban azokban az olasz ügyekben,718 ahol egy szenátor, illetve a 

parlament egy tagja egy ügyész tevékenységét kritizálta rendkívül éles módon. Az érintett 

ügyész hiába tett feljelentést, az eljárás akadályát képezte, hogy az olasz hatóságok szerint az 

inkriminált közlésekre kiterjedt a mentelmi jog. A parlamenti kötelezettséget tehát úgy 

értelmezték, mint amely minden politikai természetű tevékenységet magában foglal, még a 

Parlamenten kívül kifejtetteket is. Az EJEB szerint azonban ezzel Olaszország megsértette az 

Egyezmény 6. cikkét. A Bíróság elfogadja, hogy az államok mentelmi jogot biztosítanak a 

parlamenti képviselőknek, mert ez egy olyan régóta fennálló gyakorlat, melynek célja, hogy 

az emberek képviselői között a szólás szabadságát biztosítsa, és a politikailag motivált 

eljárások lehetőségét megakadályozza. Így a kérelmező jogának korlátozása azt a legitim célt 

szolgálta, hogy a parlamentben védje a szabad szólást, és megőrizze a hatalmi ágak 

elválasztását. A Bíróság úgy ítélte azonban meg, hogy a konkrét ügyben a képviselők 

megnyilvánulásai nem kapcsolódtak a parlamenti kötelezettségek teljesítéséhez szoros 

értelemben, inkább úgy tűnt, hogy egy személyes vita során tették azokat. A bírósághoz 

fordulás joga azonban nem zárható ki pusztán azon az alapon, hogy a vitának lehet politikai 

karaktere, vagy politikai tevékenységre vonatkozhat. Az olasz hatóságok nem végezték el 

tehát a kellő mérlegelést a közösség általános érdekeinek követelményei és az egyén alapvető 

jogainak védelméhez fűződő érdek között. 

A képviselői mentelmi jog terjedelme volt az egyik kérdés abban a rágalmazási 

ügyben, amelyet egy nyomozó ügyésznő indított dr. Gaudi-Nagy Tamás ellen, aki 2013. 

október 22. napján a Hír TV adásában a 2006-os eseményekkel összefüggésben úgy 

nyilatkozott, hogy „a nyomozó ügyésznő az anyukát gyakorlatilag olyan nyomás alá helyezte, 

azt mondta neki, hogy több évre be fog kerülni a férjed, hát jobb, ha elveteted a gyereket. 

Tessék kapaszkodni, elvetette az anyuka a gyerekét, tehát ő is a rendőrterror egyik áldozata”. 

A rágalmazási eljárásban dr. Gaudi-Nagy Tamás védekezése több pillére épült, így többek 
 

716 KOLTAY A. (2014b), 44. 
717 CASE OF A. v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 35373/97) 
718 CASE OF CORDOVA v. ITALY (No. 2) (Application no. 45649/99) 



226  

között arra hivatkozott, hogy a sérelmezett kijelentést országgyűlési képviselőként tette, így 

azért mentelmi joga alapján felelősségre nem vonható. Az ügyben első fokon eljáró PKKB 

nem osztotta ezt az érvelést. Ítéletében felhívta a Kúria Bfv.II.325/2014/6. végzésében 

foglaltakat, mely szerint „a mentességi jog a képviselői megbízatás gyakorlásához kötötten 

érvényesül. A képviselői munka pedig az Országgyűlés működéséhez kapcsolódik. Az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-a határozza meg az országgyűlési 

képviselő jogait és kötelességeit. E szerint a képviselő joga és kötelessége, hogy 

kezdeményezően részt vegyen az Országgyűlés munkájában, elősegítse annak eredményes 

működését. Kötelessége részt venni az Országgyűlés ülésein, továbbá annak az országgyűlési 

bizottságnak az ülésein, amelynek tagja. A képviselő az Országgyűlés szavazásain köteles 

jelen lenni. Az országgyűlési képviselői büntethetetlenség nem a képviselői tett alanyához, a 

képviselőhöz, hanem tettének tárgyához kötött.” Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint „a 

vádlott a cselekmény elkövetésekor már nem volt a 2010. december 8. napjáig működő „a 

2002. és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal 

összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló” albizottság alelnöke, így a sértett 

vonatkozásában tett kijelentései sem kapcsolódtak képviselői munkájához. … azokat nem a 

képviselői megbízatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben, 

hanem a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjeként, illetve a Közhatalom Jogsértettjeinek 

Egyesülete által szervezett rendezvény felelős szervezőjeként tette. Nyilatkozatai 

személyéhez, politikai tevékenységéhez kapcsolódtak”.719 A bíróság tehát nem látott alapot a 

büntethetőséget kizáró ok megállapítására. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 

tényként állapította meg, hogy a vádlott a cselekmények elkövetése idején is országgyűlési 

képviselő volt, így azt tette vizsgálat tárgyává, hogy a közlések megtételére a képviselői 

megbízatásával összefüggésben került-e sor. E körben osztotta az elsőfokú bíróság által 

kifejtetteket, miszerint a sértettre vonatkozó kijelentéseket nem mint országgyűlési képviselő, 

hanem mint a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője tette meg, így mentelmi jog nem illette 

meg.720 A felülvizsgálati eljárásban a Kúria részletesen foglalkozott e kérdéssel, és a 

jogellenességet kizáró ok szempontjából azt tekintette kardinálisnak, hogy „a képviselői 

megbízatásának gyakorlása során és egyúttal azzal összefüggésben tette-e meg” a sérelmezett 

közlést. Kifejtette, hogy a mentelmi jog nem minden, az Országgyűlés épületében tett 

kijelentésre terjed ki, viszont kiterjedhet a Parlament falain kívül megtett kijelentésekre is. A 

mentelmi jog szempontjából tehát nem a közlő személye, a közlés helye, vagy tárgya a döntő. 

A mentelmi jog funkcionális természetéből következően annak van jelentősége, hogy a 

képviselő tartalmilag a képviselői tevékenysége körén belül tette-e meg a tényközlését. A 

konkrét esetben úgy ítélte meg, hogy a televízió műsorában való szereplés nem tekinthető a 

képviselői megbízatás gyakorlásának, abban az esetben sem, ha a műsor készítői a képviselőt 

e minőségére tekintettel kérték fel a részvételre.721
 

Megállapítható tehát, hogy a  magyar  bíróságok  a  mentelmi  jogot szűken értelmezik, 

ahol a fő szempont, hogy a közlés mennyiben kapcsolódott az országgyűlési képviselői 

tevékenység kifejtéséhez. Egy-egy ilyen ügy megítélésekor azonban az eljáró bíróságoknak 

nem   szabad   figyelmen   kívül   hagyniuk,   hogy   a   strasbourgi   joggyakorlat   szerint   az 
 

719 PKKB 25.B.20.056/2015/32. számú ítélete 
720 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6930/2017/4. számú ítélete 
721 EBH 2019.B.3. 
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országgyűlési képviselőknek, különösen az ellenzéki képviselőknek a közérdekű ügyekkel 

kapcsolatos szólása csak kivételesen, nyomós indokkal korlátozható. E mérlegelés 

elvégzésekor pedig nem lehet döntő szempont, hogy az inkriminált szólás a Parlamentben 

vagy azon kívül hangzott-e el. 

 
2. Az önkormányzati képviselők hivatásgyakorlása 

 
Hagyományosan a büntethetőséget kizáró okok közé sorolják a hatósági, hivatali, hivatásbeli 

jogok és kötelességek teljesítését is. Egyes szerzők szerint a hatósági, hivatali, hivatásbeli 

jogokat, valamint kötelességeket egyrészt jogszabályok szabályozzák, másrészt valóban 

vannak olyan szabályok, amelyek szokságjogi vagy bírói jogalkotás útján alakultak ki. Az 

előbbi csoportba tartozó rendelkezéseket a jogszabályi felhatalmazás, mint büntethetőséget 

kizáró ok alatt kell vizsgálni, míg a bíró alkotta kizáró okok közé csupán a második típus 

sorolható.722 Belovics szerint mivel mind a hivatali jog gyakorlása, mind a hatósági kötelesség 

teljesítése jogszabály rendelkezésein alapul, valójában e körben is a jogszabályi felhatalmazás 

az a releváns körülmény, amely a társadalomra veszélyességet kizárja.723
 

A bírói gyakorlatban régóta tartja magát, hogy jogellenesség hiányában rágalmazás 

vagy becsületsértés nem valósul meg, ha a hivatalos személy az ügyintézés során, hivatali 

hatáskörében hozott határozatában a becsület csorbítására objektíve alkalmas tényt állít vagy 

kifejezést használ. A hivatali hatáskörben eljáró hivatalos személyeknek ugyanis vizsgálataik 

során, az eljárás eredményeként sokszor kell olyan tényeket leszögezniük, ténybeli 

következtetéseket levonniuk, és megállapításokat tenniük, amelyek a rágalmazás vagy a 

becsületsértés vétségének, illetőleg a becsületsértés szabálysértésének a törvényi tényállásába 

illeszkednek ugyan, de a hivatali működésből eredő jogok gyakorlása, illetve kötelességek 

teljesítése - mint büntethetőséget kizáró ok a cselekmény jogellenességét kizárja, és így 

bűncselekmény nem valósul meg. … Nyilvánvaló, hogy lehetetlenné tenné az államigazgatási 

ügyintézést, az önkormányzati szervek zavartalan működését, ha a hivatalos személyeknek 

mindenkor attól kellene tartaniuk, hogy a hivatali működésük során tett megállapításaik 

büntetőjogi következményekkel járnak. A hivatalos személyek által tett, becsület csorbítására 

alkalmas tényállítások csak akkor valósítanak meg bűncselekményt, ha azok arra irányulnak, 

hogy bárkinek jogtalan hátrányt okozzanak, vagy jogtalan előnyt szerezzenek. Ez esetben sem 

rágalmazás vagy becsületsértés vétsége, hanem hivatali visszaélés bűntette valósulhat meg - 

fejtette ki a Legfelsőbb Bíróság.724
 

Az önkormányzati képviselők ellen a képviselő-testület ülésén, vagy valamely 

bizottságban elmondottak miatt indított rágalmazási ügyekkel kapcsolatban kiindulópontként 

rögzíteni érdemes, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja hivatalos személy,725 

jogait és kötelezettségeit a 2011. évi CLXXXIX. törvény 32-34. §-ai tartalmazzák. Kiemelést 

érdemel, hogy „az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért 

vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.” A törvény a képviselő 

 
722 GELLÉR B.J. (2008), 159. 
723 BELOVICS E. (2009), 192. 
724 BH 1991.338. 
725 A 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 11. pont i) pontja szerint a helyi önkormányzati és a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő-testület tagja hivatalos személy. 
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kötelességeként nevesíti a testületi üléseken való megjelenést, a képviselő-testület 

munkájában és döntéshozatali eljárásában való részvételt. 

Ezekben az esetekben döntően a fenti okra hivatkozással születik felmentő ítélet. Ezen 

büntethetőséget kizáró okra történt hivatkozás abban az ügyben, ahol a Legfelsőbb Bíróság a 

terheltet azzal az indokolással mentette fel, miszerint „Az önkormányzati képviselő terhelt a 

gimnáziumi igazgatói állásra kiírt pályázat nevelőtestületi értékelésekor szólalt fel. A terhelt a 

cselekménye elkövetésekor hivatalos személyként a konkrét ügy intézése, a pályázati döntés 

előkészítése során és azzal összefüggésben tette meg a kijelentéseit, azokkal az adott eljárás 

indokolt kereteit nem lépte túl, így a rágalmazás vétségét el sem követhette”.726 Ezen kérdés 

körül forgott az az ügy is, ahol a terhelt ügyvezető igazgató, egyben a megyei jogú város 

képviselője, a gazdasági bizottság elnöke volt. A közgyűlés zárt tárgyalásán felszólalásában 

előadta, hogy a gazdasági bizottság ülését megelőzően - ahol ezt az ügyet tárgyalták - a 

magánvádló felhívta őt telefonon (bár bizonyítani nem tudja, mert magnófelvétel  nincs róla, 

és tanúja sincs, mert a telefonhívás az esti időpontban történt), és a következő ajánlatot tette 

neki: támogassa ennek a vásárlásnak az ügyét a gazdasági bizottságban, valamint a 

közgyűlésen, és akkor - amennyiben a lakóépületnek a felavatására kerül sor - az ezzel 

kapcsolatos reklámfeladatokkal a terhelt cégének megbízást ad, illetőleg egy olyan tenderen, 

amiben a közeljövőben mindketten érintettek lesznek, a javukra visszalép. Az elsőfokú 

bíróság megítélése szerint bár a terhelt önkormányzati képviselő, és mint hivatalos személy 

tette meg a tényállítást, de a cselekménye bűncselekmény, mert nem konkrét ügyintézés 

kapcsán, hanem a közgyűlés zárt ülésén felszólalva tette meg a tényállítását. A másodfokú 

bíróság felmentette a terheltet. Jelentőséget annak tulajdonított, hogy a terhelt a gazdasági 

bizottság elnökeként - így mint hivatalos személy - vett részt a közgyűlésen, amelynek egyik 

napirendi pontjaként tárgyalták a magánvádló által épített lakásokból az  önkormányzat 

részére felajánlott lakásépítési, illetve lakásvásárlási lehetőségeket. Hangsúlyozta, hogy a 

terheltnek mint hivatalos személynek, a közérdek céljából, a közélet tisztasága érdekében tett 

bejelentése nélkülözi a társadalomra veszélyességet, és annak ellenére sem lehet megállapítani 

terhére a rágalmazás vétségét, ha a bejelentésben foglaltak részben vagy egészben valótlannak 

bizonyulnak. Mint kifejtette, az ítélkezési gyakorlat szerint a hivatalos személy által, az 

ügyintézése során és azzal összefüggésben, a hivatali hatáskörében elhangzott, a sértettet 

érintően tett elmarasztaló tényállítása rágalmazás vétségében való bűnösség megállapítására 

nem vezethet. Az e körben tett közlése jogellenesség hiányában rágalmazást nem valósít meg. 

A hivatalos személynek az ilyen helyzetben tett közlései nem jogellenesek, mivel a hivatalos 

személy a jogszabály parancsa alapján teszi meg azokat, ennek következtében a tényállításnak 

a becsület csorbítására alkalmas volta jogellenesség hiányában nélkülözi a társadalomra 

veszélyességet; ez a magatartás ezért nem valósít meg bűncselekményt.727 Jogellenesség 

hiányán alapult a felmentése annak a vádlottnak is, aki a képviselő testület tagjaként az 

önkormányzati ülésen, a napirendhez kapcsolódó témában azt a kijelentést tette, hogy a sértett 

törvénytelen keretek között üzemelteti a www.város.net honlapot, amelyre adatlopást kimerítő 

adatok kerültek fel. A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint a vádlott hivatalos személy volt 

és hivatali hatáskörét gyakorolta, amikor a magánvádló által létrehozott állapotot értékelte. 

 
 

726  BH 1994.295. 
727  BH 1998.570. 

http://www.város.net/
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Tisztázni igyekezett a kialakult helyzetet, a közérdeket szolgáló feladatát teljesítette. Akkor 

sem vonható felelősségre kijelentéséért, ha az téves álláspontot tartalmazott, mivel hivatalos 

személyként, hivatali feladatát teljesítve, a napirendhez szervesen kapcsolódó témában 

nyilvánított véleményt, amely nem jogellenes, ezért büntetőjogi felelősség megállapításának 

alapjául nem szolgálhat.728
 

A fentiektől eltérő indokolás olvasható a Legfelsőbb Bíróság egy felülvizsgálati 

eljárásban hozott döntésében. A tényállás szerint a magánvádló országgyűlési képviselő, 

valamint a városi önkormányzat képviselőtestületének tagja, továbbá a képviselőtestületen 

belül egy párt frakcióvezetője. A városháza nagytermében a városi önkormányzat 

képviselőtestülete nyilvános ülést tartott, amelyen a képviselőtestületi tagok közül 

huszonketten vettek részt. Ezenkívül nagyszámú meghívott személy és hallgatóság is jelen 

volt, továbbá a sajtó is képviseltette magát. A magánvádló határozati javaslatot nyújtott be az 

iránt, hogy a város polgármestere a Jobbik orosházi szervezete vezetőjétől átvett Árpád-sávos 

zászlót adja vissza e szervezetnek. A magánvádló határozati javaslata kapcsán a 

képviselőtestület nyilvános ülésén felszólalt a terhelt is a következők szerint: „Polgármester 

Úr! Kedves Jelenlevők! Szinte szégyellem magam, hogy ilyen kortársaim vannak ma. 

Szégyelljük nemzeti címerünket. A nemzeti címerünkben ősidők óta benne van az Árpád- 

sávos zászló. Nem kell egy félművelt, analfabéta képviselő hisztériáját átvenni. Valamennyi 

általános iskolában, minden tanteremben ott van a magyar címerünk. Én nem szégyellem, 

büszke vagyok, magyar vagyok. Azt szégyellem, hogy ilyen képviselőtársam van, mint a 

'magánvádló'.” A Békési Városi Bíróság 1.B.17/2009/8. számú ítéletében a terhelt bűnösségét 

becsületsértés vétségében állapította meg és ezért őt megrovásban részesítette. A Békés 

Megyei Bíróság 2.Bf.101/2009/6. számú végzésével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A 

Legfelsőbb Bíróság azonban a büntető anyagi jog szabályainak megsértését állapította meg, 

melyre „azáltal került sor, hogy az eljárt bíróságok nem észlelték, hogy a terhelt 

cselekményére az Alkotmánybíróság álláspontjából és iránymutatásából következően mintegy 

sajátságos büntethetőséget kizáró ok vonatkoztatandó.” Indokolásában felhívta és részletesen 

ismertette a 36/1994. (VI.24.) AB határozatot. Az indokolásban írtakkal kapcsolatban a 

nyelvtani értelmezés folytán arra az eredményre jutott, hogy a "nem ilyen feltétlen" kitétel az 

előzőleg idézettek tekintetében csak akként értelmezhető, hogy a véleménynyilvánítási 

szabadság az értékítéletek tekintetében feltétlen.” Hozzátette, hogy „Mindezt egyértelműen - 

és immár sarkosan fogalmazva - rögzíti a 34/2004. (IX.28.) AB határozat, amikor kifejti: "Az 

Abh-ban (36/1994.(VI.24.) AB határozat) megállapított alkotmányos követelmény alapján a 

hatóság vagy hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására 

alkalmas - e minőségére tett - értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem 

büntethető.” A Legfelsőbb Bíróság által eddig követett iránytól eltérően arra a következtetésre 

jutott, hogy „Az Alkotmánybíróság által kifejtett e jogelveknek a Legfelsőbb Bíróság 

álláspontja szerint a terhelt esetében maradéktalanul érvényesülniük kell.” Mindezek alapján 

pedig azt a következtetést vonta le, hogy „egy pillanatig sem lehet kétséges, hogy e jogelvek 

az önkormányzat testülete, illetve bizottsági ülései tekintetében is  érvényesítendők. 

Mindebből kifolyólag a terhelt a városi önkormányzat képviselő testülete nyilvános ülésén tett 

kijelentései miatt nem büntethető.” Mivel a magánvádló jogi képviselője felvetette, hogy a 

 
728 Fővárosi Ítélőtábla Bhar.292/2008/8. számú végzése 
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Legfelsőbb Bíróság a BH 2001/99. szám alatt közzétett eseti döntésében a 36/1994. (VI.24.) 

számú alkotmánybírósági határozat meghozatalát követően olyan iránymutatást adott, amely a 

jelen ügyben született első- és másodfokú határozatoknak megfeleltethető, a felülvizsgálati 

ügyben eljáró tanácsnak erre a kérdésre is reflektálnia kellett. A Legfelsőbb Bíróság addigi 

gyakorlata fényében szinte forradalminak tűnik annak kimondása, hogy „az eseti döntés a 

36/1994. számú alkotmánybírósági határozatban foglalt szempontokra nem tér ki és az 

alkotmánybírósági határozatot nem nevesíti, a 34/2004. számú AB határozatban kifejtetteket 

pedig értelemszerűen nem is értékelhette, hiszen az alkotmánybírósági határozat az eseti 

döntés meghozatalát követően született. Ez utóbbi alkotmánybírósági határozat viszont a 

Legfelsőbb Bíróság jelen határozatában megállapítottól eltérő jogértelmezést nem enged 

meg”.729
 

 
3. A szakszervezeti tisztségviselők hivatásgyakorlása 

 
A szakszervezetek a munkavállalók érdekképviseleti szervei, az általuk felvállalt ügyek tehát 

sok esetben a munkavállalók nagy számát, vagy közérdekű kérdést érintenek. Az Mt. 

meghatározása szerint szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek 

elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és 

megvédése.730 A szakszervezeti tisztségviselők olyan jogokat élveznek, amelyek gyakorlása 

mások érdekeit sértheti.  Egy-egy ilyen érdekkonfliktus kialakulásakor figyelemmel kell lenni 

a szakszervezetek sajátos státuszára. 

Az EJEB több esetben foglalkozott a szakszervezeti elnökök vélemény-nyilvánítási 

szabadságával, korlátozhatóságának kérdésével. Hangsúlyozta, hogy a szakszervezeti 

tagoknak képeseknek kell lenniük, hogy a munkáltató felé kifejezzék azon követeléseiket, 

amelyek által javítani igyekeznek a munkavállalók helyzetét. Egy olyan szakszervezet, 

amelynek nincs lehetősége szabadon kifejezni gondolatait, meg lenne fosztva egy lényeges 

cselekvési eszköztől. Következésképpen, annak érdekében, hogy a szakszervezeti jogok 

hatékony jellegét garantálják, a nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy aránytalan 

büntetésekkel nem tántorítják el a szakszervezeti képviselőket attól, hogy kifejezzék és 

megvédjék tagjaik érdekeit.731 Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a szakszervezeti 

elnökök bármit korlátozás nélkül mondhatnak. Ahogy arra az alábbi ügyek is rávilágítanak, 

gondos vizsgálatot igényel, hogy milyen célból és milyen témában nyilvánulnak meg. 

Az EJEB is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a szakszervezeti tisztségviselő 

megnyilatkozásai mennyiben korlátozhatóak más jóhírnevének védelme érdekében. A 

Csánics-ügyben
732

 az Értékszállítási és Őrzésvédemi Dolgozók Szakszervezete egy társaság 

tervezett eladása kapcsán szervezett tiltakozó demonstrációt a Parlament előtt. A 

szakszervezet elnöke számos újságnak interjút adott az esemény kapcsán. 2002. december 14- 

én a Színes Mai Lap jelentetett meg cikket a társaság tervezett eladásáról, a demonstrációról, 

elemezve az események hátterét. Meginterjúvolta az elnököt, aki a következőket nyilatkozta: 

„a demonstráció másik oka, hogy 2.500 ember ne veszítse el a megélhetését, és hogy egy 

 
729 Legfelsőbb Bíróság Bfv.II.699/2009/4. számú ítélete 
730 Mt. 270. § (2) bekezdés a) pont 
731 CASE OF SZIMA v. HUNGARY (Application no. 29723/11) § 28 
732 CASE OF CSÁNICS v. HUNGARY (Application no. 12188/06) 
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olyan társaság, amely az alkotmányos és munka jogokat tiporja, ne legyen a D. társaság 

utódja. A G. társaság vezetésének embertelen viselkedése miatt az alkalmazottaknak ne 

kelljen egy olyan helyen maradnia, ahol bűnözőknek hívták őket. E miatt 50 esetben 

indítottunk bírósági eljárást.” A G. társaság ügyvezetője pert indított az elnök ellen a jóhírnév 

megsértésének megállapítása iránt. A Budaörsi Városi Bíróság megállapította, hogy az alperes 

megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő jogát. A Pest Megyei Bíróság megállapította, hogy 

nem tényállításokról, hanem tényeken nyugvó értékítéletekről van szó, ezeket azonban az 

alperes teljesen jogszerűtlen módon fogalmazta meg. Az EJEB ugyanakkor annak kiemelését 

tartotta szükségesnek, hogy az érintett munkavállalók száma alapján közérdekű ügyben 

folytatott vitáról volt szó, ahol a szóláskorlátozásnak kevés helye van. A kérelmező egy 

kollektív munkaügyi vita folyamán tette a sérelmezett állításokat. Ezek a viták, mivel a 

munkavállalók alapvető érdekeit érintik, a 10. cikk szempontjából magas védelmi szintet 

követelnek meg. A kérelmező egy szakszervezeti vezető, állításait a munkaügyi vitákban 

megszokott módon tette. Nem meggyőző ezért a hazai bíróságok azon érve, hogy túllépte a 

megengedett kritika határait, mivel ez nemcsak a kérelmező vélemény-nyilvánítási 

szabadságának, hanem a szakszervezetek hatékony működésének meg nem engedhető 

korlátozását jelentené. 

A Szima-ügyben
733

 azonban még a büntetőjogi fellépést sem tartotta aránytalannak. 

Szima Judit, a Tettrekész Rendőrségi Szakszervezet elnökeként szerkesztett egy honlapot, 

ahol különböző bejegyzéseket tett közzé. Ezek egy része a rendőrök ki nem fizetett túlórájával 

volt kapcsolatos, többségük azonban vezető beosztású rendőrtisztek magatartását illette súlyos 

kritikával. Az EJEB a védelem szempontjából jelentős különbséget látott az egyes állítások 

között. Elsőként elkülönítette azokat, amelyek munkaügyeket érintettek, úgy mint a ki nem 

fizetett túlóra, hiszen ezek a szakszervezet tagjait is érintették. Ezek esetében úgy látta a 

Bíróság, hogy világosan kapcsolódnak a szakszervezeti tevékenységhez, és ezért 

szankcionálásuk nehezen összeegyeztethetőnek tűnik egy szakszervezeti vezető jogaival. 

Azon állítások esetében azonban, ahol a kérelmező a rendőrségi vezetők tevékenységét 

kritizálta, és vádolta őket általánosságban politikai érdekek szolgálatával,  megállapította, 

hogy ezek meghaladták egy szakszervezeti vezető mandámumát, mivel egyáltalán nem állnak 

összefüggésben a szakszervezeti tagok munkaügyi érdekeinek képviseletével. Ezért azokat az 

állításokat, amelyek a szakszervezeti tevékenység legitim körén kívül tett, a vélemény- 

nyilvánítási szabadság általános perspektívájából kell megítélni, és nem a szakszervezeti 

vonatkozású vélemények különös szempontjából.734 Utóbbi körben, figyelembe véve azt is, 

hogy a kérelmező maga is a rendőrség tagja volt, állításait semmifajta tényekkel nem 

támasztotta alá, a beavatkozás célja pedig a rendőrségi fegyelem fenntartása volt, a Bíróság 

elégségesnek fogadta el a magyar katonai bíróságok által felhozott érveket. 

Hasonló kérdéseket vetett fel az a rágalmazási ügy, ahol az állami tulajdonban álló 

gazdasági társaság volt munkavállalója számos személynek e-mail üzenetet küldött, amelyben 

bűncselekményekre vonatkozó állításokat tett, majd azzal védekezett, hogy ezeket 

szakszervezeti elnöki minőségben tette. A társaságnál számos szakszervezet működik, 

amelyek a munkavállalók túlnyomó többségét tömörítik. Ezekkel a szakszervezetekkel 

 
 

733 CASE OF SZIMA v. HUNGARY (Application no. 29723/11) 
734 Ibid., § 31-32. 
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kiegyensúlyozott a társaság kapcsolata, bértárgyalásokat folytatnak, kollektív szerződést 

kötnek. A vádlott által vezetett szakszervezet létszámáról, valós támogatottságáról semmit 

nem lehet tudni. A vádlott korábban évekig munkaügyi perben állt a társasággal, amelyet 

jogerősen a munkáltató nyert meg. A bíróságok vizsgálták, hogy a vádlott javára 

jogellenességet kizáró ok megállapítható-e. E körben felmerült a kérdés, hogy a vádlottat a 

szakszervezeti elnöki minőség feljogosítja-e arra, hogy bármilyen témában, bárkinek címezve, 

bármit állíthasson. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a lefolytatott bizonyítási eljárás 

alapján megállapítható volt, hogy a vádlott a szakszervezet és az egyesület elnökeként tett 

nyilatkozataival a véleménynyilvánítás szabadságát túllépte. A szakszervezet egy 

munkavállalói érdekképviseleti szerv, melynek nem az a feladata, hogy a jogsértéseket 

kivizsgálja, a különböző hatóságok szerepét átvegye. Az ártatlanság vélelméből következően 

„a vádlott az általa feltételezett bűncselekményekre vonatkozó kijelentéseit – jogerős 

marasztaló ítélet hiányában – nem tehette volna meg a vádban írt módon. Amennyiben a 

vádlott bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz a hatóságnál, ebben az esetben valóban 

nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, de ha ennek a vádban írt módon ad hangot, akkor 

igen.”735 A vádlott fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Törvényszék kifejtette, hogy a vádbeli 

kijelentések „nem a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítását 

vagy megvédését célozták és nem is tartoztak szükségszerűen az adott levél tartalmához. A 

levelet a vádlott olyan személyeknek is megküldte, akik semmiféle kapcsolatban nem álltak a 

magánvádlóval, amely körülmény szintén azt támasztja alá, hogy a levéllel nem a 

munkavállalók élet- és munkakörülményeit érintő jogaikat és kötelezettségeiket 

képviselte”.736 Egy másik eljárásban ugyancsak arra az álláspontra helyezkedett a 

Törvényszék, hogy a társadalmi megítélés csorbítására alkalmas tényállítás nem ment át a 

véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódó alkotmányos szűrőn, így nem részesíthető 

alkotmányos védelemben.”737
 

 
4. A gyülekezési jog 

 
A becsületvédelem és a vélemény-nyilvánítási szabadság kollíziójának egy  különös 

aspektusát vetette fel az az ügy, ahol a magánvádlónál működő szakszervezetek közül az 

egyik szakszervezet elnöke demonstrációt szervezett, melynek keretében egy talicskát tolt 

végig a városon. A talicskában fehér papírdobozokat helyezett el,  amelyekre egy-egy 

szerződés, vagy projekt nevét  írta rá. A demonstráción „Így talicskáznak ki állami pénzeket a 

…. Zrt.-ből” feliratú táblát viselt. A demonstráció üzenete az volt, hogy a fehér papírdobozok 

olyan projekteket szimbolizálnak, amelyekkel kapcsolatban pénzügyi visszaélés történt a 

cégnél. Ezt egyértelműen kifejezésre juttatták a vádlottnak a riporterek kérdéseire adott 

válaszai is. A vádlott tevékenységéről felvétel készült, amely az internetre is felkerült, és a 

demonstrációról számos sajtóorgánum beszámolt. A vádlott akciójától a magánvádlónál 

működő minden más szakszervezet nyíltan elhatárolódott. Az érintett cég feljelentést tett 

rágalmazás miatt. Az alapeljárásban a PKKB elrendelte a valóság bizonyítását, majd mivel az 

eredményre nem vezetett, bűnösnek mondta ki a vádlottat nagy nyilvánosság előtt elkövetett 
 

735 PKKB 11.B.14.728/2013/63. számú ítélete 
736  Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6259/2016/5. számú végzése 
737  Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6858/2016/7. számú végzése 
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rágalmazás vétségében, és próbára bocsátotta.738 A Fővárosi Törvényszék hatályon kívül 

helyezte az elsőfokú ítéletet. Ennek elsődleges oka a valóságbizonyítás hiányossága volt.739 A 

megismételt eljárásban a PKKB másik tanácsa teljes körűen lefolytatta a bizonyítási eljárást, 

majd mivel az a vádlotti állításokat a legcsekélyebb mértékben sem támasztotta alá, bűnösnek 

mondta ki a vádlottat nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében, és két évre 

próbára bocsátotta.740 A vádlott fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Törvényszék másik 

tanácsa szerint a valóság bizonyításának lefolytatása szükségtelen volt, mivel a vádlotti 

kijelentések egy része, köztük „az így talicskáznak ki állami pénzeket”, „2.5 milliárd forintos 

lenyúlás történt”, „pénzügyi visszaélések folynak” ugyan megvalósítják a rágalmazás 

vétségének törvényi tényállási elemeit, de nem jogellenesek. Okfejtése szerint „A gyülekezési 

jog és a vélemény-nyilvánítás szabadsága folytán az előre bejelentett és a hatóság által 

engedélyezett demonstráción a magánvádló becsületének csorbítására alkalmas tényállítások 

megtétele nélkülözi a jogellenességet”.741 A Fővárosi Törvényszék tehát az Alaptörvény VIII. 

és IX. cikkét, valamint az 1989. évi III. törvényt lényegében jogszabályi engedélyként 

használta. A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szintén azon az állásponton volt, hogy 

„ezen kifejezések használata nélkülözi a jogellenességet, mert a kifejezések - melyek nagyobb 

részben tényállítások – a gyülekezési jog gyakorlása során hangzottak el.”742
 

Okszerűen felmerül azonban a kérdés, változhat-e az alkalmazandó alkotmányos 

mérce attól függően, hogy valaki ugyanazt a tényállítást levélben, e-mailben fogalmazza meg 

és küldi el különböző személyeknek, vagy egy téren transzparensen feltartja. 

 

 
5. A tudományos kutatás 

 
A 30/1992. (V.26.) AB határozat szerint tágabb értelemben a vélemény-nyilvánítási 

szabadsághoz tartozik a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek 

tanításának szabadsága. E jog mibenlétével és korlátozhatóságának kérdéseivel a testület 

részletesen foglalkozott a 34/1994. (VI.24.) AB határozatban. Az ott kifejtettek szerint „A 

tudományos élet szabadsága magába foglalja a tudományos kutatáshoz és a tudományos 

igazságok és ismeretek terjesztéséhez való szabadságjogot, amely tágabb értelemben a 

véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik”. Ezen kapcsolatnál fogva „a 

véleménynyilvánítás szabadságából eredő külön nevesített alanyi jogokkal azonos 

alkotmányos védelemben részesül az állami beavatkozások és korlátozások ellen. Mivel a 

tudományos élet szabadsága a szabad véleménynyilvánításhoz való alkotmányos alapjog 

egyik megnyilvánulása, az Alkotmánybíróságnak a 30/1992. (V. 26.) AB határozatában tett, a 

szabad kommunikáció kitüntetett szerepére vonatkozó megállapításai az Alkotmány 70/G. §- 

ában biztosított szabadságjoggal kapcsolatban is irányadók (ABH 1992, 178.). Így általában a 

tudomány, a tudományos ismeretszerzés és a tudományos tanítás szabadsága, noha nem 

korlátozhatatlan, de mindenképpen olyan szabadságjog, amelynek csak kivételes korlátozó 

 
738 PKKB 12.B.36.573/2011/25. számú ítélete 
739 Fővárosi Törvényszék 26.Bf.7156/2013/6. számú végzése 
740 PKKB 13.B.33.717/2013/53. számú ítélete 
741 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.9205/2015/10. számú ítélete 
742 Fővárosi Ítélőtábla 2.Bhar.130/2016/26. végzése 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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https://uj.jogtar.hu/
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rendelkezésekkel szemben kell engednie, olyanokkal, amelyek közvetlenül valamely alapjog 

érvényesítésére és védelmére szolgálnak, vagy amelyek valamely elvont alkotmányos érték 

(pl. törvényen alapuló titokvédelem) feltétlen érvényesülését hivatottak biztosítani.”743
 

Mint láttuk, Magyarországon azokban az ügyekben csaptak össze a tudományos 

kutatás szabadságát, illetve a becsületet védelmező érvek, ahol történészek a múlt 

feldolgozása kapcsán tettek becsület csorbítására alkalmas állításokat. A kérdés büntetőjogi 

szempontból kétirányú. Egyrészt, hogy a tudományos kutatás szabadsága jogellenességet 

kizáró okot képez-e, hiszen, ha igen, akkor itt a büntetőjogi vizsgálat be is fejeződik, és 

bűncselekmény hiányában felmentő ítéletet kell hozni. Nemleges válasz esetén pedig a kérdés 

úgy fogalmazódik meg, hogy a tudományos igazságok és a valóság bizonyítás milyen 

viszonyban van egymással, azaz, hogy tudományos kutatás esetén helye lehet-e egyáltalán a 

valóság bizonyításának. 

A korábban részletesen ismertetett Ungváry-ügyben már az elsőfokú bíróság felhívta 

az Alkotmány 70/G. §-át, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy egy tudományos 

dolgozatról van szó, a tudományos igazságok kérdését azonban a bíróság nem vizsgálhatja, 

így az ügyet a valóságbizonyítás nem döntheti el. A másodfokú bíróság nem tulajdonított 

ekkora jelentőséget a tudományos kutatásnak, egészen pontosan csak a cikk alapkoncepcióját 

helyezte a tudományos kutatás körébe. Az egyes konkrét állítások valóságát azonban 

vizsgálhatónak, és vizsgálandónak tartotta. A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla azzal az 

elsőfokú állásponttal értett egyet, hogy a vádlotti állítások tudományos dolgozatban, kutatás 

eredményéből levont következtetések. Bár a harmadfokú ítéletben van egy olyan fordulat, 

mely szerint „amennyiben a vádlott írásai, nyilatkozatai teljes egészében tudományos 

véleménynek minősülnek és a vádlott által kifejtett álláspont tudományos álláspontként 

fogadható el, már kizárja a cselekmény jogellenességét”, a későbbi indokolás mégis azt 

mutatja, hogy az Ítélőtábla a strasbourgi gyakorlattal összhangban annak is jelentőséget 

tulajdonított, hogy az írásnak van-e ténybeli alapja. Az Ítélőtábla konklúziója szerint  „Az 

adott ügyben a vádlott által publikált és a vád tárgyát képező történelmi dolgozat, mint 

tudományos értékítélet valóságtartalmáról, ami lényegében tudományos igazság felülbírálatát 

jelentené, a bíróság nem dönthet, … , mivel az Alkotmány 70/G. § (2) bekezdése határozottan 

kimondja, hogy a tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét 

megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.” A Legfelsőbb Bíróság 

felülvizsgálati eljárásban kifejtett álláspontja szerint azonban ilyen kategorikus megállapítás 

nem tehető, mivel az tartalmilag a bíróság hatáskörének hiányát jelentené, mely 

következtetésnek nincs törvényi alapja. A tudományos kutatás szabadsága értelmezhető a Btk- 

ban nem nevesített büntethetőséget kizáró okként, amely azonban nem korlátlan, vagyis 

perbeli vizsgálat, bizonyítás tárgyát képezheti. Elsőként ezért a bíróságnak abban a kérdésben 

kell állást foglalnia, hogy tudományos igazság kérdéséről van-e szó. A Legfelsőbb Bíróság 

megítélése szerint az adott ügyben tudományos igazság kérdése lehet, hogy a pótmagánvádló 

egykori tisztsége, ebbéli feladata és annak ellátása megfeleltethető-e az általa sérelmezett 

kijelentés szerinti tevékenységnek. „Annak megállapítása azonban, hogy konkrétan, 

ténylegesen végzett-e ilyen tevékenységet – tehát a konkrét egyedi magatartása, ami alapja a 

fenti tudományos tételnek – már perbeli bizonyítás tárgya lehet. Ha ugyanis konkrét személy 

 
743 30/1992. (V. 26.) AB határozat Indokolás III.1.pont 
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konkrét magatartása tudományos igazságnak minősülhet, akkor ez odavezet, hogy az ilyen 

magatartás eleve kikerülne a törvények hatálya alól, tényszerűségének megállapítása – az 

érintettől is függetlenül – a tudomány művelőjének privilégiumává válna.”744
 

Koltay András is azt hangsúlyozza, hogy amennyiben a tudományos kutatás 

szabadságát a személyiségvédelem keretében olyan tág értelemben fogjuk fel, ahogy azt az 

elsőfokú bíróság tette, tehát minden további vizsgálat nélkül, ab ovo büntethetőséget kizáró 

hatást tulajdonítunk a tudományos kutatás szabadságának konkrét személyek, konkrét tettei 

vonatkozásában is, akkor „a történelmi események részeseit igen széles körben  

megfosztanánk személyiségi jogaik védelmétől”.745
 

A korábban kifejtettek szerint az EJEB gyakorlatában a tudományos kutatás 

önmagában nem perdöntő érv, az egy tényező egy bonyolult szempontrendszerben. Az 

Ungváry- és a Karsai-ítélet azonban jól mutatja, hogy az EJEB fontosnak és kívánatosnak 

tartja az adott ország múltjának feldolgozását, és jelentőséget tulajdonít annak is, ha történész, 

kutatás alapján fogalmazza meg az állításokat. 

 
6. A közérdekű bejelentés 

 
A közérdekű bejelentés nem újkeletű intézmény, az idők során azonban elméleti 

megalapozása nagy változáson ment át. 

„A bírálat a szocialista építés egyik alapvető fontosságú eszköze. A bírálat a  

szocialista társadalomban nemcsak joga, de – ha nem is a jogszabályon alapuló normatív – 

mindenesetre társadalmi kötelessége minden állampolgárnak. A bírálat tehát nem veszélyes a 

társadalomra, sőt ellenkezőleg rendkívül hasznos, mert feltárja a hibákat, s ezzel megteremti 

kiküszöbölésük legfontosabb előfeltételét”- hangzott az ideológiai töltetet sem nélkülöző 

indokolás 1961-ben.746 Kálmán monográfiájában részletesen foglalkozik a bírálat objektív és 

szubjektív kritériumaival. Előbbiek közé sorolja, hogy a bírálat reformatív jellegű, értve 

ezalatt, hogy a nyilatkozat elsősorban a feltárt hiba kijavítását mozdítja elő, s nem azt, hogy 

arról minél többen tudomást szerezzenek. Ide sorolja a bírálat építő jellegét, és azt, hogy a 

bírálat olyan szervhez irányuljon, amely képes a hiba kiküszöbölésében közreműködni.747 

Szubjektív kritériumként említi a bíráló segítő szándékát. 

A közérdekű bejelentés jogszabályi formában elsőként az 1977. évi I. törvényben 

jelent meg, a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról címmel. A törvény 

preambuluma szerint „Az állampolgárok közérdekű bejelentéseikkel és javaslataikkal 

elősegítik a társadalmi viszonyok fejlesztését, a szocialista törvényesség erősítését, a 

társadalmi tulajdon védelmét és a közéleti tisztaság biztosítását. A panaszok törvényes 

elintézése segíti a jogos egyéni érdekek érvényrejuttatását. A közérdekű bejelentések, 

javaslatok és panaszok előterjesztése és elintézése része a szocialista demokratizmusnak.” A 

törvény szerint „A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja 

fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész 

társadalom érdekét szolgálja. Felhívhatja a figyelmet olyan magatartásra, vagy tényre is, 

 

744 Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.927/2010/4. számú végzése 
745 KOLTAY A. (2014a),136. 
746 KÁLMÁN GY. (1961), 211. 
747 Ibid., 219. o. 
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amely jogszabályba ütközik, vagy ellentétes a szocialista erkölccsel, a szocialista gazdálkodás 

elveivel, illetőleg más módon sérti vagy veszélyezteti a társadalom érdekét.”748
 

Témánk szempontjából a valódi kérdés az, hogy milyen jogi megítélés alá esnek a 

közérdekű bejelentés címén tett becsület csorbítására alkalmas valótlan tényállítások. Maga a 

törvény akként rendelkezett, hogy „Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen 

járt el - a felettes szerv vezetőjének előzetes hozzájárulásával, illetőleg a további eljárás 

kezdeményezésére jogosult személy kérelmére -, fel kell fedni kilétét. Az elintézésre hivatott 

szerv vezetője köteles a megfelelő (fegyelmi vagy büntető) eljárást kezdeményezni, vagy az 

eljárás megindításának lehetőségéről az érdekeltet tájékoztatni.”749
 

A rágalmazás szempontjából a kérdés megítélése nem volt egyöntetű. 1953-ban 

törvényességi döntés mondta ki, hogy „a Pártnál - a párttagság tisztaságának megóvása végett, 

a bírálat szabad érvényesítése, és így a dolgozó nép érdekében – tett bejelentés általában nem 

veszélyes cselekmény, emiatt tehát rágalmazás vagy becsületsértés akkor sem  állapítható 

meg, ha valótlan tartalmú”.750 Kálmán ugyanakkor monográfiájában azt hangsúlyozza, nem 

lehet minden bírálatot eleve társadalomra veszélytelennek tekinteni. Valótlan tényállítások 

esetén a büntetlenség biztosításához elvárja, hogy a bíráló jóhiszeműen járjon el, azaz 

tényállításait ő maga igaznak higgye, a segítő szándék vezesse, és az elvárható gondossággal 

tájékozódjon.751 A gondosság mértéke függ attól, hogy 

- a bírálónak előzetesen mennyiben volt lehetősége meggyőződni az állítás valóságáról, 

- milyen súlyú kötelességsértést állít, 

- hogyan állítja a kötelességsértést. 

Minél súlyosabb az állított kötelességsértés, és minél szélesebb körben állítják (pl. sajtó), 

annál nagyobb elővigyázatosság indokolt. Hasonlóképp jelentősége van annak,  hogy 

tényként, határozottan állítják a kötelességsértést, vagy figyelemfelhívás történik.752 A 

Legfelsőbb Bíróság azon az állásponton volt, hogy „nélkülözi a jogellenességet a közérdek 

vagy jogos magánérdek védelme céljából az állami vagy társadalmi szervekhez eljuttatott 

panaszban, bejelentésben rögzített negatív tartalmú tényállítás”.753 Méghozzá függetlenül 

attól, hogy a bejelentés valós vagy valótlan volt. Ezt egyértelműen megfogalmazza a 

Kommentár, mely szerint a közérdek vagy a jogos magánérdek védelme céljából a különböző 

visszásságok kijavítása érdekében az állami és a társadalmi szervekhez, illetőleg ezek 

tisztségviselőihez intézett panaszok, bírálatok és bejelentések nélkülözik a társadalomra 

veszélyességet, ilyen esetekben még akkor sincs helye a rágalmazás megállapításának, ha az 

abban foglaltak – részben vagy egészben - valótlannak bizonyultak.754 A Kommentár a 

közérdekkel vagy jogos magánérdekkel való összefüggésnek, a jobbító célnak tulajdonít 

jelentőséget. A tényállítás valósága tekintetében jelentkező gondosság vagy gondatlanság nem 

jelenik meg vizsgálandó faktorként. 1998-ban viszont a Legfelsőbb Bíróság kifejezetten 

tévesnek minősítette a fenti megközelítést.755 Rámutatott, hogy „A becsület csorbítására 

 

748 1977. évi I. törvény 4. § (1) bekezdés 
749 1977. évi I. törvény 15. § (3)-(4) bekezdések 
750 B.törv.459/1953., Ismerteti MÁRKI Z. (2018), 262. 
751 KÁLMÁN GY. (1961), 222. 
752 Ibid., 230-231. 
753 BJD 3052., BJD 1195. 
754 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 503. 
755 BH 1998.211. 
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objektíve alkalmas tények állítása, híresztelése vagy az ilyen tényekre közvetlenül utaló 

kifejezések használata abban az esetben is megvalósítja a rágalmazást, ha azok a közérdek 

vagy a jogos magánérdek védelme céljából az állami és társadalmi szervekhez intézett 

panaszok, bírálatok és bejelentések formájában történnek, de objektíve valótlanok; ilyen 

esetben csak a valóság bizonyításának a sikere vezethet az elkövetőnek a büntethetőséget 

kizáró okból való felmentésére.”756 Az EBH 1999.4 számon publikált határozatban pedig 

kifejtette, hogy nem ért egyet a Kommentárban megfogalmazottakkal. 

A törvényi szabályozás 2004-ben minimálisan módosult.757 A Legfelsőbb Bíróság 

2010-ben egyértelműen leszögezte, hogy nem tekinthető a cselekmény társadalomra 

veszélyességét kizáró oknak … a közérdekű bejelentés ténye. „A becsület csorbítására 

alkalmas tartalmú tényközlés jogellenessége szempontjából közömbös, hogy az ilyen 

tényközlés – a 1977. évi I. törvény, illetve a 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-a szerinti – 

közérdekű bejelentés, panasz stb. címen történt. A törvényi lehetőség igénybe vétele, a 

bejelentés … önmagában értelemszerűen még nem valósítja meg a bűncselekményt, viszont 

azt sem jelenti, hogy a bejelentés tartalma valós vagy közérdekű. A tartalom közérdek 

mivoltának, a bejelentő vagy a címzett általi mikénti megítélése pedig szintén közömbös”.758 

Az állami szervek vezetőihez küldött levelek esetében sem lehet tehát közvetlenül a 

jogellenesség hiányára következtetni, és a valóság bizonyítás mellőzésével felmentő ítéletet 

hozni. Amennyiben a közérdek fennáll, abból nem a jogellenesség hiánya következik, hanem  

a valóság bizonyítás elrendelése. 

A fentiektől jelentősen eltér egyes alsóbb fokú bíróságok megközelítése. Egy stratégiai 

jelentőségű tevékenységet ellátó gazdasági társaság volt munkavállalója több tíz vagy száz 

személynek - bel- és külföldi politikusoknak, pártvezetőknek, minisztereknek, minisztériumi 

tisztviselőknek, államtitkároknak, stb. - küldött e-mailt, melyben a volt munkáltató 

működésével kapcsolatban fogalmazott meg a becsület csorbítására alkalmas tényállításokat. 

A rágalmazás miatt tett feljelentés alapján eljáró elsőfokú bíróság a büntetőeljárást 

bűncselekmény hiányában megszüntette arra hivatkozással, hogy a feljelentett személy 

közérdekű bejelentést tett, így „csak e vizsgálat lefolytatását követően állapítható meg a 

bejelentés valóságtartalma. Amennyiben a bejelentések  alaptalannak bizonyulnak, akkor lesz 

a feljelentő olyan helyzetben, hogy fegyelmi eljárást eredményező hamis vád miatt 

büntetőeljárást kezdeményezzen a feljelentettel szemben az illetékes nyomozó hatóságnál.”759 

A fellebbezés folytán eljáró Fővárosi Törvényszék szerint „helyesen fejtette ki az elsőfokú 

bíróság, hogy a feljelentett által tett tényállítások a közérdekű bejelentés körében mozognak, 

és csak az annak alapján lefolytatott vizsgálatot követően állapítható meg annak 

valóságtartalma”.760
 

 
Ez az okfejtés több kérdést is felvet. 

 

 

 

 
756 BH 1998.270. 
757 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § 
758 Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.841/2009/3. számú végzése 
759 PKKB 10.B.XVI.21.822/2013/2. számú végzése 
760 Fővárosi Törvényszék 22.Bf.12452/2013/3. számú végzése 
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a) Megállapíthatja-e az eljáró bíróság pusztán a feljelentés és annak mellékletei alapján, hogy 

a feljelentett személy közérdekű bejelentést tett? 

 
Álláspontom szerint erre a kérdésre nemleges válasz adható. Egy levél, e-mail nem attól lesz 

közérdekű bejelentés, hogy ezt ráírjuk. Egy ilyen formális megközelítés nemcsak a 

becsületvédelmi rendelkezéseket üresítené ki, de a közérdekű bejelentés intézményét is 

devalválná. Ebből azonban logikusan következik, hogy a bíróságnak tartalmi vizsgálatot kell 

végeznie annak megállapítása iránt, hogy a feljelentés tárgya valóban közérdekű bejelentés-e. 

A hivatkozott határozatok meghozatalakor hatályos 2004. évi XXIX. törvény 141. § (3) 

bekezdése értelmében „a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, 

amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét 

szolgálja”.761 Vizsgálni kell tehát, hogy 

- mi a panaszolt körülmény, 

- annak felfedése a köz érdekében áll-e, 

- a bejelentő valóban ezen sérelem orvoslása érdekében fordul-e a szervhez, azaz, hogy 

mi a bejelentő valós motívuma, 

- a címzett hatáskörébe tartozik-e egyáltalán a sérelmezett ügy. 

A 141. § (4) bekezdése értelmében közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a közérdekű 

bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. Laikus személyek esetében 

előfordulhat, hogy a bejelentést nem a megfelelő szervnél teszik meg, erre az esetre a törvény 

áttételi kötelezettséget ír elő. Ettől eltérő megítélés alá kell, hogy essenek azok az esetek, 

amikor az adott ágazatban évtizedek óta tevékenykedő személy számos olyan személynek, 

politikusnak is megküldi „bejelentését”, akiknek, még ha valódi jogsértésről lenne is szó, 

nyilvánvalóan semmilyen jogkörük nincs annak orvoslására, intézkedés vagy eljárás 

kezdeményezésére. A fentiekből is látható, hogy egy olyan komplex értékelést kell végeznie a 

bíróságnak, amely csak bizonyítás felvétele alapján lehetséges. 

 
b) Igaz-e, hogy közérdekű bejelentés esetén nem valósul meg bűncselekmény? 

 
A bűncselekmény hiányát akkor állapíthatja meg a bíróság, ha 

- a cselekmény nem tényállásszerű, 

- tényállásszerű, de nem társadalomra veszélyes, 

- tényállásszerű és társadalomra veszélyes, de nem bűnös, 

- büntethetőséget kizáró ok áll fenn. 

 
A tényállásszerűség körében rögzíthető, hogy a rágalmazásnak nem tényállási eleme az állítás 

valótlansága, így a tényállásszerűség szempontjából közömbös, hogy az elkövető valósat vagy 

valótlant állít-e, illetve, hogy a valótlanságnak tudatában van-e, vagy abban téved. Hiányzik-e 

a cselekménynek a társadalomra veszélyessége? Mint láttuk, a Legfelsőbb Bíróság erre a 

kérdésre nemleges választ adott. Kizárja-e a büntethetőséget a jogszabály engedélye? A 

törvényi szabályozás alapján ez sem állítható, hiszen az állítás valóságától és a bejelentő 

 
 

761 Hasonlóan rendelkezik a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) 

bekezdése. 
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tudattartamától függően sor kerülhet büntetőjogi felelősségre vonásra. Álláspontom szerint 

ezért ilyen ügyben közérdekű bejelentésre hivatkozással a bűncselekmény hiányát nem lehet 

megállapítani. A hivatkozott végzések indokolásából pedig különösen nem a bűncselekmény 

hiánya következik, hiszen a bíróságok valójában nem egy bűncselekmény fogalmi elem 

hiányára, hanem arra hivatkoztak, hogy csak a közérdekű bejelentés alapján indult vizsgálat 

lefolytatása után lehet a bejelentés valóságtartalmát megállapítani. 

 
c) Igaz-e, hogy a bejelentés valóságtartalmát csak a vizsgálat lefolytatása után lehet 

megállapítani? 

 
Ez az állítás sem felel meg a valóságnak, hiszen a büntetőeljárásban is megvan a lehetőség a 

bejelentés valóságtartalmának vizsgálatára, a valóság-bizonyítás keretében. Nincs tehát 

szükség arra, hogy a bíróság a közérdekű bejelentés képében egy új büntethetőséget kizáró 

okot hozzon létre, hiszen a rágalmazás miatt folyó büntetőeljárás lehetőséget biztosít arra, 

hogy egy valódi közérdekű bejelentés miatt a bejelentőt ne lehessen felelősségre vonni. Ez a 

valóság bizonyításának jogintézménye, amelyet hivatalból is el kell rendelnie a bíróságnak, ha 

a tény állítását közérdek vagy jogos magánérdek indokolta. Ennek az intézménynek épp az a 

célja, hogy közérdekből becsület csorbítására alkalmas tényeket is lehessen büntetlenül 

állítani. Amennyiben azonban a bíróság nem a valóság-bizonyítás útján jut erre a 

következtetésre, hanem prejudikál, nemcsak, hogy kiüresíti a valóságbizonyítás 

jogintézményét, hanem egy bizonyítási eljárás végkimenetelét megelőlegezi. Azt valóban 

hivatalból el kell döntenie a bíróságnak, hogy van-e közérdek, de a közérdek  

megállapításának nem a büntetőeljárás megszüntetéséhez, hanem a valóságbizonyítás 

elrendeléséhez kell vezetnie. Még ha azonban a közérdek fenn is  forog, önmagában ebből 

nem következik, hogy az állítások valósak, hiszen ezt a bizonyítási eljárás alapján kellene 

eldöntenie a bíróságnak. Végül, ha az állítások valósak, annak sem az eljárás megszüntetése a 

jogkövetkezménye, hanem felmentő ítéletet kell hozni. 

 
d) Igaz-e, hogy a bejelentés alaptalansága esetén a feljelentő hamis vád miatt büntetőeljárást 

kezdeményezhet? 

 
A bíróságok érveléséből burkoltan kiolvasható, hogy a büntetőeljárás megszüntetésével nem 

éri hátrány a feljelentőt, hiszen, ha a bejelentés alaptalan, akkor hamis vád miatt eljárást 

kezdeményezhet. Ez nyilván a konkrét tényállítástól függ, így nem minden esetben igaz. A 

kérdés tehát az, hogy azokban az esetekben, amikor a sérelmezett tényállítás hamis  vádat 

nem, de rágalmazást megvalósít, mi lesz az üggyel? A 2013. évi CLXV. törvény 3. § (4) 

bekezdése alapján a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy 

személy részére át kell adni. Ez a rendelkezés azonban nem oldja meg a problémákat. A 

rágalmazás magánindítványra büntethető, a magánindítvány előterjesztésére pedig néhány 

kivételtől eltekintve csak a sértett jogosult, így az adatok átadása az eljárás megindítását 

nyilvánvalóan nem eredményezheti. A magánindítvány előterjesztésére egy hónap áll 

rendelkezésre onnantól, hogy a sértett a bűncselekményről tudomást szerzett.762 Mivel a 

 
762 2017. évi XC. törvény 378. § (3) bekezdés 
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sértett ismert elkövető ellen tette meg  a feljelentését, a határidő félbeszakadását, vagy 

nyugvását pedig nem ismeri a törvény, a sértett a büntetőeljárás jogerős megszüntetése után 

aligha tudja kieszközölni az eljárás újbóli megindítását. Ráadásul ekkor már jogerős 

határozata van arról, hogy a cselekmény nem bűncselekmény. 

Amit a bíróságok a végzések indokolásában leírtak, az nem egy büntethetőséget kizáró 

ok, hanem egy függő eljárásjogi helyzet. Ez nem ismeretlen sem az anyagi, sem az 

eljárásjogban. Az eljárásjogban erre szolgál a nyomozás, illetve a büntetőeljárás 

felfüggesztése, ha az eljárás lefolytatásához előzetes kérdésben hozott döntést kell beszerezni. 

Tekintettel azonban arra, hogy a büntetőügyekben eljáró hatóságok a büntetőjogi felelősséget 

önállóan bírálják el, a Kommentár sem igen tud példát hozni erre az esetre. Ebben az 

értelemben sem igaz tehát, hogy csak a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatot követően 

állapítható meg a bejelentés valóságtartalma. Amit a Fővárosi Törvényszék indokként felhoz, 

az egy bizonyítási célszerűség, méghozzá, hogy a közérdekű bejelentés miatt indult eljárásban 

és a magánvádas eljárásban ne kelljen ugyanazt a bizonyítást lefolytatni. Ezek a 

megfontolások sem idegenek az anyagi jogtól, hiszen a hamis vád és a hamis tanúzás 

keretében éppen ilyen megfontolások miatt került speciális feljelentési és elévülési szabály 

bevezetésre. 

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy amennyiben a becsület csorbítására alkalmas 

tényállítás közérdekű bejelentésben szerepel, a hatályos jogszabályok alapján nem állapítható 

meg a bűncselekmény hiánya, mert a cselekmény tényállásszerű rágalmazás és a társadalomra 

veszélyesség sem hiányzik. Azt az érdekösszemérést, amit a törvény tartalmaz, a Btk. már rég 

alkalmazza a valóságbizonyítás formájában, mely eredményessége esetén büntethetőséget 

kizáró okként büntetlenséget biztosít a becsület csorbítására alkalmas tény állítójának, 

függetlenül attól, hogy közérdekű bejelentő, avagy sem. A magánvádas ügyekben eljáró 

bíróságok a közérdekű bejelentés esetén valójában bizonyítási célszerűségeket vesznek 

figyelembe. Mivel a Btk. nem tartalmaz olyan rendelkezést a rágalmazás tényállásában, 

miszerint a becsület csorbítására alkalmas tényállítást tartalmazó közérdekű bejelentés 

esetében az eljárás csak a bejelentés alapján eljáró hatóság feljelentése alapján lenne 

lefolytatható, a bíróság a bűncselekmény fogalom szintjére tolja át a problémát, holott 

semmilyen jogszabályi alap nincs annak kimondására, hogy ezen állítások ab ovo ne 

minősülhetnének bűncselekménynek. 

A kérdés a jogirodalmat is megosztja. Belovics Ervin a BH 1998.211 határozatban 

kifejtett azon állásponttal ért egyet, mely szerint valótlan bejelentés esetén a társadalomra 

veszélyesség nem zárható ki.763 Békés Ádám szerint, ha a bejelentés, feljelentés … során tett 

nyilatkozat valótlan, amelyről az elkövető tudomással bír, akkor a jogszabályi kötelezettség 

teljesítésére vonatkozó formális hivatkozás önmagában nem képez büntethetőségi akadályt. 

Ennek indoka, hogy a bejelentést vagy feljelentést tevő személynek igazmondási 

kötelezettsége van, így a valótlan tényállítás nem megengedett.764 Tóth J. Zoltán ugyanakkor 

azt hangsúlyozza, hogy „ezen értelmezéssel, a tévedéstől való félelem miatt, lehetetlenné 

válna a bűncselekmény motívumait feltáró bírói ítéleti indokolás, a tanú vallomásának 

megtétele, és így tovább, amennyiben azzal olyan tényt lenne kénytelen közölni, amely a 

 
 

763 BELOVICS E. (2009), 170. 
764 POLT P. (főszerk.) (2013), 132-133. 
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becsület sérelmére objektíve alkalmas. Ez az értelmezés abszurd, lehetetlen eredményre 

vezetne, így a létező bírói gyakorlatot helyesnek kell elfogadnunk”.765 E vonatkozásban 

azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a tanút igazmondási kötelezettség terheli, a 

hamis tanúzást a törvény bünteti, méghozzá annak mind szándékos, mind gondatlan alakzatát. 

Ugyanez vontakozik a hamis vád esetére is. A hatályos büntetőjogi rendelkezések alapján 

tehát nem vonható le olyan következtetés, hogy a tanút valótlan tényállításai miatt ne lehetne 

felelősségre vonni. 

Az EJEB esetjoga ugyanakkor azt támasztja alá, hogy ez a kérdéskör sokkal 

összetettebb annál, mint ahogy azt az eljárást megszüntető végzésekben láttuk, és hogy igen 

sokrétű mérlegelési tevékenységet kell elvégezni, amikor azt vizsgáljuk, hogy a bejelentő 

vélemény-nyilvánítási szabadsága korlátozható-e. A kérdés az utóbbi években az ún. 

whistleblowing miatt került a fókuszba.766 Az EJEB a Guja-ügyben
767

 foglalkozott első 

alkalommal a whistleblowing problémájával. A moldáv legfőbb ügyészség egy munkatársa 

olyan leveleket talált, amelyek arra utaltak, hogy politikai nyomásgyakorlás történik a legfőbb 

ügyészség irányába egy rendőrök ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban. Két levelet  

átadott a sajtónak. Ezt követően állásából elbocsátották, és a visszahelyezése iránt indított per 

sem hozott eredményt. Az EJEB megítélése szerint, hogy ha egy köztisztviselő vagy egy 

munkavállaló a közszektorban illegális magatartást vagy visszaélést észlel a munkahelyén, 

akkor ennek jelzése bizonyos körülmények között védelmet kell, hogy élvezzen. A 

köztisztviselőket kötelező diszkréció miatt az ilyen visszaélést elsősorban a felettesüknek kell 

jelezniük, vagy más hatáskörrel rendelkező szervnek vagy testületnek. A nyilvánosságra 

hozatal tehát az utolsó lehetőség. Vizsgálni kell tehát, hogy a munkavállaló számára elérhető 

volt-e más hatékony eszköz annak a visszaélésnek az orvoslására, amelyet fel akart tárni. 

Hangsúlyozza az EJEB, hogy a szólásszabadság korlátozása arányosságának megítélésekor 

számos további tényezőre is figyelemmel kell lenni. Mindenekelőtt arra, hogy a köznek 

milyen érdeke fűződött az információ feltárásához. A második faktor a feltárt információ 

megbízhatósága. Az EJEB is hangsúlyozza, hogy mindenkinek, aki az információ felfedését 

választja, gondosan ellenőriznie kell a körülmények által lehetővé tett mértékben, hogy az 

pontos és megbízható-e. A másik oldalon mérlegelendő az a kár, amit a szerv szenvedett a 

nyilvánosságra hozatal által. A munkavállaló motívuma ugyancsak nagy súllyal esik latba. A 

személyes ellenszenv, vagy a személyes előny, különösen anyagi nyereség reménye nem 

igazolja a különösen erős védelmet. Fontos tehát annak megállapítása, hogy az érintett 

jóhiszeműen cselekedett, abban a hitben, hogy az információ valós, hogy annak feltárása 

közérdekű, és nem állt rendelkezésére más eszköz a visszaélés orvoslására. Végül, a Bíróság 

vizsgálja az alkalmazott szankció súlyosságát és annak következményeit. Ezt a 

szempontrendszert alkalmazta az EJEB későbbi ügyekben is.768
 

 

 

 

 

 
765 TÓTH J. Z. (2015), 431. 
766 A jelenséget és büntetőjogi kapcsolódási pontjait tárgyalja AMBRUS I.-FARKAS Á. (2017). 
767 CASE OF GUJA V. MOLDOVA (Application no. 14277/04) 
768 CASE OF HEINISCH v. GERMANY (Application no. 28274/08), CASE OF MATÚZ v. HUNGARY 

(Application no. 73571/10) Utóbbi ítélet elemzéséhez ld. AMBRUS I. (2019) 
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7. A felek és a jogi képviselők által a hatósági, bírósági eljárásokban tett nyilatkozatok 

 
A Csemegi kódex 266. §-a úgy rendelkezett, hogy „rágalmazás vagy becsületsértés miatt 

bünvádi eljárásnak nincs helye: ha a tény vagy gyalázó kifejezés a hatóság előtt folyamatban 

lévő ügyben, ezen ügyre és az ügyfelekre vonatkozólag, tárgyalás alkalmával, szóval vagy az 

ügyiratokban állíttatik, illetőleg használtatik, vagy ha a becsületsértő következtetések az 

ügyben felmerülő tényekből vagy körülményekből származtatnak. Ezen intézkedés 

mindazonáltal nem zárja ki az ügyvéd, illetőleg a közjegyző elleni fegyelmi eljárást, sem a 

rágalmazó vagy becsületsértő kifejezések megtorlása iránt más törvényekben foglalt 

intézkedések alkalmazását.” Fayer szerint „egyrészt a perlekedés által felkavart szenvedélyek 

számba vétele nagyon is indokolt, másrészt pedig az ügyvédek, kik itt leginkább jönnek 

tekintetbe, az ügyvédrendtartás 52. §-a alapján már különben is teljes szólásszabadsággal 

bírnak megbízójuk védelmében”.769
 

A becsület védelméről szóló 1914:XLI. törvénycikk (Bv.) 17. §-a szerint „Kizárja a 

rágalmazás vagy becsületsértés megállapítását az a körülmény, hogy a tényállítás vagy a 

valamely tényre utaló kifejezésnek használata hatóság előtt folyamatban lévő ügyben  

tárgyalás alkalmával szóval vagy ügyiratban az ügyre és az ügyfélre vonatkozólag történt. 

Ugyanez a szabály áll az ügyfélnek vagy képviselőjének az ily ügyben tárgyalás alkalmával 

szóval vagy ügyiratban tett egyéb ily nyilatkozata tekintetében is, feltéve, hogy a nyilatkozat 

az üggyel összefügg és hogy a nyilatkozat az ügyfél érdekében szükséges volt.” A Miniszteri 

Indokolás szerint ezen rendelkezést a jog bátor és tartózkodás nélküli képviselése, a vádlottak 

szabad védelme indokolja. A Csemegi kódexben és az 1914. évi törvényben tehát ez egy 

különös, kodifikált büntethetőséget kizáró ok volt. Az egyik esetkör tehát az, amikor a 

nyilatkozatot az ügyben szereplő személy teszi, az ügyre és az ügyfélre vonatkozóan. A 

másik, amikor az ügyfél vagy képviselő tesz nyilatkozatot az üggyel összefüggésben, de az 

ügyféltől különböző személyre. Utóbbi esetben a büntetlenségnek nemcsak az a feltétele, 

hogy a nyilatkozat az üggyel összefüggő, de az is, hogy az ügyfél érdekében szükséges 

legyen. 

E rendelkezés került át változatlanul a BHÖ 406. pontjába, amit az 1961. évi V. 

törvényt hatályba léptető 1962. évi 10. tvr. 1962. július 1-jével hatályon kívül helyezett. Az 

1961. évi V. törvény 266-267. §-ához fűzött indokolás szerint azért nincs szükség ilyen 

szabályra, mert a jogellenesség hiánya eleve kizárja a bűncselekmény megállapítását. A Btk. 

22. §-ához fűzött indoklás szerint pedig „a Btk. 22. §-a nem zárja ki a büntetőjogi elméletben 

és a jogalkalmazói gyakorlatban kialakult egyéb büntethetőséget kizáró okok 

figyelembevételét (pl. sértett beleegyezése, jogszabály engedélye, hivatásbeli kötelesség 

teljesítése stb.)”. Az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény sem tartalmaz ilyen 

rendelkezést. A bírói gyakorlat szerint az ügyféli magatartás jogellenességének kizárása 

mögött kettős érdek húzódik meg, egyrészt az ügyfél általi joggyakorlás, illetve kötelezettség 

teljesítésének biztosítása, másrészt a hatósági eljárás zavartalanságának, a döntés ténybeli 

objektivitásának megóvása. Ehhez képest értelemszerűen nem csupán folyamatban lévő 

ügyben kifejtett, hanem a hatósági ügyet megindító magatartás (beadvány) esetében is fennáll 

 
769 FAYER L. (1905), 137. 
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a jogellenességet kizáró ok. Különben számos – adott esetben bírói útra tartozó – 

igényérvényesítés lehetősége eleve kizárt lenne.770
 

Ennek a kizáró oknak a jogi természete vitatott. „A bírói gyakorlat szerint nem 

jogellenes és nem valósít meg rágalmazást vagy becsületsértést az eljárási  jogok 

gyakorlásával összefüggésben kifejtett tevékenység”.771 A Kommentár tehát egy bírói 

gyakorlatban kialakított büntethetőséget kizáró okot lát az eljárási jogok gyakorlásában. 

Belovics Ervin szerint azonban van konkrét büntethetőséget kizáró ok, méghozzá a jogszabály 

engedélye.772
 

Ahhoz azonban, hogy ez a jogellenességet kizáró ok megállapítható legyen, a 

következő feltételeknek kell teljesülniük: 

1. az elkövető és a sértett egyaránt ugyanazon eljárás tárgya szempontjából legyen érintett, 

eljárási helyzetük, szerepük azonban közömbös (alanyi összefüggés); 

2. az elkövető nyilatkozata az adott eljárás tárgyához tartozó legyen, jelentősége azonban 

közömbös, hiszen annak eldöntése nyilvánvalóan az adott eljárást folytató hatóság feladata 

(tárgyi összefüggés); továbbá 

3. a megtett nyilatkozat az elkövető legális érdekével indokolható, nem öncélú; és 

4. nem gyalázkodó, becsmérlő tartalmú.”773
 

Ezen feltételek meglétének megállapítása azonban csak akkor lehetséges, ha a tényállás a 

sérelmezett kijelentés polgári peres üggyel kapcsolatos tartalmi viszonyára jogi következtetés 

levonására alkalmas megállapítást tartalmaz.774 Ennek hiányában megalapozatlan az ítélet. 

Annak a megítélése azonban, hogy valamely állítás az ügy érdemével összefügg-e, 

nem mindig egyszerű kérdés. Ezt szemléltetik az alábbi bírósági határozatok. A három 

büntetőeljárás alapjául egy vitás munkajogi helyzet szolgált, a három eljárásban azonban 

merőben eltérően közelítették meg az eljáró bíróságok a jogkérdést. Az ügyek alapjául 

szolgáló tényállás lényege szerint egy Zrt. felmentette a munkavégzés alól egy 

munkavállalóját, mivel a munkavégzés feltételét képező szakszolgálati engedélye lejárt. A 

munkavállaló pert indított a Zrt. ellen az állásidőre járó munkabér megfizetése és a 

továbbfoglalkoztatása iránt. A munkaügyi per mindhárom fórumot megjárta és az eljárt 

bíróságok a munkavállaló keresetét elutasították. Az érintett munkavállaló szakszervezeti 

tisztségviselő is volt, így munkaviszonya megszüntetéséhez szakszervezeti hozzájárulásra volt 

szükség. A hozzájárulást a szakszervezet nem adta meg, így a Zrt. munkaügyi pert indított a 

jognyilatkozat bíróság általi pótlása iránt. 

Az első büntetőeljárás alapjául az szolgált, hogy a jognyilatkozat pótlására irányuló 

perben a szakszervezet elnöke többek között azt állította, hogy a társaság a három gyerekes 

munkavállaló fizetését jogellenesen visszatartja, őt és családját kiéhezteti. Teszi ezt azért, 

mert a szóban forgó munkavállaló nyíltan és bátran kiállt a munkáltató managementjénél 

számos esetben fellelhető visszásságokkal szemben. Ezért őt a munkáltató módszeresen 

üldözi, hátrányosan megkülönbözteti. Ezzel szemben az egyik igazgató, aki a vádlott állításai 

szerint bűncselekményeket követett el, pozitív elbírálásban részesült. Állította továbbá, hogy 

 
770 EBH 2011.2394. 
771 BERKES GY. (szerk.): Magyar Büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára I., HVG Orac, 23. o. 
772 BELOVICS E. (2009), 168. 
773 EBH 2011.2394. 
774 BH 2009.135. 
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- a társaság vezetői saját maguk karrierjére, saját maguk érdekeinek védelmére nem sajnálják 

a pénzt, 

- a hűtlen kezelés vétségét is kimerítő gazdálkodás folyik vezetőinek irányítása alatt. 

- A szakszervezetet ugyanakkor fel akarják számolni, a munkavállalókat megfélemlítik. 

Az elsőfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy „a hatóság előtt folyamatban lévő ügyben az 

ügyfél tényállítása, amennyiben az ügy érdekében, azzal összefüggésben az ügy elbírálásához 

szükséges keretben történt, akkor sem büntethető, ha a tényállítások, kijelentések egyébként 

objektíve alkalmasak a becsület csorbítására. Majd folytatta, „a sértegető, gyalázkodó 

tényállítások használata azonban túllépi a perbeli jogok érvényesítési kereteit, és ilyen esetben 

helye lehet a rágalmazás megállapításának (BJD.1195). A sérelmezett kifejezések azonban 

ilyennek nem minősülnek, ezért bűncselekmény megállapítására sem alkalmasak”.775 Az 

elsőfokú bíróság végzése a feljelentés tényén és a Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseinek 

felhívásán kívül semmit nem tartalmaz. Sem az nem derül ki tehát a végzésből, hogy milyen 

keretben folyik a munkaügyi per, sem az, hogy milyen állításokat tett az inkriminált 

beadványban a feljelentett. A Fővárosi Törvényszék szerint „Helyesen fejtette ki az elsőfokú 

bíróság, hogy a feljelentett által a hatóság előtt tett és folyamatban lévő ügyre vonatkozó 

nyilatkozatok nem lépték át azt a határt, amelyet a bírálat, kritika, negatív értékítélet jelent, 

azok nem gyalázkodó, mocskolódó, sértegető tartalmúak. Az elsőfokú bíróság okszerűen 

következtetett arra, hogy feljelentettel szemben indult eljárást a Be. 501. § (2) bekezdése 

alapján – figyelemmel a Be. 267. § (1) bekezdésének a) pontjában írtakra – bűncselekmény 

hiányában meg kell szüntetni.”776 Látható tehát, hogy a bíróságok lényegében visszafelé 

kezdték a vizsgálatot és kizárólag azzal foglalkoztak, hogy sértegető, gyalázkodó állításokról 

van-e szó. Figyelmen kívül hagyták a logikai sorrendben előrébb álló  kérdéseket, 

nevezetesen, hogy a feljelentés tárgyát képező állítások és az ügy között kimutatható-e 

személyi és tárgyi összefüggés, valamint, hogy az igényérvényesítéshez szükséges volt-e ezen 

állítások megtétele. Ezeket a kérdéseket a bíróságok akkor tudták volna megválaszolni, ha a 

munkaügyi pernek legalább az alapiratait beszerezték volna. A szakszervezeti hozzájárulást 

megtagadó nyilatkozat és a keresetlevél ismeretében lehetett volna eldönteni, hogy mi a per 

tárgya, mely kérdések lehetnek egyáltalán relevánsak az ügyben. A szakszervezeti elnök 

ugyanis számos olyan állítást megfogalmazott, amelyek vizsgálatára a munkaügyi bíróságnak 

lehetősége sem lett volna (bűncselekmények felvetése), és amelyek megfogalmazása így a 

perben nyilvánvalóan nem volt szükséges, az az alperes jogos érdekének vagy 

pernyertességének előmozdítását nem szolgálhatta. Ennek hiányában azonban – konjunktív 

feltételekről lévén szó – felesleges azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy sértő vagy gyalázkodó- 

e az állítás. Mivel az eljárt bíróságok a munkaügyi per alapiratait nem szerezték be, nem is 

tudták mihez képest megítélni a perbeli nyilatkozatok relevanciáját, így nem voltak abban a 

helyzetben, hogy a büntethetőséget kizáró ok fennállása tekintetében megalapozottan állást 

foglaljanak. A Legfelsőbb Bíróság esetjogának ismertetésekor tehát azt is figyelembe kellett 

volna venni, hogy a sérelmezett kijelentés peres üggyel kapcsolatos tartalmi viszonyára a 

tényállásban jogi következtetés levonására alkalmas megállapítást kell tenni, s csak annak 

alapján hozható a büntetőjogi felelősség kérdésében megalapozott döntés.777
 

 

775 PKKB 10.B.XVI.22.335/2013/2. számú végzése 
776 Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11700/2013/4. számú végzése 
777 Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.664/2007. számú határozata, (BH 2009.135) 
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A második büntetőeljárás alapjául ugyancsak a fent ismertetett jognyilatkozat pótlása 

iránt folyamatban lévő perben tett elnöki beadvány szolgált, azzal az eltéréssel, hogy a 

magánvádló nem a társaság, hanem a bűncselekmények elkövetésével megvádolt igazgató 

volt. Az inkriminált beadványban a szakszervezet elnöke az igazgatóról azt állította, hogy a 

vállalat pénzügyeivel való hűtlen kezelés és csalás bűntette miatt el akarták bocsátani. 

Állította azt is, hogy a vezérigazgatóval való személyes jó kapcsolatának köszönhetően a 

vállalat költségén visszaszerezhette szakszolgálati engedélyét, majd vezérigazgató-helyettes 

lett. Állította azt is, hogy megkérdőjelezhető módon tanulmányokat rendelt meg a későbbi 

vezérigazgató cégétől, és ennek a nyilvánvaló „szívességnek” ellentételezésül rövidesen 

igazgatóvá nevezték ki. A munkaügyi perben nem szereplő igazgatót tehát a szakszervezeti 

elnök perbeli beadványában hűtlen kezeléssel, csalással, korrupciós cselekményekkel vádolta. 

Az elsőfokú bíróság a személyi összefüggést vizsgálva rámutatott, hogy „az érintett 

munkaügyi perben a magánvádló személye más kontextusban, mint a vádlott által megtett 

kijelentések kapcsán semmilyen formában nem merült fel, a perben született elsőfokú ítélet 

kifejezetten rögzíti, hogy a per tárgya tekintetében nincs relevanciája annak, hogy a Zrt., 

illetve annak vezetői, köztük a magánvádló, milyen szerződéseket kötöttek.” A tárgyi 

összefüggés körében helytállóan rögzítette a bíróság, hogy büntetlenséget kizárólag az ügy 

tárgyával, az abban érintett személlyel összefüggésben az ügy tisztázása érdekében tett, 

gyalázkodástól, becsmérléstől mentes tényállítás biztosít. A jelen büntetőeljárásban 

ugyanakkor a vádlotti kijelentések a munkaügyi per tárgyával semmilyen összefüggésben 

nem voltak, így a tényállásban rögzített becsületet sértő tényállítások túllépik a perbeli jogok 

érvényesítésének kereteit, azaz jogellenesek.778 A másodfokú bíróság szerint az nem 

jelenthető ki, hogy a kijelentések a per tárgyával semmilyen összefüggésben nem voltak, 

azonban azt is vizsgálni kellett, hogy szükségesek voltak-e. Ebben eligazítást ad a munkaügyi 

per tárgya, a kereset tartalma. A magánvádló ebben az ügyben semmilyen pozíciót nem töltött 

be,    személyi  összefüggés   tehát nincs.    A  tárgyi   összefüggést  ugyancsak nem látta 

megállapíthatónak, mivel a vádlotti állítások nem a munkaügyi perben felvetődő kérdések 

megválaszolását szolgálták.779 A felülvizsgálati eljárásban a Kúria ugyancsak úgy ítélte meg, 

hogy a magánvádló a munkaügyi perben nem volt érintett személy, kizárólag a terhelt által 

megtett kijelentések kapcsán merült fel, és az ügyben a rá vonatkozóan tett tényállításoknak 

relevanciája nem volt. Elvi jelleggel rögzítette ezért, hogy „a terhelt által a magánvádló 

személyére munkaügyi perben tett becsület csorbítására alkalmas tények jogellenessége 

hiányának megállapítását a perbeli összefüggés hiánya kizárja”.780
 

A harmadik büntetőeljárás előzménye a következő. A munkavégzés alól felmentett 

munkavállaló állásidő jogcímén személyi alapbér megfizetése iránt terjesztett elő keresetet, 

valamint a munkáltató továbbfoglalkoztatásra kötelezését kérte. Az elsőfokú bíróság a 

felperes keresetét elutasította. Kifejtette a bíróság, hogy átképzésre a munkáltatót sem 

jogszabály, sem szerződéses kötelezettség nem terheli. Az állásidőre alapított munkabér iránti 

igény pedig azért nem alapos, mert a felperes szakszolgálati engedélyének lejárta nem 

vezethető vissza az alperes mulasztására. Fellebbezésben a felperes a következőket állította: 

„Véleményem szerint helytelen a T. Bíróság álláspontja, amikor ő is különbséget tesz a …. 
 

778 PKKB 20.B.30770/2014/25-I. számú ítélete 
779 Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7027/2015/5. számú ítélete 
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Zrt. munkavállalói között. Alperes is elismerte, hogy ……….. , egykor vezető pozíciójából 

elbocsátott igazgató, saját magának felróható okból lett munkájából felfüggesztve, - hűtlen 

kezelés és gazdasági bűncselekmény vétsége miatt. Ennek dacára, munkáltatóm az évek óta 

lejárt irányítói szakszolgálati engedélyét a Zrt. saját költségén és …………. úr fizetésének 

megtartása mellett visszaszereztette. Mi ez, ha nem aránytalan, megkülönböztető eljárás, - 

velem szemben pedig hátrányos megkülönböztetés, mivel nekem a hasonló irányú igényeimet 

és a munkához való jogaimat munkáltatóm megtagadta.” A másodfokú bíróság az elsőfokú 

ítéletet a per főtárgya tekintetében helybenhagyta. Álláspontja szerint azt, hogy az adott 

munkaidő állásidőnek minősül-e és a munkavállaló alapbérre jogosult-e, csupán annak ténye 

dönti el, hogy a munkavégzés melyik fél oldalán felmerült okból akadályozott. Mivel a 

felperes személyében felmerült okból nem tudott az alperes eleget tenni a foglalkoztatási 

kötelezettségének, a felperes állásidőre járó bérre nem jogosult. A Kúria felülvizsgálati 

eljárásban a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az egyenlő bánásmód követelménye vagy 

annak megsértése, illetve a fellebbezésben említett igazgató neve fel sem merült az ítéletben. 

A felperesi fellebbezésben nevesített igazgató rágalmazás miatt magánindítványt 

terjesztett elő a munkaügyi per felperesével szemben. Az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta 

ki a vádlottat rágalmazás vétségében és ezért megrovásban részesítette. Az elsőfokú ítélet 

szerint „nem vitás, hogy a vádbeli állítás a munkaügyi perben és azzal összefüggésben történt, 

de ezen túlmenően a joggyakorlat által megkívánt, a jogellenességet kizáró feltételeknek nem 

felelt meg.  A bíróság megállapította, hogy a sérelmezett kijelentés abszolút nem volt 

tárgyilagos, az ui. egyetlen ismert periratból, perbeli bizonyítékból sem következett 

okszerűen. Az inkriminált tényállítás kevésbé a logikus érvelést, mint  inkább a vádlott 

munkáltatójának és a sértett személyének lealacsonyítását, rossz színben való feltüntetését 

célozta.”781 A másodfokú bíróság viszont nem látta megállapíthatónak a büntetőjogi 

felelősséget, mert „a tényállítások az általa indított munkaügyi per tárgyával összefüggőek, 

kapcsolódnak a végleges kereseti kérelemben hivatkozottakra, .. ezért a jogellenesség 

kizárt”.782 A harmadfokú bíróság is megállapította, hogy az ügyben tényállítás történt, a 

vádlotti kijelentés objektíve alkalmas volt a becsület csorbítására, az állított tények a 

valóságnak nem felelnek meg. A harmadfokú bíróság azonban egyetértett azzal, hogy  a 

vádlott az ügy tárgya körében és arra nézve tette a becsület csorbítására alkalmas 

kijelentéseket. Megítélése szerint nem volt jelentősége annak a körülménynek, hogy a 

munkaügyi jogvitában eljárt bíróságok a tényállításokat alkalmatlannak találták a vádlotti 

jogérvényesítés pozitív előmozdítására. Ennek ellenére vitathatatlan az a tény, hogy a 

kijelentés megtételének célja egy olyan gyakorlat bemutatása volt, amely alátámasztja a 

vádlottal szemben az egyenlő bánásmód elvének megsértését. Ennek igazolására került a 

beadványba a kifogásolt kijelentés. Egyetértett a másodfokú bíróság okfejtésével abban a 

kérdésben is, hogy a becsület csorbítására egyébként objektíve alkalmas tényállítások 

nélkülözték a gyalázkodó, becsmérlő jelleget”.783
 

Látható tehát, hogy ugyanazon állításokat merőben eltérően ítélték meg az eljáró 

bíróságok. Míg egy esetben pusztán a feljelentés alapján megállapították a jogellenesség 

hiányát, addig a két másik ügyben jelentős nézetkülönbség mutatkozott abban, hogy a 
 

781 Keszthelyi Járásbíróság 2.B.201/2013/12. számú ítélete 
782 Zalaegerszegi Törvényszék Bf.190/2014/4. számú ítélete 
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jogellenesség hiányához szükséges feltételek fennállnak-e. A Kúria a perben nem álló 

személyt valótlanul bűncselekmények elkövetésével vádoló tényállításokat nem tartotta 

védelemre méltónak, a Pécsi Ítélőtábla azonban ezen tényállításokat is védelemben 

részesítette. Ez utóbbi álláspont nyomán elvi éllel merül fel a kérdés, hogy ha a 

büntetőeljárásban még a terhelt védekezési szabadságának is korlátját képezi, hogy mást 

bűncselekmény elkövetésével nem vádolhat hamisan, akkor miért élvez védelmet a 

munkaügyi per felperesének a perben nem álló személyt hamisan bűncselekmény 

elkövetésével vádoló állítása. 

 

 
8. A bűnügyi tudósítások 

 
A bűnügyi tudósítások nyilvánvalóan hátrányosan érintik a terhelt becsületét. A jogirodalom 

és a bírói gyakorlat azonban töretlen abban, hogy a valóságnak megfelelő bűnügyi tudósítás 

esetén bűncselekmény nem valósul meg. A Kommentárok szerint kizárja a jogellenességet a 

hivatás teljesítése során a nyilvános bírósági tárgyalásról a sajtóban közölt tudósítás, amely 

ennek az anyagát objektíven, a valóságnak megfelelően közli.784 A Bács-Kiskun Megyei 

Bíróság pedig azt hangsúlyozta, hogy „a folyamatban levő büntetőeljárásról a hatóságtól nyert 

információ alapján az országos hetilapban megjelent tudósításnak a helyi lapban történő 

közzététele nem valósítja meg a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás  vétségét”. 

Ilyen esetben a valóságbizonyítás elrendelésére nincs szükség, mivel a cselekmény a 

társadalomra veszélyesség hiányában nem bűncselekmény.785
 

Azt, hogy mi minősül bűnügyi tudósításnak és milyen feltételek mellett állapítható meg a 

jogellenesség hiánya, a bírói gyakorlat alakította ki. A BH 1999.434 számon publikált eseti 

döntés alapjául szolgáló ügyben a terheltnek „Az elátkozott kastély” címmel az általános 

iskoláról és diákotthonról szóló cikke egy folyamatban levő büntetőeljárás kapcsán íródott. 

Témája az értelmi fogyatékosnak véleményezett, többszörösen veszélyeztetett állami 

gondozott fiúkkal szembeni intézeti bánásmód, különös tekintettel a magánvádló, mint 

egykori iskolaigazgató, a gyermekfelügyelő és a nevelő kiskorúakkal szemben tanúsított 

magatartására. A cikk első része a sértettek előadásait közli, mindenféle megjegyzés nélkül. 

Második része a magánvádló és két munkatársa ellen indult büntetőeljárás addigi menetéről - 

tényszerűen - ad tájékoztatást, részletezve az ügyben hozott határozatokat, ismertetve a Btk. 

vonatkozó törvényi tényállásait, valamint az alapos gyanút. A cikk harmadik része tájékoztat 

arról, hogy a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult eljárás bírósági szakba került, és 

bővebben taglalja az ügyben felmerülő bizonyítási nehézségeket. Ezt követően a terhelt a 

védő álláspontját ismerteti, majd a Család, Gyermek, Ifjúság című folyóirat egy, a témával 

kapcsolatos cikkéből idéz. A továbbiakban ugyancsak szó szerint idézi a polgármester által 

felvett jegyzőkönyvet arról az esetről, amikor három intézeti nevelt segítséget kért, majd 

tényszerűen mondja el, hogy a gyermekek sérelmeik orvoslását hogyan kérték, miként 

fordultak panaszos levéllel a GYIVI igazgatójához. Ezután ismerteti a pedagógiai szakértő 

 

 

 

784 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 502-503., GELLÉR B. - HOLLÁN M. - KIS N. (2006), 626. 
785 BH 1993.595. 
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véleményében foglaltakat, majd a sértettek előadásait ugyancsak szó szerint. Az elsőfokú 

bíróság a büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. Kiemelte, hogy 

- az állami gondozásban nevelkedő gyermekek helyzete, a velük kapcsolatos bánásmód 

közérdeklődésre számot tartó téma, mint ahogy az állampolgárok közhangulatát, 

közérzetét lényegesen befolyásoló büntetőeljárásokról történő tájékoztatás is. Ezért a 

terhelt cikke a közvélemény tájékoztatását szolgálja. 

- a tájékoztatás mindvégig tényszerű marad. A terhelt  vallomásokból, 

jegyzőkönyvekből idéz, cikket és szakvéleményt ismertet szó szerint, anélkül, hogy 

ezekhez bármiféle véleményt, megjegyzést fűzne, 

- Tájékoztatása „kétoldalú”, mivel ismerteti a védői álláspontot is, és ismertetné a 

magánvádló álláspontját is, ha a jogi képviselője nem a hallgatást tanácsolná neki. 

- A büntetőeljárás végső kimenetelét illetően semmiféle feltételezésbe nem bocsátkozik, 

ennélfogva - a feljelentésben foglaltakkal ellentétben - a büntetőeljárás befolyásolására 

nem törekszik, és arra nem is alkalmas. 

- a cikk a hatóságoktól kapott adatoknak és tájékoztatásnak megfelel, a cikk írója 

rágalmazásért nem vonható felelősségre. 

- a sérelmezett cikk a becsület csorbítására nem alkalmas. 

A másodfokú bíróság hangsúlyozta továbbá, hogy a sajtó munkatársainak fontos 

szerepe van abban, hogy többek között a társadalmi életben jelentkező visszásságokról és 

visszaélésekről a valósághoz hűen tájékoztassák az állampolgárokat. Mivel az 

állampolgárokat megilleti az információ iránti igény, a sajtónak éppen ezért tájékoztatási 

kötelezettsége van. Az adott esetben a terhelt a hivatását teljesítette, amikor a szóban levő 

büntetőeljárásról, az eljárás során felmerült bizonyítási nehézségekről, az intézeti nevelt 

gyermekek problémáiról és helyzetéről objektíven, a valóságnak megfelelően tudósított, így a 

cselekménye jogellenesség hiányában bűncselekmény megállapítására nem alkalmas. Míg 

tehát az elsőfokú bíróság döntően a tényállásszerűség hiányára, addig a másodfokú bíróság a 

jogellenesség (társadalomra veszélyesség) hiányára alapozta az eljárás megszüntetését. 

Részben eltért ettől a Legfelsőbb Bíróság jogi álláspontja. Kifejtette, hogy „a cikk 

egészének a vizsgálata alapján kell állást foglalni abban, hogy valóban bűnügyi tudósításról 

van-e szó, azaz az abban foglalt és a magánvádlót érintő tények közlése az újságíró részéről a 

közvélemény megfelelő tájékoztatásához mennyiben volt szükséges. Nyilvánvaló, hogy egy 

újságcikk esetében a bűnügyi tudósítás nem vezethet oda, hogy annak leple alatt bármilyen, a 

becsület csorbítására egyébként alkalmas tényközlés történjék, a büntetőjogi felelősség 

megállapításának minden lehetőségét kizárva.” Ennek rögzítését követően két részre bontotta 

a sérelmezett cikket. Egyetértett azzal, hogy a cikk azon része, amely az egyes eljárási 

aktusokat ismertette, a várható bizonyítási nehézségekkel foglalkozott, a védő és más eljárási 

szereplők véleményét ismertette, megfelel a bűnügyi tudósítás kritériumainak, mely 

társadalomra veszélyesség hiányában nem büntethető. Kifejtette ugyanakkor, hogy más 

megítélés alá esnek azok a történetek, amelyek a magánvádló állítólagos tevékenységét 

tartalmazzák. A feltehetően az ügy sértettjeinek az elmondása sem formailag, sem tartalmilag 

nem minősülhet bűnügyi tudósításnak. Formai értelemben azért nem, mert valamely vallomás 

nyomozati anyagból kiragadva történt idézése ellentétben áll azzal, hogy a nyomozati anyag 

nem nyilvános, abba még a betekintés is a törvényben korlátozott. Ha pedig a történetek ún. 

interjú eredményeként kerültek a cikkbe, úgy ebből az okból nem hatósági információn 
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alapuló bűnügyi tudósításról van szó. Tartalmilag pedig nem tekinthető a bűnügyi tudósítás 

sajátosságának az, hogy a tudósítást közreadó, a lehetséges és a bíróság által még  nem 

vizsgált bizonyítékok köréből egyeseket kiragad és ismertet. Az ilyen kiragadás önkényes, 

mert a cikkíró választásától függ, és ez önmagában, hozzáfűzött kommentár, magyarázat 

nélkül is véleményt fejez ki, amely azonban nem a tudósítás ismérve. Másfelől a vizsgált 

újságcikk esetében a bizonyítékok köréből kiragadás egyoldalú is, mert csak a sértettek 

tényközléseit közvetíti, a terheltként felelősségre vont magánvádló tényállításait nem. 

Tekintettel arra, hogy a hat történet a bűnügyi tudósítás fogalmának nem felelt meg, és így 

ezen jogellenességet kizáró okra a vádlott alappal nem hivatkozhatott, a Legfelsőbb Bíróság 

hatályon kívül helyezte a végzéseket és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására 

utasította. Utalt arra, hogy szükség esetén el kell rendelni és le kell folytatni a valóság 

bizonyítást. E körben azt az iránymutatást adta, hogy „Fel kell tárni azokat a tényeket, 

amelyek alkalmasak annak az eldöntésére, hogy a hat történet közül a magánvádlóra 

vonatkozó részében leírt és híresztelt tény megfelel-e a valóságnak.” Ezzel a Legfelsőbb 

Bíróság az elsőfokú bíróságot igen nehéz helyzetbe hozta, hiszen okszerűen adódik a kérdés, 

hogy olyan esetben, amikor a terhelt által közzétett sértetti állítások miatt büntetőeljárás folyt, 

mégis milyen terjedelmű bizonyítást kell lefolytatni a magánvádas eljárásban? Amennyiben 

az inkriminált cselekmények miatt folyamatban volt a büntetőeljárás, akkor a magánvádas 

ügyben eljáró bíróság párhuzamosan sem célszerűségi, sem más okból olyan terjedelmű 

bizonyítást nem folytathat le, amennyiben pedig az ügyben jogerős döntés született, a jogerő a 

magánvádas ügyben eljáró bíróságot is köti.786
 

A bűnügyi tudósítás fogalma a következő ügyben is szerephez jutott. A hetilap 2001. 

április 19-i számában a II. r. terhelt a "A gyűlölet joga" címmel - "Mit tehet egy ember" 

alcímmel - cikket írt. Cikkének második oldalán, annak harmadik bekezdésében az alábbiakat 

írta: "A MAZSIHISZ ekkor feljelentést tett M. ellen, remélve, hogy a rendőrségi, ügyészségi 

nyomozás megállapítja az igazság tényét. A rendőrség által felkért szociálpszichológus 

végignézte a férfi egyik újabb tévészereplését, és kijelentette: M. magán viseli az 

elmebetegekre jellemző összes jelet, így kijelentésének társadalmi veszélye csekély." Az 

elsőfokú ítélet szerint a terhelt írása e körben a BRFK Vizsgálati Főosztály Élet- és 

Ifjúságvédelmi Osztály, Ifjúságvédelmi Alosztály közösség elleni izgatás bűntettének gyanúja 

miatt elrendelt feljelentés-kiegészítés során keletkezett iratokon, az azokban elfekvő, a 

rendőrség által kirendelt, Dr. Cs. Gy. szociálpszichológus által előterjesztett szakvéleményén 

alapult. A Legfelsőbb Bíróság azonban a cikket nem tekintette bűnügyi tudósításnak, mivel 

nem a hatóság tájékoztatása, vagy tárgyaláson közvetlenül észleltek alapján került sor a cikk 

megírására.787
 

A  töretlen  bírói gyakorlat  szerint  tehát  nem elegendő,  hogy  valamely  írásnak  egy 

bűnügy, vagy folyamatban lévő büntetőeljárás a tárgya, mint ahogy a büntetőeljárás irataira 

hivatkozás, vagy azok ismertetése sem alapozza meg egy írás bűnügyi tudósítás jellegét. A 

Legfelsőbb Bíróság bűnügyi tudósításnak kizárólag azokat a tényközléseket tekinti, amelyek a 

 
786 A BH tanúsága szerint az elsőfokú bíróság megjegyezte, hogy a magánvádlót a bíróság a jogerős ítéletében 4 

rb., kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt halmazati büntetésül 8 hónapi - 1 évi próbaidőre felfüggesztett - 

börtönbüntetésre ítélte, egyebekben őt a bíróság további 5 rb., kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt ellene 

emelt vád alól bizonyítottság - és nem bűncselekmény - hiányában mentette fel. 
787 EBH 2005.1289. 
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büntetőeljárásról a közvélemény tájékoztatásához szükségesek, a hatóságtól származnak, és 

amelyek objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatást biztosítanak. A rágalmazás jogellenességét 

tehát a folyamatban lévő büntetőeljárásokról szóló olyan sajtótájékoztatás zárja ki, amely 

hatósági tájékoztatáson vagy bírósági tárgyaláson alapul, valamint tényszerű, minthogy ilyen 

esetben az újságíró a közvélemény tájékoztatására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.788
 

Az EJEB gyakorlatában a kérdés a 8. cikkel, a magánszféra védelmével 

összefüggésben jelenik meg, ugyanakkor számos érdeket kell mérlegelni. A nyilvánosságnak 

joga van a büntetőeljárásokról való tájékoztatáshoz, a tárgyalások az esetek túlnyomó 

többségében nyilvánosak, így a köz tájékoztatása nemcsak a kíváncsiság kielégítését, de az 

igazságszolgáltatás feletti társadalmi kontrollt is szolgálja. Nem lehet azonban azt sem 

figyelmen kívül hagyni, hogy a konkrét személy elleni büntetőeljárás megindítása tényének, 

majd az eljárással kapcsolatos információknak a nyilvánosságra hozatala nagyon erősen érinti 

a magánszférához való jogot, és az ilyen információk alkalmasak a társadalmi értékítélet 

rendkívül negatív irányba való megváltoztatására. 

Ezek a kérdések álltak az Axel Springer-ügy
789

 fókuszában. A kérelmező, a nagy 

példányszámban megjelenő Bild magazin kiadója egy jól ismert televíziós színészről, aki egy 

nagy nézettséget produkáló sorozatban éveken keresztül a főszereplőt, a főfelügyelőt 

alakította, előbb azt fedte fel, hogy kábítószer birtoklása miatt elítélték, majd beszámoltak 

arról, hogy az Oktoberfesten a celebek sátorában kokain birtoklásáért őrizetbe vették. Az 

újságíró előbb a helyszínen tartózkodó rendőröktől, majd az ügyészség szóvivőjétől 

érdeklődött, és megerősítették számára a fenti híreket. Ezt követően beszámoltak arról, hogy a 

színész bűnösnek vallotta magát a bíróságon és 18.000 EUR pénzbüntetésre ítélték. Mindkét 

cikket a színész fényképei kísérték. A színész mindkét esetben eljárást kezdeményezett a 

kiadó ellen és a Hamburgi Bíróság mindkét eljárásban megtiltotta a cikk további 

megjelentetését. A német bíróság szerint a színész személyiségi jogainak védelme meghaladta 

a köz tájékoztatáshoz fűződő jogát még akkor is, ha az állítások valóságát az ügyben senki 

nem vitatta. A két érdek összemérésekor a bíróság azt tekintette döntő kritériumnak, hogy az 

adott személy mennyire ismert, és a bűncselekmény mennyire súlyos. Az ítélet szerint a 

szóban forgó cselekmény legfeljebb közepes súlyú volt, és semmilyen érdek nem fűződőtt 

ahhoz, hogy a nyilvánosság erről tudjon. Amennyiben egy ismeretlen személy követte volna 

el, az esetet a sajtó valószínűleg soha nem ismertette volna. A bíróság szerint semmi nem utalt 

arra, hogy a felperes színészi teljesítménye folytán megragadta volna a nyilvánosság 

figyelmét, oly mértékben ismert lett volna, vagy kiemelt helyet foglalt volna el a 

társadalomban. Az alperes védekezése folytán foglalkozni kellett azzal a kérdéssel is, hogy a 

színészt a közvélemény mennyire azonosította az általa játszott szereppel, hiszen a sorozatban 

a rend és a jog őre, míg a magánéletben összeütközésbe került a törvénnyel. A bíróság 

azonban nem látott alapot ezen érvelés elfogadására. Megítélése szerint az a tény, hogy a 

színész nem azonosult az általa játszott karakter életstílusával, nem olyan különleges 

körülmény, amely megjelentetésre érdemes. Nem fogadta el azt sem, hogy a 

személyazonosságnak az ügyészség általi felfedése jogszerűvé tette a megjelentetést. Ez 

ugyanis nem mentesítette a kiadót a két érdek összemérésétől. A fellebbviteli bíróság 

 
 

788 BH 1994.434. 
789 CASE OF AXEL SPRINGER AG v. GERMANY (Application no. 39954/08) 
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elutasította a fellebbezést, a bírság összegét azonban 1.000 EUR-ra mérsékelte. Az elsőfokú 

bíróságtól eltérően jelentősnek ítélte a felperes ismertségét, osztotta ugyanakkor, hogy a 

főfelügyelői szerep eljátszása nem jelenti azt, hogy mások egy erkölcsi szerepmodellt 

látnának benne, amelyet a sajtónak kellene helyreigazítania. A alperes felelősségét csökkentő 

tényezőnek tartotta, hogy az információt az ügyészségi hivatal fedte fel. A Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróság nem engedélyezte a további jogorvoslatot, mivel álláspontja szerint a 

fellebbviteli bíróság figyelembe vette az ügy körülményeit, és a kialakult esetjognak 

megfelelő döntést hozott. A második eljárás-sorozatban a fellebbviteli bíróság megjegyezte, 

az a tény, hogy egy személy prominens figura vagy a nyilvánosság számára ismert, 

önmagában nem elégséges annak igazolásához, hogy a nyilvánosságnak érdeke fűződik 

ahhoz, hogy a magatartásáról informálják. 

A 10. és 8. cikk közötti egyensúly megteremtésekor az EJEB szerint a következő 

körülményeknek van jelentősége: 

1. Közérdekű vitához való hozzájárulásról van-e szó? 

 
Azt, hogy mi tekinthető közérdekűnek, mindig a konkrét ügy körülményeinek a fényében kell 

megítélni. 

 
2. Mennyire ismert az érintett személy és mi a riport tárgya? 

 
Az érintett személy szerepe vagy funkciója, és a riport tárgyát képező tevékenység jellege 

ugyancsak fontos tényező. Ebben az összefüggésben különbséget kell tenni a 

magánszemélyek és a közéletben tevékenykedők között. Amíg a nyilvánosság számára 

ismeretlen magánszemély különleges védelemre tarthat igényt magánélete vonatkozásában, 

addig ugyanez nem igaz a közéleti szereplőkre. Bizonyos körülmények között a 

nyilvánosságnak joga van, hogy egy közéleti szereplő magánéletének egyes aspektusairól 

tájékoztassák, különösen, ahol politikusok érintettek. Mindez azonban nem vonatkozik arra, 

amikor a fotók vagy a kommentárok kizárólag egy személy magánéletére vonatkoznak, és 

kizárólagos céljuk az olvasóközönség kiváncsiságának kielégítése. 

 
3. Az érintett személy korábbi magatartása 

 
A Bíróság hangsúlyozza, az a tény, hogy az érintett személy korábban együttműködött a 

sajtóval, nem szolgálhat érvként arra, hogy egy másik ügyben magánélethez való jogától 

megfosszák. 

 
4. Az információ megszerzésének módja és igazolhatósága 

 
Ennek a körülmények a vizsgálata szoros összefüggésben áll azzal, hogy a Bíróság a 10. cikk 

védelmét azon esetekre tartja fenn, amikor az újságírók jóhiszeműen és pontos ténybeli alap 

alapján jártak el, megbízható és precíz információkat szolgáltattak az újságírói etikának 

megfelelően. 

 
5. A publikáció tartalma, formája és következményei 
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A megjelentetés és az ábrázolás módjának ugyancsak jelentősége van. E körben jut 

jelentőséghez az is, hogy az újság országos vagy helyi, nagy vagy kicsi a példányszáma. 

 
6. A szankció súlyossága 

 
Ezen elveknek a konkrét ügyre alkalmazásával a 10. cikk megsértését állapította meg a 

Bíróság, mivel 

- a felperes a főszerepet játszotta egy nagyon népszerű Tv sorozatban. A szerep szerint ő volt 

a főfelügyelő, akinek a bűnözők üldözése és a bűnmegelőzés volt a feladata. Ez a tény fokozta 

a közérdeket, hogy a letartóztatásáról tájékoztassák az olvasókat. Bár elsősorban a nemzeti 

bíróságok feladata annak eldöntése, mennyire ismert a személy, a jelen ügyben a fenti 

körülmények elégségesek voltak ahhoz, hogy közszereplőnek minősüljön. 

- nyilvános helyen tartóztatta le a rendőrség, 

- korábbi magatartását tekintve megállapítható, hogy számos interjúban ő maga fedte fel a 

magánéletének részleteit, és aktívan kereste a reflektorfényt, 

- a közzétett információt és különösen a felperes személyazonosságát a rendőrség és az 

ügyészség fedte fel, 

- a cikkek nem a magánéletének részleteivel foglalkoztak, hanem a letartóztatásával és az azt 

követő eseményekkel álltak kapcsolatban, és a cikkek súlyos következményekkel sem jártak a 

felperes számára, 

- bár a szankció csekély volt, alkalmas volt visszatartó erő (chilling effect) kifejtésére. 

A büntetőeljárásról szóló sajtótudósítás azonban más jogokkal is szoros kapcsolatot 

mutat, így a masszív sajtótudósítás a bíróság pártatlanságát, de legalábbis annak látszatát, 

valamint az eljárás tisztességes jellegét is veszélybe sodorhatja. A büntetőeljárásról 

tudósításkor tehát a jóhírnév és a magánszfére tiszteletben tartása mellett arra is ügyelni kell, 

hogy a közszereplőket éppúgy megilleti az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljárás, mint 

bárki mást. Ezen megfontolásokból nem látott alapot a 10. cikk  megsértésének 

megállapítására az EJEB a Worm-ügyben,790 amikor a kérelmező a volt osztrák 

pénzügyminiszter elleni büntetőeljárásról szóló cikkében véleményét olyan abszolút módon 

fejezte ki, amely az olvasók által nem volt másként érthető, mint hogy az ügy nem végződhet 

másként, mint a vádlott elítélésével. 

 

 
9. A valóság bizonyítása 

 
A becsületvédelmi tényállásoknál a Különös Részben egy speciális büntethetőséget kizáró ok 

hivatott annak biztosítására, hogy a becsület csorbítására alkalmas, ámde valós tényállítások 

esetén felelősségre vonásra ne kerülhessen sor. A valóság-bizonyítással összefüggő kérdések 

nehézségét jól szemlélteti Halász, aki szerint „közelismertetésre jutott az irodalomban, hogy a 

valódiság bizonyításának kérdése, épen, mert fő hordozó pillére a becsületvédelem egész 

 

 
 

790 CASE OF WORM v. AUSTRIA (83/1996/702/894) 
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mechanismusának, a legnehezebben megoldható, a legtöbb controversiát feltüntető és egyuttal 

a legfontosabb problémája ezen deliktumkörnek.”791
 

 
9.1. A valóság, valótlanság jelentősége a becsületvédelem körében 

 
Kálmán szerint „a becsületvédelem szabályozásának két sarkalatos és egymással összefüggő 

kérdése van. Az egyik a bűnösség, a másik a valóság bizonyításának kérdése. Ezek 

szabályozásának módja dönti el egyrészt a becsületvédelem hatékonyságának, másrészt a 

vélemény-nyilvánítás szabadságának határait, illetőleg a mások becsületének védelmében e 

tekintetben megszabott korlátokat.”792 A valótlanság kérdését lényegét tekintve 

háromféleképpen lehet megragadni a becsületvédelem körében.793
 

Az első modell a tényállítás valótlanságát tényállási elemként szerepelteti. Ez 

dogmatikai szempontból tiszta megoldás, azonban lényegében kiüresíti a becsületvédelmet. 

Amennyiben ugyanis a tényállítás valótlansága a rágalmazás tényállási eleme, a 

szándékosságnak a tényállítás valótlanságát is át kell fognia. Mivel ez a tényállási elem a 

vádlott tudatához kapcsolódik, ennek bizonyítása komoly nehézségeket jelent. A tényállítás 

valótlanságának bizonyítása az általános eljárási szabályoknak megfelelően a vádlót terheli, a 

bizonyítás tekintetében fennmaradó kétség pedig a vádlott javára értékelendő. Ha tehát a 

magánvádló nem tudja bizonyítani, hogy a vádlott a közlés idején tisztában volt az állítás 

valótlanságával, a vádlottat fel kell menteni. 

A második modellben az állítás valótlansága nem jelenik meg törvényi tényállási 

elemként, a tényállásszerűség szempontjából közömbös tehát az állított tény valósága vagy 

valótlansága. Az állítás valósága jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró okot 

képezhet. Ez a modell az elsőtől nemcsak abban tér el, hogy a valóság mely bűncselekmény 

fogalmi elem szintjén értékelhető, hanem a bizonyítás alakulásában is. Ebben az esetben a 

vádlottnak kell bizonyítania állítása valóságát. Ki kell emelni azonban, hogy ebben a 

modellben az állítás valótlansága (vagy legalábbis nem bizonyítottan valós volta) nem 

feltétlenül vezet elítéléshez. Ha a vádlottnak alapos oka volt arra, hogy az állított tényeket 

valónak higgye, akkor ez a társadalomra veszélyességben való tévedés körében értékelhető.794 

A harmadik modellben a valóság bizonyítása a bűncselekmény fogalmi elemeivel nem 

hozható kapcsolatba. A valóság bizonyítása objektíve kizárja a vádlott büntethetőségét. A 

vádlott valósággal kapcsolatos tudattartalma nem bír és nem is bírhat jelentőséggel. Az a 

terhelti védekezés tehát, hogy jóhiszeműen járt el, vagy meg volt győződve az állítás 

valóságáról, nem foghat helyt, amennyiben a valóság bizonyítása nem jár sikerrel. Ebben a 

modellben nyer relevanciát az a kérdés, hogy a valóság bizonyításának milyen körben van 

helye. 

A magyar büntetőjogi szabályozás hagyományosan a harmadik megoldást követi, 

eltérések abban mutatkoznak, hogy 

- milyen körben, 
 
 

791 HALÁSZ Z. (1914), 168. 
792 KÁLMÁN GY. (1961), 141-142. 
793 Az egyes alvariációkhoz ld. Ibid.,167-173. 
794 E ponton bicsaklik meg Kálmán imponáló okfejtése, aki ezt az esetet ténybeli tévedésnek tekinti. ld. Ibid. 
168. Ezen dogmatikai tévedésre mutat rá Szomora is. In SZOMORA ZS. (2016b), 59. 
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- milyen feltételekkel engedi meg a valóság bizonyítását, 

- maga a törvény felállít-e a valóság bizonyítása alól kivételeket, 

- milyen eljárásjogi feltételekkel van lehetőség valóság bizonyítás elrendelésére. 

 
9.2. A valóságbizonyítás elméleti megalapozása 

 
Kérdésként merülhet fel, hogy való tényeket miért nem lehet korlátozás nélkül állítani, és 

miért valósíthat meg rágalmazást a való tény állítása. 

A valóságbizonyítást a magyar büntetőjogban hagyományosan úgy értelmezik, mint 

egy olyan intézményt, amely a szabad szólás (igazmondás) és a becsületvédelem közti 

kiegyenlítést hivatott biztosítani. Ha az igazmondás jogát tekinti fontosabbnak a 

törvényhozás, akkor a valóság bizonyítását minden esetben meg kell engedni, és így  

valójában csak a valótlan tényállítások vonhatnak maguk után büntetőjogi felelősséget. 

Ellenben, ha a becsület csorbítására alkalmas tényállítások elleni védelem a hangsúlyos, akkor 

a valóság bizonyítása kivételes lehetőség. Ez a megközelítés olvasható már Angyalnál.795 

Halász szerint „helyes megoldáshoz csak úgy juthatunk, ha nem tévesztjük szem elől a 

társadalmi béke, az emberek nyugodt együttélésének kívánalmát, amikor vizsgáljuk, hogy az 

igaz, a való megállapíthatásának és kimondhatásának joga mily mértékben 

respektálhassék”.796 Nála egyértelműen a békés, nyugodt társadalmi együttélés az elsőrangú a 

kérdés eldöntésekor. A valóság bizonyításának a korlátozása mellett szól az a körülmény, 

hogy a felesleges, céltalan vagy esetleg éppen ártó szándékú igazmondás társadalomra 

veszélyessége elérheti a valótlan tények állításának társadalomra veszélyességét-írja Tóth.797 

Más szerzők a kérdést a véleménynyilvánítási szabadság és a jóhírnév védelme szempontjából 

tematizálják. A Btk. valójában így teremt összhangot a szólás és a véleménynyilvánítás 

szabadsága és a jóhírnévhez fűződő alkotmányos érdekek között, olvasható ez egyik 

tankönyvben.798 Ez az indokolás fedezhető fel a Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében is. A 

büntetőtörvény a szólásszabadság, az igazmondás igénye és a közérdekű bírálat követelménye 

között határt szabott azzal, hogy büntethetőséget kizáró okot létesített, ha a rágalmazást 

megvalósító tényállítás során a becsület csorbítására objektíve alkalmas tényállítás valónak 

bizonyul.799
 

Az eddigi jogi diskurzusban kevéssé jelent meg az a szempont, hogy a becsület 

mikénti felfogása szoros korrelációt mutat azzal a kérdéssel, hogy a tényállítás valóságának, 

illetve valótlanságának van-e büntetőjogi jelentősége.800 Ha a faktuális becsületfogalomból 

indulunk ki, akkor főszabályként még a valóságnak megfelelő, ámde becsület csorbítására 

alkalmas tények állítása sem élvez büntetlenséget. Ha azonban a normatív becsületfogalom 

talaján állunk, nincs ok a valóságnak megfelelő tények állításának tilalmazására még akkor 

sem, ha azok alkalmasak a becsület csorbítására. Ilyen esetben ugyanis a vádlott 

 
795 ANGYAL P. (1927), 84. 
796 HALÁSZ Z. (1914), 171. 
797 ERDŐSY-FÖLDVÁRI-TÓTH (1998), 138. 
798 BELOVICS E.-MOLNÁR G. M.-SINKU P. (2013), 288. 
799 BH 1998.570. 
800 Ezt az összefüggést hangsúlyozza Szomora, aki egyenesen úgy fogalmaz, hogy „a kérdés dogmatikai 

súlypontja valójában nem a véleményszabadság hangsúlyozásában, hanem a szabályozás alapjául fekvő és 

mindmáig változatlan becsületfelfogásában keresendő”. In: SZOMORA ZS. (2016b), 55. 
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„tulajdonképpen azt bizonyítja be, hogy a vádlóként fellépő állítólagos sértett: nagyobb 

szociális értéket tulajdonít magának, mint amennyije van, … Aki saját magaviselete által 

szociális értékét lefokozta, és azt valaki állítja, az csak egy tényt konstatál, de nem sért”- 

állapítja meg Angyal.801
 

Tekintettel arra, hogy a becsületvédelem magyar büntetőjogi szabályozása 

hagyományosan a faktuális becsületfelfogáson alapul, a vélemény-nyilvánítási szabadságtól 

függetlenül magyarázható a valóságbizonyításra vonatkozó rendelkezések alakulása. 

 
9.3. A magyar szabályozás történeti fejlődése 

 
Az 1792. évi javaslat nem biztosított büntetlenséget a valóság bizonyításának esetére, ez 

enyhítő körülményt képezett. Az 1848. évi sajtótörvény 24. §-a kizárta „a megbecstelenítő, 

meggyalázó, sértő állítások” bebizonyítását. Merőben eltérő felfogást tükrözött az 1843. évi 

javaslat, mely szerint „Rágalmazónak azonban nem tekinthető és büntetés alá nem vonható, 

aki szavainak valóságát bebizonyítja, sőt, még az sem, aki azon bűntettre vagy 

erkölcstelenségre nézve, amelyet valaki ellen annak szemébe mondott, vagy mások előtt 

nyilvánosan elbeszélt, oly körülményeket képes bebizonyítani, melyekből állításának 

valóságát méltán következtethette”. A javaslat szerint tehát rágalmazás esetén a jóhiszeműség 

is elég volt a felmentéshez. 

A Csemegi Kódex indokolása az igazmondás védelemében egészen odáig ment, hogy 

„Szabad államban nem lehet követelni, hogy az emberek a becstelenekről, a gazokról is 

mindig csak jót mondjanak, vagy hallgassanak”. S ha maga a törvényszöveg ezt a szélsőséges 

álláspontot nem is tükrözi teljes egészében, kétségtelen, hogy a hatályos szabályokhoz képest 

tágabb körben tette lehetővé a valóság bizonyítását. A 263. § úgy rendelkezett, hogy 

rágalmazás és becsületsértés esetében, az állított tény, illetőleg kifejezés valódiságának 

bebizonyítása meg van engedve, ha: 

1. a sértett közhivatalnok, vagy hatóságnak tagja, s az állítás vagy kifejezés hivatásának 

gyakorlatára vonatkozik, 

2. a büntető eljárás, az állított tény miatt, az állítás idején már meg volt indítva, 

3. az állított tény jogérvényes ítéletben valódinak mondatott ki, 

4. a sértett fél annak megengedését a bíróság előtt maga kívánja, 

5. a vádlott igazolja, hogy állításának czélja a közérdek vagy jogos magánérdek megóvása 

vagy előmozdítása volt. 

Az állítás vagy kifejezés valódiságának bebizonyítása a vádlott büntetlenségét eredményezi. 

A 264. § értelmében azonban az állítás vagy kifejezés valódisága bebizonyításának nem volt 

helye, és az még a sértett kívánatára sem volt megengedhető, 

1. ha a rágalmazás vagy becsületsértést külföldi uralkodó vagy államfő ellen, valamely 

külállamnak felhatalmazott követe vagy ügyviselője ellen követték el, 

2. ha az állítás vagy kifejezés olyan cselekményre vonatkozott, mely csak a sértett fél 

indítványára vonható bünvádi eljárás alá, és az erre jogosított ilyen indítványt nem tett vagy 

azt visszavonta. 

 

 
 

801 ANGYAL P. (1927), 83. 
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3. ha az állított tényre nézve jogérvényes felmentő ítélet, vagy megszüntetési határozat 

hozatott, 

4. ha az állítás vagy kifejezés a családi élet viszonyaira vonatkozik vagy a női becsületet 

támadja meg. 

A szabályozás egyik szembeötlő sajátossága, hogy a valóságbizonyítás a tények mellett az 

értékítéletekre is kiterjedt. Emiatt a későbbiekben számos kritika érte a Kódexet. A 

valóságbizonyítás lehetőségét pozitív taxációval írta körül, és több esetben semmilyen 

körülmények között nem kerülhetett sor a valóság bizonyítására.802
 

A Bv. 16. §-a úgy rendelkezett, hogy „Az állított vagy híresztelt tény, úgyszintén 

valamely tényre közvetlenül utaló kifejezés valóságának bebizonyítása kizárja azok miatt 

rágalmazás vagy becsületsértés megállapítását.” A Bv. a valóságbizonyítás lehetőségét 

jelentősen leszűkítette, egyrészt azzal, hogy azt a tényekre korlátozta, másrészt azzal, hogy a 

törvény abszolút és relatív tilalmakat is meghatározott. Igen szépen írja Angyal, hogy „a 

miniszteri indokolás is ama felfogás mellett látszik lándzsát törni, hogy helyesebb a bizonyítás 

tilalmát ruházni fel a szabály erejével, midőn arra utal, hogy a becsületnek mily 

elértéktelenedése állott elő abból, hogy a Btk. bármily kifejezés valóságának a bizonyítását 

megengedi, s hogy erkölcsi és igazságügyi botrány az, hogy egy meg nem markolható, 

egyszerűen csak goromba szó valóságának bizonyítása címén törmelékeket hordhat össze a 

vádlott a sértettnek életéből mindenféle időbeli korlátozás nélkül, pellengérre állíthatja a 

sértettnek családi, üzleti és egyéb intimitásait, amelyekre a kifejezés használatakor még  nem 

is gondolt”.803
 

A valóság bizonyítás az 1961. évi V. törvénnyel nyerte el ma ismert formáját. A 269. § 

akként rendelkezett, hogy „a 266-268. §-okban meghatározott bűntettek804 miatt nem 

büntethető az elkövető, ha a becsület csorbítására alkalmas tény valónak bizonyult. A valóság 

bizonyításának azonban csak akkor van helye, ha a becsület csorbítására alkalmas tény 

állítását, híresztelését, illetve az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek vagy 

bárkinek jogos érdeke indokolttá tette”. A valóságbizonyítás tehát továbbra is a  

tényállításokra korlátozódott. A törvény a valóságbizonyítást kivételesnek tekinti, 

elrendelésének eseteit azonban nem pozitív taxációval határozza meg, és kivételeket sem 

fogalmaz meg. A bíróságnak az eset összes körülményének mérlegelése alapján azt kell 

vizsgálnia, hogy a tény állítását közérdek vagy jogos magánérdek indokolta-e. „Ez a 

koncepció alkalmasnak látszik arra, hogy a bírálat szabadságához és az egyéni becsület 

védelméhez fűződő érdekek ésszerű összeegyeztetésével, a szocialista társadalmi fejlődés 

igényeinek megfelelően határozza meg a rágalmazás büntetőjogi fogalmát. Annak a 

kimondása ugyanis, hogy csak az állított tény valósága zárja ki a büntethetőséget, arra fogja 

ösztönözni az állampolgárokat, hogy mielőtt másról diffamáló tényt közölnek, 

felelősségtudattal ellenőrizzék arra vonatkozó tudomásuk hitelességét. A közérdek vagy jogos 

magánérdek fennforgásának a megkövetelése pedig arra nevel, hogy alaposan meg kell 

fontolni az olyan bírálatnak vagy véleménynek a nyilvánítását, amelyből más becsülete kárt 

 
802 Ezen sajátosságok miatt nem értek egyet Tóth J. Zoltán azon megállapításával, mely szerint „a Csemegi- 

kódex a valóság bizonyításának megengedhetőségét … a mai magyar bírói gyakorlatban kialakult mércékhez 

nagyon hasonlóan szabályozta”. In TÓTH J. Z. (2017), 99. 
803 ANGYAL P. (1927), 85. 
804 Rágalmazás, Becsületsértés, Halottnak vagy emlékének meggyalázása 
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szenvedhet.”- összegzi a Miniszteri Indokolás. Ezt a rendelkezést vette át az 1978. évi IV. 

törvény és a 2012. évi C. törvény 229. §-a is. 

 
9.4. A valóságbizonyítás jogi természete 

 
A magyar büntetőjogi gondolkodásban a kezdetektől töretlenül érvényesült az a felfogás, 

mivel a rágalmazásnak nem tényállási eleme az állított tény valótlansága, nem szükséges, 

hogy az elkövető tudata átfogja az állítás valótlanságát. Angyal elvi éllel szögezi le, hogy „a 

szándékosság megállapításához nem kell különösen a tényállítás valótlanságának tudata, sőt 

az is rágalmazás, midőn a tettes jóhiszeműen valóknak hitte az állított tényeket”.805 A bírói 

gyakorlat ismertetésekor rögzíti, hogy rágalmazást nem csak az követ el, aki tudva állít 

valótlan tényt, hanem aki abban a hiszemben állít rágalmazó tényt, hogy az való”, kimondotta 

továbbá a Curia, hogy a jóhiszeműség nem zárja ki a bűnösséget”.806 A Legfelsőbb Bíróság is 

rendre irreleváns ténybeli tévedésnek tekintette az állítás valóságára vonatkozó tévedést.807 

Abban a kérdésben azonban megoszlanak a vélemények, hogy a valóság bizonyítása 

jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró ok, vagy objektív természetű 

büntethetőséget kizáró ok. Ahogy azt az egyes modellek ismertetésekor láttuk, mindkét 

esetben a vádlotton van a bizonyítási kötelezettség az állítás valóságát illetően, jelentős 

különbség van ugyanakkor abban, hogy a valóság tekintetében fennálló, alapos okra 

visszavezethető tévedés (jóhiszeműség) büntetőjogi értékelést nyerhet-e. 

Angyal szerint „a valóság bebizonyítása nem a jogellenességet zárja ki, hanem 

büntethetőségi föltétel hiánya címén a büntethetőséget akadályozza.”808 Az 1961. évi V. 

törvény Miniszteri Indokolása egyértelműen a valóság bizonyítás objektív jellegét 

hangsúlyozza, kiemelve, hogy „a büntethetőség kizártságát attól az objektív körülménytől 

teszi függővé, hogy a tárgyalás során bizonyossággal bebizonyították-e az inkriminált állítás 

valóságát”. A Kis-Hollán tankönyv a valóság bizonyítását másodlagos büntethetőséget kizáró 

oknak tekinti, amely a bűncselekmény megvalósulását nem érinti, hanem csak annak 

büntethetőségét.809 A Kommentár szerint a büntethetőség objektív akadálya, ha az állított tény 

valónak bizonyult.810 Újabb munkáiban a valóságbizonyítás objektív jellegét hangsúlyozza 

Szomora.811
 

A valóság bizonyítás objektív karaktere olvasható ki számos bírósági határozatból. A 

BH 2000.285 számon publikált döntés a tény valósága tekintetében mutatkozó tévedés 

 

805  Ibid., 25. 
806  Ibid., 26. 
807 I. A rágalmazásnak nem tényállási eleme a becsület csorbítására alkalmas tényállítás valósága vagy 

valótlansága, ezért az állított tény valóságát megillető ténybeli tévedés a bűnösség szempontjából közömbös; a 
szándékosság megállapítása szempontjából elegendő, ha az elkövető tudata átfogja a tényállítás becsület 

csorbítására alkalmas voltát. (BH 1999.540.) 

A bűnösség megállapítása szempontjából közömbös a tényállítás valótlanságának tudata, a valóságtartalom 

tisztázatlansága, vagy annak az elkövető tudatában való mikénti feltevése, feltételezése, s az ebben való jó-, vagy 

rosszhiszeműség. A szándékosság megállapításához elégséges az, ha az elkövető tudata átfogta, hogy 

tényközlésének tartalma - az általa állított, híresztelt tény - becsület csorbítására alkalmas. (EBH 2015.B.28 [84] 

bekezdés) 
808 ANGYAL P. (1927), 24. 
809 KIS N. - HOLLÁN M. (2011), 110. 
810 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 31. pótlás 438/1. 
811 SZOMORA ZS. (2016b), 62., 53. lábjegyzet, SZOMORA ZS. (2018) 
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közömbösségét hangsúlyozza, és kiemeli, hogy „a bűncselekmény megvalósulása 

szempontjából nincs jelentősége az elkövető jó- vagy rosszhiszeműségének”. 

Azokból a bírósági határozatokból, melyek szerint a jogellenességet kizáró okok 

vizsgálata minden esetben megelőzi a valóságbizonyítás elrendelésének kérdését, implicite 

szintén az következik, hogy a valóság bizonyítása nem társadalomra veszélyességet kizáró ok. 

A BH 1998.570 számon közzétett eset kiemeli, hogy a bűncselekmény hiányában történő 

felmentés megelőzi a büntethetőséget kizáró ok vizsgálatát. E sorba illeszkedik az EBH 

2011.2394 határozat, mely szerint, „ha a feljelentés (és az iratok) alapján  eleve 

megállapítható, hogy a sérelmezett magatartás nem bűncselekmény, akkor a Be. 6. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárást meg kell szüntetni. Ilyenkor a valóság bizonyításának 

kérdése fel sem merül, mivel a bűncselekmény (jogellenesség) hiányának megállapítása, s 

ennélfogva az eljárás megszüntetése, illetve a terhelt felmentése megelőzi a büntethetőséget 

kizáró ok vizsgálatát”. A BH 2013.204 elvi éllel rögzíti, hogy „Ha a kifogásolt cselekmény 

olyan tényállítás (híresztelés stb.), ami becsületcsorbításra objektíve alkalmas és a 

jogellenesség hiánya sem állapítható meg, akkor merülhet fel annak kérdése,  hogy van-e 

olyan közérdek, vagy jogos magánérdek, ami a tényállítás megtételét indokolta 

(indokolhatta)”. A vizsgálati sorrendet egyértelműen meghatározta a Fővárosi Törvényszék, 

amikor egy fellebbezési eljárásban a következő iránymutatást adta: „A jelen és egyéb, hasonló 

típusú büntetőügyekben elsőként azt kell megvizsgálni, hogy a rágalmazás törvényi tényállási 

elemei (tényállítás, amely alkalmas a becsület csorbítására, egyértelműen felismerhető sértett) 

megvalósultak-e, vagyis a cselekmény tényállásszerű-e, mert ha valamely törvényi tényállási 

elem hiánya állapítható meg, akkor a cselekmény nem bűncselekmény. Amennyiben a 

cselekmény tényállásszerű, akkor kell vizsgálni annak jogellenességét, mert a cselekmény 

jogellenességét kizáró körülmény fennállása esetén a kifogásolt cselekmény nem 

bűncselekmény…. Amennyiben a cselekmény tényállásszerű és nem áll fenn a cselekmény 

jogellenességét kizáró körülmény, akkor kerülhet sor annak vizsgálatára, hogy fennáll-e a 

cselekmény büntethetőségét kizáró ok, azaz van-e olyan közérdek vagy jogos magánérdek, 

ami a tényállítás megtételét indokolta, és ha igen, akkor el kell rendelni a  valóság 

bizonyítását, melynek eredményessége esetén a Btk. 15. § h) pontjában írt büntethetőséget 

kizáró ok megvalósul”.812
 

Egyes szerzők és bírósági határozatok ugyanakkor a valóságbizonyítást társadalomra 

veszélyességet kizáró oknak tekintik. A Gellér-Ambrus szerzőpáros a Btk. Különös Részében 

szabályozott egyéb jogellenességet kizáró okok között tárgyalja a valóság bizonyítását.813 

Belovics okfejtése szerint „abban az esetben, ha a vád tárgyát képező tényállítás, illetve az 

abban megfogalmazott tény valónak bizonyul, az eljárás alá vont személy büntetőjogi 

felelősségre vonására társadalomra veszélyességet kizáró ok miatt nem kerülhet sor. … A 

becsület csorbítására alkalmas tényközlések ezekben az esetekben nemhogy nem sértik a 

társadalom érdekeit, hanem a társadalom számára kifejezetten előnyösek, mivel elősegítik a 

helyes döntés meghozatalát.814 Az általa is jegyzett tankönyv büntetendőséget kizáró okként 

 

 

 
812 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6259/2016/5. számú végzése 
813 GELLÉR B.-AMBRUS I. (2017), 296. 
814 BELOVICS E. (2009), 163-164. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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említi a valóság bizonyítást.815 A szegedi tankönyv szintén jogellenességet kizáró oknak 

tekinti a valóság bizonyítását.816
 

Egyes bírósági határozatokban pozitív módon nyer megfogalmazást, hogy a valóság 

bizonyítása a társadalomra veszélyességet zárja ki. Így az EBH 1999.87 szerint 

„Jogellenesség és társadalomra veszélyesség hiányában nem valósul meg rágalmazás, ha a 

becsület csorbítására egyébként alkalmas tény állítását vagy híresztelését a közérdek vagy 

jogos magánérdek védelme indokolta.” Az EBH 1999.4 számon közzétett határozatban pedig 

azt rögzítette a Legfelsőbb Bíróság, hogy „a valótlan tényállítás - a jogilag nem szabályozott 

eljárásokban - minden körülmények között társadalomra veszélyes, függetlenül a tényt állító 

személy kilététől. Ez egyértelműen következik a valóság bizonyítását szabályozó törvényi 

rendelkezésből (Btk. 182. §), mely szerint a becsület csorbítására alkalmas cselekményeket - 

egyéb feltétel megvalósulása mellett - éppen az állított (stb.) tény valósága fosztja meg a 

bűncselekmény általános fogalmához tartozó társadalomra veszélyességtől (jogellenességtől). 

Becsület csorbítására alkalmas tény állítása esetén - eltekintve a peres eljárásokban vagy más, 

jogilag szabályozott eljárásokban történt tényállításoktól - a cselekmény társadalomra 

veszélyességét a valóság bizonyítása - mint speciális büntethetőséget kizáró ok - zárhatja ki.” 

A valóság bizonyítása a jogellenességet közvetetten zárja ki.817
 

Más határozatokban erre abból következtethetünk, hogy az állított tény valóságát illető 

ténybeli tévedés közömbösségének leszögezése után a társadalomra veszélyességben való 

tévedést vizsgálta a Legfelsőbb Bíróság.818
 

 
9.5. A valóságbizonyítás elrendelésének feltételei 

 
A valóság bizonyítása soha nem volt korlátok nélkül lehetséges a magyar büntetőjogban. A 

valóságbizonyítás kivételes jellegét hangsúlyozzák a bíróságok is. Ha ugyanis a valóság 

bizonyításának minden előfeltétel nélkül, korlátlanul helye lenne, akkor a Btk. 179. §-ának (1) 

bekezdése csak a valótlan tényállítások stb. ellen nyújthatna védelmet, mely nyilvánvalóan 

ellentétes lenne a törvény intenciójával.819 A Btk. 182. §-a nem korlátlanul és nem a 

gyakorlatban előforduló, egyébként tényállásszerű valamennyi esetben engedi meg a valóság 

bizonyítását. Vannak esetek, amikor a valóság bizonyításának a meg nem engedhető volta 

eleve kizárja a tényállítás valóságának az igazolását. Ilyenkor a tényállítás valós vagy valótlan 

volta rejtve marad.820
 

Az elrendelés feltételei változtak az idők folyamán, mint ahogy az is, hogy a törvény 

meghatározott-e kizárt eseteket. A hatályos Btk. 229. §-ának (1) bekezdése szerint a valóság 

bizonyításának csak akkor van helye, ha a tény állítását, híresztelését, illetve az arra 

közvetlenül utaló kifejezés használatát a közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolta. A 

valóságbizonyítás elrendelésének - 1962 óta változatlan - konjunktív feltételei tehát a 

következők: 

1. tényállítás történt, 
 

815 BELOVICS E.-MOLNÁR G. M.-SINKU P. (2013), 288. 
816 KARSAI K.-SZOMORA ZS.-VIDA M. (2013), 204. 
817 EBH 2015.B.28. [122] bekezdés 
818  BH 1999.540. 
819  BH 1998.161. 
820  BH 1999.540. 

https://uj.jogtar.hu/
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2. közérdek vagy jogos magánérdek forog fenn, 

3. amely a tény állítását indokolta. 

1. A Btk. 229. § (1) bekezdése szerint valóság bizonyításának kizárólag tény állítása, 

híresztelése vagy arra közvetlenül utaló kifejezés használata esetén van helye. Nem minősül 

viszont tényállításnak és nem alkalmas rágalmazás megállapítására az általános jellegű, 

becsmérlő utalás a sértett magatartására. Ilyen általános jellegű utalásnak minősítette a 

Legfelsőbb Bíróság a „narkó dealer” megnevezést, hangsúlyozva, hogy az állandó és 

következetes ítélkezési gyakorlat szerint tényállításon olyan nyilatkozatot, kijelentést kell 

érteni, amelynek tartalma valamely múltban megtörtént vagy jelenben történő esemény, 

jelenség, állapot. A terhelt kijelentése ellenben nélkülöz minden olyan konkrét tényállítást, 

amely a valóság bizonyításának alapjául szolgálhatna.821 Nem képezheti valóság bizonyítás 

tárgyát a kritika, a vélemény, az értékítélet, a minősítés. Téves ezért az elsőfokú bíróság azon 

okfejtése, amely a valóság bizonyítás elrendelésére irányuló indítványt azért utasította el, mert 

ugyan „minden közszereplő munkájával kapcsolatos kritika valóságtartalma közérdekű 

információ (és mint ilyen meg is alapozhatná a valóságbizonyítás elrendelését) azonban a 

bíróság álláspontja szerint szükségtelen és perökonómiai szempontból is felesleges bizonyítási 

cselekmény lett volna ennek elrendelése”.822 Ha ugyanis a bíróság arra a meggyőződésre  

jutott az eljárásban, hogy bírálatról, kritikáról van szó, akkor – mivel ezek valóságtartalma 

nem vizsgálható – fogalmilag nem merülhet fel a valóságbizonyítás elrendelése. Ellenben, ha 

ténytartalommal bíró megnyilvánulásról van szó, a valóságbizonyítást a közérdek okán el 

kellett volna rendelni. Nincs helye valóság bizonyításának akkor sem, ha a becsületsértés 

ténytartalom nélküli, gyalázkodó, szidalmazó kifejezésekkel történt.823
 

2. „Közérdek mindaz, ami az államot, annak intézményeit, az emberiséget, a 

társadalmat, ennek a közösségi célokat szolgáló különböző alakulatait érinti. Irányát tekintve 

irreleváns, vajjon a kérdéses érdek politikai, gazdasági, általános erkölcsi, tudományos vagy 

kulturális-e”-írja Angyal.824 Több Legfelsőbb Bírósági határozat hangsúlyozta, hogy „a 

közélet, a politikai élet szereplői tevékenységének, személyiségének, múltjának, a közéleti 

tevékenységgel összefüggő, azokra kihatással levő tényeknek, körülményeknek valós 

megismerése közérdek. Közérdek akkor is, ha az ilyen tények, körülmények nyilvánosságra 

hozatala, állítása, híresztelése a becsület csorbítására alkalmas és objektíve a közélet, a 

politikai élet szereplője társadalmi megítélésének negatív irányú befolyásolására alkalmas. A 

szabad véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga folytán a közhatalmat gyakorló, a közélet, 

a politikai élet szereplőivel kapcsolatosan ugyanis a megengedett véleménynyilvánítás köre 

tágabb, mint más személyeknél. Ebből következően a közszereplő politikus személyek 

védelmében a véleménynyilvánítás szabadságának szűkebb körű korlátozása indokolt. Mint 

azt egyébként az Alkotmánybíróság is kifejtette a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatában, a 

közéleti szereplők tekintetében a valós tények feltárását - még ha azok alkalmasak is e 

személyek társadalmi megbecsülésének csorbítására - minden esetben közérdekűnek kell 

tekinteni.”825 A Legfelsőbb Bíróság szerint a magánvádló italozó életmódjára közvetlenül 

 
821 EBH 2009.2028. 
822 PKKB 7.B.V.24.802/2002/8. számú ítélete 
823 Az 1978. évi IV. törvény indokolása 
824 ANGYAL P. (1927), 88. 
825 BH 2000.285. 
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utaló kifejezés használatát egy napilapban, a választási harc során, a magánvádlónak a 

választás idején betöltött tisztségére tekintettel a közérdek indokolta.826  Hasonlóképp 

közérdek fűződik annak tisztázásához, hogy a választási nagygyűlésen felszólaló magánvádló 

korábban III/III-as ügynök volt-e.827 Általában fennáll a közérdek, ha a rágalmazás célpontja 

közhatalmat gyakorló személy, közhivatalnok ebbéli magatartása, vagy közhatalommal, 

közpénzzel kapcsolatos ügyintézés körébe tartozó tevékenység, a sértett személyétől 

függetlenül.828 A 36/1994. (VI.24.) AB határozat meghozatala óta eltelt időre és a töretlen 

bírói gyakorlatra figyelemmel nehezen értékelhető a Fővárosi Törvényszék azon 

megállapítása, mely szerint „egyetlen törvény vagy alkotmánybírósági határozat sem írja elő 

azt, hogy közszereplők sérelmére elkövetett rágalmazás esetén a bíróságok számára kötelező a 

valóság bizonyításának elrendelése”.829 A közérdek fogalmán nem csupán a társadalom 

egészének legáltalánosabb érdekeit kell érteni. Közérdekű lehet a társadalom egyes kisebb 

közösségeinek szűkebb körű érdekét érintő tényállítás, híresztelés is.830 Így közérdek fűződik 

ahhoz, hogy olyan intézmény élére, mint a szóban forgó iskola alkalmatlan személy ne 

kerüljön.831 A bíróság elrendelte a valóság bizonyítását, amikor a terhelt a magánvádló 

gazdálkodásával összefüggésben bűncselekmények elkövetésére utaló állításokat tett. A 

bíróság megítélése szerint az utazóközönség által finanszírozott gazdasági társaság 

gazdálkodásának átláthatóságához jogos közérdek fűződik”.832 Közérdek fűződik ahhoz, hogy 

ha egy közszereplő bűncselekményt követ el,  ez kiderüljön és azt a közvélemény is 

megítélhesse.833 A büntető ügyekről szóló tudósítások megjelenéséhez szintén nyomós 

közérdek fűződik, ami vonatkozik a büntetőügyekben eljáró hatóságok tevékenységét érintő 

információ közlésére is. Ebből következően a bíróságnak hivatalból is el kell rendelnie a 

valóság bizonyítását, ha az újságírói tényállítások a nyomozást végző rendőrök által elkövetett 

súlyos szabálytalanságokra vonatkoznak.834
 

„Jogos magánérdek az, amely a személyhez, mint magánszemélyhez fűződik, és pedig 

tekintet nélkül egyfelől arra, hogy az gazdasági vagy erkölcsi jellegű-e, másfelől arra, hogy az 

a cselekmény elkövetőjét vagy más – akár teljesen idegen – személyt érint-e”. Kell azonban, 

hogy a magánérdek, amelynek előmozdítása céljából a tettes a cselekményt elkövette, jogos 

legyen. Ha a cél nyereségvágy, bosszú, meghurcolás, vagy bárminő más aljas indítóokból 

fakadó törekvés: a valóság bizonyítása nem engedhető meg”-írja Angyal.835 A bíróságnak az 

elkövetés konkrét viszonyai ismeretében kell vizsgálnia, hogy fennáll-e a közérdek vagy a 

jogos magánérdek esete, és abban az esetben, ha a bíróság ennek hiányát állapítja meg, akkor  

a tény valósága ellenére is megvalósul a rágalmazás vétsége. A jog nem biztosít 

büntethetőséget kizáró okot annak javára, aki rosszindulatból, önző kíváncsiságból, szenzáció-

hajhászásból, felelőtlenül vájkál mások magánéletében.836
 

 

826  BH 1994.356. 
827  BH 2000.285. 
828 Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.841/2009/3. számú végzése 
829 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6259/2016/5. számú végzése 
830 EBH 1999.87. 
831  BH 1994.295. 
832 PKKB 12.B.36.573/2011/25. számú ítélete 
833 EBH 2019.B.2. 
834 BH 1997.162. 
835 ANGYAL P. (1927), 89. 
836 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 437. 
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3. További feltétel, hogy a közérdek, illetve a jogos magánérdek és a becsület csorbítására 

alkalmas tény állítása között okozati összefüggés álljon fenn. Azaz, a közérdek, vagy a jogos 

magánérdek indokolja a becsület csorbítására alkalmas tény állítását. „Nem azt kell vizsgálni, 

hogy közérdek vagy jogos magánérdek kívánja-e, hogy a valóság bizonyítása elrendeltessék, 

hanem a vádlottnak azt kell bizonyítania, hogy azért használta a vád tárgyává tett állításokat, 

mert közérdeket vagy jogos magánérdeket kívánt előmozdítani”.837 Helyesen állapította meg a 

bíróság, hogy a valóság bizonyítását kérelemre vagy hivatalból mindig el kell rendelni, ha a 

tény állítását közérdek, vagy bárkinek a jogos érdeke indokolta. Az elbírált ügyben nem 

kétséges, hogy közérdek, de legalább jogos (szervezeti) érdek indokolta, hogy a szakmai 

érdek-képviseleti szerv tudomást szerezzen arról, hogy az egyik elnökségi tagja ellen 

szabálysértési, illetve büntetőeljárás folyik.838 Ugyanakkor több esetben a bíróságok nem ezt a 

kapcsolatot vizsgálták. A Legfelsőbb Bíróság szerint a jogos magánérdek is azért indokolhatta 

volna a valóság bizonyítását, mert az önkormányzat testületi tagjai előtt egy, a megyében 

vállalkozóként működő személlyel kapcsolatban történő tényállítás alkalmas a nevezett 

becsületének csorbítására, és számára egzisztenciális hátrányt jelenthetett volna.839 Valójában 

azonban nem az a kérdés, hogy a sértett jogos magánérdekét szolgálja-e a valóság bizonyítása, 

hanem az, hogy ahhoz fűződött-e közérdek vagy jogos magánérdek, hogy a vádlott az 

önkormányzati testület előtt a becsület csorbítására alkalmas tényállítást tegyen. A Fővárosi 

Törvényszék egy másik ügyben kifejtett indokolása szerint „a valóság bizonyítását a közérdek 

indokolta, figyelemmel arra a tényre, hogy a magánvádló a felelős a magyarországi légi 

forgalmi szolgáltatások ellátásáért és a repülés biztonságáért”.840 Mint láttuk, a valóság 

bizonyítása elrendelésekor azonban nem az a releváns kérdés, hogy a valóság bizonyítása 

elrendelését indokolja-e a közérdek, hanem, hogy azt indokolta-e közérdek, hogy a terhelt a 

becsület csorbítására alkalmas állítást tegyen. Az utóbbi ügy azért is érdekes, mert rávilágított 

arra, hogy a másodfokú bíróság a közlés céljának következményét nem egységesen ítélte meg. 

A jogellenesség  hiányát  ugyanis azért  nem állapította meg,  mert  a terhelti  megnyilvánulás 

„nem a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítását vagy 

megvédését célozta, hanem kizárólag öncélú, a zrt. megbecsülését sértő volt”. Ebből azonban 

nemcsak a jogellenesség hiánya következik, hanem az is, hogy az állítás megtételéhez nem 

fűződött közérdek, s így a valóság bizonyítását el sem lehetett volna rendelni. Az ugyanezen 

magánvádló és vádlott részvételével folyó másik büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy „a vádlott által támadott cég kizárólagos állami tulajdonban álló 

gazdálkodó szervezet, ezért közérdek fűződik az ott esetlegesen megvalósuló visszásságok 

leleplezéséhez, .. akinek ilyen visszaélések a tudomására jutnak, köteles a közérdek védelme 

érdekében a megfelelő lépéseket az illetékes hatóságok felé megtenni, azonban a vádlott saját 

bevallása szerint sem élt ezen jogával. A visszásságok felderítéséhez tehát közérdek fűződik, 

azonban azt a megfelelő fórumon kell tisztázni, mely nem azonos azzal, hogy a vádlott egy 

munkavállaló munkaügyi perében hivatkozik ezen körülményekre, ennek kapcsán konkrét 

személyt  vádol bűncselekmény elkövetésével”.841  Minderre  figyelemmel az elsőfokú bíróság 

 
837 Büntető Jog Tára 72. kötet, 238., ANGYAL P. (1927), 89. 
838 EBH 1999.4. 
839 BH 1998.570. 
840 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6858/2016/7. számú végzése 
841 PKKB 20.B.30770/2014/25-I. számú ítélete 
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nem látott alapot a valóság bizonyításának elrendelésére. Maradéktalanul egyetértett ezzel az 

állásponttal a Kúria, mivel a munkaügyi per tárgyával való összefüggés hiánya miatt a 

kijelentések perbeli elhangzása sem a közérdek, sem a perben képviselt személy érdekeire 

hivatkozással nem igazolható.842 Jól látszik, hogy ebben az esetben a közérdek/jogos 

magánérdek és a tényállítás közötti összefüggés hiánya nemcsak a jogellensséget kizáró ok 

megállapítását, hanem a valóság bizonyítás elrendelését is kizárta. A terhelt által használt 

kijelentést sem közérdek, sem magánérdek nem indokolta, ugyanis az általa tett kijelentés sem 

az ügy tárgyával, sem a büntetőeljárásban szereplő személyekkel összefüggésben nem volt, 

sőt a kijelentés megtételére a szembesítés lezárása után került sor. Ebből következően a 

valóság bizonyításának törvényes alapja nem volt-olvasható egy másik ügyben.843 

Hangsúlyozta ugyanakkor a Kúria, hogy az elrendelés tekintetében a közlés tartalmának van 

jelentősége. Nincs összefüggés a közérdek megléte vagy hiánya és a közlés felülete, vagy a 

közlés színvonala között. Arra hivatkozással tehát, hogy a terhelt a sérelmezett szöveget 

internetes blogban, Twitter felületen, vagy FB hozzászólásban tette meg, vulgáris szavak 

kíséretében, a valóság bizonyítás elrendelése nem tagadható meg.844
 

Az 1978. évi IV. törvény 182. §-ához fűzött miniszteri indokolás rögzítette továbbá, 

hogy „a valóság bizonyításának elrendelésekor azt kell vizsgálni, hogy a tényállítás stb. 

megtételéhez fűződő érdek és a becsületet ért támadással okozott jogsérelem milyen 

viszonyban áll egymással; nincsen-e aránytalanság a kétféle érdek között.” Az új Btk-hoz 

készített Kommentár ugyancsak megjegyzi, hogy a másik személy megsértéséhez fűződő 

érdeknek arányban kell állnia az elkövetéssel kiváltott következményekkel.845 E követelmény 

érvényesítésére nem találtam példát a bírói gyakorlatban. 

 
9.6. A valóságbizonyítás alóli kivételek 

 
Bár a jogalkotó 1961-ben szakított azzal a kodifikációs technikával, hogy a valóságbizonyítás 

elrendelése alóli kivételeket a törvényben meghatározza, ez nem jelenti azt, hogy a 

valóságbizonyítás a pozitív feltételek esetén mindig lehetséges lenne. A bírói gyakorlatban a 

következő kivételek rajzolódnak ki. 

 
9.6.1. A női becsület 

 
Kálmán már 1961-ben megjelent monográfiájában azon álláspontjának adott hangot, mely 

szerint nincs helye a valóságbizonyítás megszorításának még az ún. női becsület esetében  

sem. Mindezt a nő társadalmi helyzetének alapvető megváltozásával magyarázza. Miután a 

nők előtt is megnyílt a társadalmi és hivatásbeli érvényesülés minden területe, abban a körben, 

ahol a férfi erkölcsi élete tárgyalható, ott a nőé is az.846 Az 1978. évi IV. törvény indokolása 

köztes álláspontot foglalt el ebben a kérdésben, mivel a női tisztességet támadó  

cselekménynél a valóság bizonyítását nem tartotta kizártnak, de fokozott gonddal kell 

 
842 Kúria Bfv.II.1975/2015/5. számú végzése 
843 EBH 2009.2028. 
844 EBH 2019.B.2. 
845 POLT P. (főszerk.) (2013), 138. 
846 KÁLMÁN GY. (1961), 184. 
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vizsgálni, hogy az erre vonatkozó indítványnak hely adható-e. Ez a kérdés merült fel abban az 

ügyben, ahol a terhelt többoldalas levelet írt az általános érseki helynökhöz a sértett 

magánéletével kapcsolatban, erkölcstelen életmódjára utalva. A levélben írtak szerint  a sértett 

„erkölcsileg    jó    mintát    édesanyjától    nem    láthatott”,    édesapját    édesanyjával  együtt 

„öngyilkosságba kergették” és „nagy valószínűséggel a hitoktató is azt az utat követi, amelyet 

otthon tanult”. A sértettnek „itthon a legtrágárabb szavak hagyják el a száját”, valamint „férfi 

barátaival el-elvonul egy-egy hétre valahová”. A terhelt a levélben kifejtette, hogy e tények 

miatt a sértett hitoktatóként nem dolgozhat, mert ez a feladatkörével összeegyeztethetetlen. A 

szükséges intézkedések meg nem tétele esetére kilátásba helyezte magasabb egyházi 

fórumhoz való folyamodását, hogy „az erkölcsileg nem megfelelő személyek gyermekeket, 

fiatalokat legalább az egyházon belül ne oktassanak”. A Legfelsőbb Bíróság elvi éllel 

rögzítette, hogy „A női becsületet érintő gyalázkodó jellegű kijelentések kapcsán a 

valóságbizonyításnak megengedhetősége kizárt”.847 A Kommentár is megjegyzi, hogy az 

ítélkezési gyakorlat általában nem engedi meg a valóság bizonyítását a magánéletre, családi 

életre és a női becsületre (a nők nemi életére) vonatkozó tényállítások tekintetében, bár ezt 

feltétlen jellegűnek nem lehet tekinteni, mert minél közelebb áll a közélethez az 

életviszonyoknak az a köre, amelyről a tényállítás szól, annál szélesebb kört fog át a 

közérdeknek vagy a jogos magánérdeknek az a védelme, amelynek alapján a valóság 

kimondható, és fordítva, minél közelebb van ez a magánélethez, annál jobban leszűkül a 

valóság bizonyításának a lehetősége.848
 

 
9.6.2. Korábbi bírósági eljárásban végzett bizonyítékértékelés 

 
A valóságbizonyítás kérdésében is állást kellett foglalnia a bíróságoknak abban az eljárásban, 

amely Dr. H.Á. 2004. január 23-án a Hír TV „péntek8 mondatvadász” című műsorában 

elhangzott következő kijelentése miatt indult: „Módom volt a Nagy Imre per mai napig 

teljesen zárt és a mai napig teljesen titkos iratanyagait végigolvasva, nem a bírósági pert, 

félreértés ne essék, mert az igazi anyag, amit titkosítani kell valakiknek, az az operatív és a 

nyomozati dobozok tömege, tehát ez egy nagyon nagy iratanyag. Én egy teljes nyáron át 

átrágtam magam ezen és szembesültem, némileg megrázó módon például egy olyan 

problémával, hogy G. M. felakasztása amit az ember soha nem értett, hisz ő egy újságíró volt 

56-ban. Nem viselt politikai funkciót és mégis kíméletlenül ugye felakasztották. Az ember ezt 

még a kommunista logika nézőpontjából sem igazán értette. Na, én ott megértettem, mert 

néhány társa olyan mértékig terhelő vallomásokat tett rá, például V. M., ami számomra 

megdöbbentő volt.” 

Az elsőfokú bíróság elrendelte a valóság bizonyítását, melyet több tényállítás 

vonatkozásában sikeresnek tartott. Álláspontja szerint azonban a valóság bizonyítása 

eredménytelen maradt azon tényállítás vonatkozásában, ami elsősorban a vád lényegét 

képezte, nevezetesen: többek között néhai dr. V. M. terhelő vallomása miatt akasztották fel G. 

M.-t. A 36/1994. (VI.24.) AB határozatban megfogalmazott alkotmányos követelményt 

alkalmazva úgy ítélte meg azonban, hogy a vádlottat sem szándékosság, sem gondatlanság 

 
 

847 BH 2007.365. 
848 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 438/1. 
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nem terheli a valótlanság vonatkozásában, így felmentő ítéletet hozott. A másodfokú bíróság a 

felmentéssel egyetértett, annak jogcímével azonban nem. Okfejtése szerint a terhelő 

vallomások és a G. M.-mel szemben kiszabott halálbüntetés között közvetett ok-okozati 

összefüggés megállapítható, tehát a valóság bizonyítása a lényeget illetően e körben is 

eredményes volt. Ugyanakkor - a másodfokú bíróság szerint – a V. M. általi vallomás terhelő 

szerepének mértéke nem képezhette valóság bizonyítása tárgyát, mivel az vélemény. A 

felmentés oka tehát nem a jogellenesség hiánya, hanem a valóság bizonyítása. A Kúria szerint 

azonban anyagi jogszabályt sértettek a bíróságok a terhelt felmentésével. A vád  tárgyát 

képező megnyilatkozás a Kúria olvasatában azt jelentette, hogy „a per iratanyagából szerzett 

ismeret alapján G.M. halálra ítélésének korabeli indoka – többek között – V. M. olyan 

mértékig terhelő vallomása, ami dr. H.Á.t- megdöbbentette”. Az adott tényállítás 

vonatkozásában azonban valóság bizonyítása nem lehetséges. A megnyilatkozás szerinti adott 

tény vonatkozásában ugyanis a valóság bizonyítása révén, annak eredményeként a 

magánvádas ügyben eljáró bíróság által megállapítás eleve nem tehető. A magánvádas ügyben 

eljáró bíróság általi ilyen megállapítás valójában ugyanis azt igényli, hogy a bíróság érdemben 

állást foglaljon a korábbi perbeli bíró mérlegelése, bizonyíték értékelése tárgyában. Valóság 

bizonyításának nem lehet tárgya valamely korábbi perbeli bizonyíték mikénti mérlegelésének 

a bíróság bizonyítási, ténymegállapító, jogi értékelő és büntetést kiszabó tevékenységében 

játszott szerepe.849 Ennek oka, hogy a valóság bizonyítás során nem vizsgálható a korábbi 

bírói bizonyítékértékelés és perbeli meggyőződés, másrészt, a történelmi körülményekre 

figyelemmel az 1958-as perbeli bizonyítást és döntést nem is lehet a bizonyítékok logikus, 

ésszerű mérlegelése mentén vizsgálni. 

 
9.6.3. Vallási hovatartozás 

 
Egészen érdekes kontextusban merült fel a valóságbizonyítás kérdése abban az eljárásban, 

ahol a vádlott a magánvádlóról többek között azt állította, hogy „úgy csatlakozott a 

közösséghez, úgy került pozícióba, hogy előtte nem tért be, hanem szándékosan becsapta 

vallási státuszával kapcsolatban őket”. Míg a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet 

hatályon kívül helyező végzésben kifejezett utasítást adott annak tisztázására, hogy „a zsidó 

jog szerint ki minősül zsidónak, ki lehet a zsidó hitközség tagja, valamint vezetője, a tagokat 

és vezetőket nyilatkoztatják-e arról, hogy a taggá vagy vezetővé válás feltételrendszerének 

megfelelnek-e és a magánvádlót kérdezték-e a kritériumoknak való megfelelőségéről, illetve 

tett-e olyan nyilatkozatot, hogy ezeknek megfelel”,850 a Fővárosi Ítélőtábla elvi éllel kizárta a 

valóságbizonyítás elrendelését, mivel „a sértett magánéletére, családi életére vonatkozóan – 

ide értve a származását, vallását is – a valóság bizonyításának elrendelésére nem kerülhet 

sor”.851 E ponton azonban tetten érhető némi ellentmondás az ítéletben, hiszen a harmadfokú 

bíróság többek között arra alapozta a felmentő ítéletet, hogy a sértett éppen a vallási 

közösségben betöltött pozíciói és megnyilvánulásai folytán közszereplő, az ügy pedig 

közérdekű volt. 

 

 

849 EBH 2015.B.28 [133]-[136] bekezdések 
850 Fővárosi Törvényszék 20.Bf.10386/2013/4. számú végzése 
851 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete 
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9.7. A valóságbizonyítás elrendelésének eljárási feltételei 

 
A Bv. e kérdésben nem az officialitás talaján állt, a valóság bizonyítását a vádlott vagy a védő 

indítványozhatta, elrendelésének hivatalból nem volt helye. Ezzel a szabályozással az 1961. 

évi V. törvény szakított, amely szerint a valóság bizonyításának elrendelését a vádlott és a 

védő is indítványozhatja, de a bíróság hivatalból is elrendelheti. 1962 óta ez a szabály 

érvényesül. Tekintettel arra, hogy a valóság bizonyítása körében egy büntethetőséget kizáró 

ok fennforgása képezi a vizsgálat tárgyát, melynek megállapítása a terhelt javát szolgálja, a 

valóságbizonyítás hivatalból történő elrendelése nem sérti az eljárási szerepek megosztását 

sem. A valóság bizonyításának indítványozása, ellentétben a Bv. korábbi szabályával, nincs 

határidőhöz kötve. 

 
9.8. Döntés a valóságbizonyítás elrendeléséről 

 
A valóság bizonyításának elrendeléséről nem szükséges alakszerű határozattal dönteni. Ettől 

függetlenül megfigyelhető, hogy a bíróságok végzést hoznak. Amennyiben a vád tárgyát több 

tárgykörben tett állítások képezik, célszerű azt is meghatározni, hogy a bíróság mely 

kérdésben vagy kérdésekben rendelte el a valóság bizonyítását. A Fővárosi Törvényszék egy 

hatályon kívül helyező végzésben felrótta az elsőfokú bíróságnak, hogy „a tárgyalási 

jegyzőkönyvek nem tartalmaznak ilyen pervezető végzést, így kétséget kizáróan nem 

állapítható meg, hogy a valóság bizonyítását mely állításokkal kapcsolatban tekintette 

elrendeltnek”.852 Ha azonban a bíróság a becsület csorbítására alkalmas tény valóságát a 

bizonyítási eljárás keretében a szükséges körben megvizsgálta, a valóságbizonyítás 

elrendelésének elmaradása nem sérelmezhető.853
 

 
9.9. A valóság bizonyítás köre és a bizonyítás lefolytatásának módja 

 
A gyakorlatban elsősorban azok az esetek jelentenek problémát, amikor a vádlott 

bűncselekményre vonatkozó állításokat fogalmaz meg. E körben három esetkört érdemes 

megkülönböztetni: 

 
a) jogerősen megállapították a bűncselekmény elkövetését 

 
Ebben az esetben a jogerős ítélet csatolásával, vagy beszerzésével a valóságbizonyítás 

könnyen sikerre vezet. Kérdéses azonban, hogy meddig lehet egy korábbi elítélés 

felemlegetése közérdek. Már Angyal is felhívta a figyelmet, hogy „Lehetnek körülmények, 

melyek között indokolt az ilyen régi bűncselekmény felemlítése, ilyenkor a bizonyítás 

megengedése s az ezt nyomon követő felmentés helyénvaló, de ha valaki minden ok nélkül 

hánytorgatja fel másnak büntetéssel kiengesztelt s már-már feledésbe ment múltját, azt meg 

kell büntetni, azzal szemben védelembe kell venni a sértettet”.854 A hatályos Btk. ilyen 

 

 

852 Fővárosi Törvényszék 26.Bf.7156/2013/6. számú végzése 
853 BH 2015.323. 
854 ANGYAL P. (1927), 91. 
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rendelkezést nem tartalmaz, így a bírói mérlegelés körébe tartozik annak eldöntése, hogy a 

korábbi elítélés felemlítése valóban közérdekűnek tekinthető-e. 

 
b) folyamatban van a büntetőeljárás 

 
Ilyen esetben az eljárási célszerűség azt kívánja, hogy ugyanabban a kérdésben egyszerre két 

büntetőeljárás ne folyjon, és különösen kerülendő, hogy két ellenkező bírói döntés szülessen. 

A Csemegi Kódex 267. §-a kifejezetten előírta, hogy „Ha az állított tény miatt büntető vagy 

fegyelmi eljárás indíttatott meg, mielőtt még a rágalmazás vagy becsületsértés tárgyában a 

bíróság jogérvényes ítéletet hozott: ez utóbbi iránti eljárás mindaddig felfüggesztendő, míg az 

annak alapját képező tény miatt folyamatba tett büntető vagy fegyelmi eljárás be nem 

fejeztetett”. Hasonló rendelkezést tartalmazott a Bv. 27. §-a.855 Ez a megközelítés jelenleg is 

helyesnek tűnik, bár a kúriai gyakorlatban arra is van példa, hogy egyszerűbb megítélésű 

ügyben ilyenkor is lefolytatható a valóságbizonyítás. A döntés alapjául szolgáló tényállás 

szerint a magánvádló férje ellen nyomozás volt folyamatban súlyos testi sértés kísérlete és 

garázdaság gyanúja miatt, a terhelt pedig azt állította, hogy „a magánvádló valamilyen 

formában részese volt a férje által elkövetett élet ellenes súlyos bűncselekménynek”. A Kúria 

álláspontja szerint ilyen esetben a valóság bizonyítása kizárólag iratvizsgálatot igényelt, 

személyi bizonyítás az alapügy nyomozásával párhuzamosan nem folytatható. Mivel pedig a 

magánvádló gyanúsítotti kihallgatására nem került sor, személye elkövetőként fel sem merült, 

valótlan volt a terhelti állítás.856
 

 
c) volt folyamatban büntetőeljárás, de nem állapították meg bűncselekmény elkövetését 

 
A Bv. 15. §-a alapján abszolút volt a valóságbizonyítás tilalma, ha az állítás, a híresztelés 

vagy a kifejezés oly bűncselekményre vagy fegyelmi vétségre vonatkozik, amely felől bírói 

hatóság abból az okból hozott felmentő ítéletet vagy megszüntető határozatot, hogy akár a vád 

alapjául vett cselekmény, akár pedig az, hogy a sértett követte el, nincs bebizonyítva. 

A gyakorlatban azok az ügyek okoznak problémát, ahol a vádlott olyan 

bűncselekmény elkövetésére vonatkozó állításokat fogalmaz meg, amelyekkel kapcsolatban 

folyt nyomozás, azonban megszüntetésre került. Egy ilyen ügyben az elsőfokú bíróság úgy 

ítélte meg, hogy a vádlott által állított cselekmények állítólagos elkövetését követő több évvel 

a valóságbizonyításnak a tanúbizonyítás nem lehetett megfelelő eszköze, ezért a bíróság a 

vádlott tanúk meghallgatására vonatkozó indítványát elutasította.857 A másodfokon eljáró 

bíróság szerint viszont az a körülmény, hogy a vádlott által híresztelt tényt a cselekmény 

elkövetése előtt nem állapították meg jogerős határozattal, a valóság bizonyításának 

elrendelése szempontjából nem bír jelentőséggel. E tekintetben annak sincs jelentősége, hogy 

a bizonyítás milyen eredménnyel járhat a valóság bizonyítása körében. Amennyiben a valóság 

bizonyításának feltételei fennállnak, annak a nyilvánvaló sikertelensége esetén is indokolt 

annak elrendelése, majd ennek folyományaként teljes körű érdemi lefolytatása. (BH 

 
855 Ha oly tény miatt, amelynek valóságára nézve a bizonyítást elrendelték, bűnvádi vagy fegyelmi eljárást 

indítottak, ennek jogerős befejezéséig az eljárást a bíróság felfüggeszti. 
856 BH 2015.323. 
857 PKKB 12.B.36.573/2011/25. számú ítélete, 7. 
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1998.570)858 A jogegységesítő céllal közzétett határozatok is azt hangsúlyozzák, hogy a 

valóság bizonyításának előre várható eredménye vagy eredménytelensége - tehát a praktikus 

szempontok - a valóság bizonyításának elrendelése szempontjából nem vehetők 

figyelembe.859
 

Mit jelent azonban a teljes körű érdemi lefolytatás például egy olyan ügyben, ahol sem 

a nyomozó hatóság, sem az ügyészség nem látta megállapíthatónak a hűtlen kezelést? 

Nyilvánvaló, hogy nem a magánvádas ügyben eljáró bíróságnak kell a nyomozást lefolytatnia. 

Milyen terjedelemben és meddig engedhető meg ennek bolygatása valóságbizonyítás 

keretében? Ez ugyanis a közvádas ügyben a jogorvoslati jogok kijátszását is eredményezi. Ha 

praktikus szempontok nem játszhatnak szerepet a valóság bizonyítás elrendelése kérdésében, 

adott esetben évekig kell meghallgatni olyan tanúkat, akikről eleve tudható, hogy nem fognak 

magukra nézve terhelő vallomást tenni. Egyetértek Cserni Jánossal, miszerint „a valóság 

bizonyításának ürügyén nincs mód a magánvádlóval szemben az állított tény valódiságának 

bebizonyítása végett a büntetőeljárás megindítására. Ellenkező esetben e jogintézmény 

túlnyúlna a magánvádas büntetőeljárás célján, és jelentős visszaéléseket eredményezhetne”.860
 

 
9.10. A valóságbizonyítás elmaradása 

 
Gondosan kell vizsgálni, hogy a jogorvoslat során a valóságbizonyítás elrendelésének 

elmulasztását, vagy a bizonyítás elégtelen voltát sérelmezik, e kettő ugyanis eltérő 

jogkövetkezményeket von maga után. Már Angyal is hangsúlyozta, az a kérdés, „vajjon a 

valóság bizonyíthatóságának megengedése esetében az előterjesztett bizonyítékok 

beszereztessenek-e alaki kérdés, - maga a valóság bizonyíthatóságának kérdése azonban már 

nem alaki, hanem anyagjogi kérdés” (Bjt. 79. kötet. 158.1.).861 Erre az álláspontra 

helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság is, kimondva, hogy a közérdek vagy a jogos magánérdek 

védelmének indokoltsága büntethetőségi akadályt jelenthet, ezért törvénysértő a valóság 

bizonyításának mellőzése, ha attól a büntethetőség kizárása függhet.862 Számos határozatban 

megerősítette, hogy ilyen esetben a büntető anyagi jogi rendelkezések megsértéséről van szó, 

hiszen e nélkül a büntetőjogi felelősség kérdésében nem lehetett állást foglalni.863 A valóság 

bizonyítása körében feltárt hiányosságok viszont már az ítélet megalapozatlanságát 

eredményezhetik.864 Ez a felülvizsgálat megengedettségére alapvetően kihat, hiszen míg az 

anyagi jogszabálysértés megnyitja a felülvizsgálat lehetőségét,865 addig a tényállás 

 

 

858 Fővárosi Törvényszék 26.Bf.7156/2013/6. végzése, 3. 
859 EBH 1999.87., BH 2000.285. 
860 CSERNI J. (2007), 127. 
861 ANGYAL P. (1997), 97. 
862 BH 1994.171., EBH 1999.87. 
863 EBH 1999.4, Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.123/2006/5. számú végzése, BH 2000.285. 
864 Fővárosi Törvényszék 26.Bf.7156/2013/6. végzése, 3. 
865 „A felülvizsgálati indítvány nem a tényállást támadta. Az eljárt bíróságnak … a valóság bizonyítása 

kérdésében elfoglalt álláspontja pedig, mint anyagi jogi kérdés felülvizsgálat útján érdemben támadható”. A 

konkrét ügyben éppen a valóság bizonyítás elmaradása miatt került sor az első- és másodfokú ítélet hatályon 

kívül helyezésére, és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítására. Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.841/2009/3. számú 

végzése 

Az EBH 2019.B.2. határozatban is hangsúlyozza a Kúria, hogy „a valóság bizonyításának törvényi feltételek 

ellenére történő elmaradása a korábbi Be. (1998. évi XIX. törvény) 416. § (1) bek. a) pontja szerinti, illetve 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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megalapozatlansága e rendkívüli jogorvoslat igénybe vételére nem jogosít fel.  Figyelembe 

kell venni azt is, hogy a Be. 784. § (1) bekezdése értelmében a magánvádló felülvizsgálati 

indítványt nem terjeszthet elő, így a valóságbizonyítás elmaradására felülvizsgálati okként 

csak az elítélt és a védő hivatkozhat. 

 
9.11. A bizonyítás lehetséges kimenetele 

 
A valóságbizonyítás sajátossága, hogy az ártatlanság vélelméből következő bizonyítási 

főszabály megfordul. A bizonyítás terhét az viseli, aki ellen az eljárás folyik. Csak a 

bizonyított valóság zárja ki a büntethetőséget. Abban az esetben tehát, ha az állított vagy 

híresztelt tény tartalmi valósága tekintetében nem alakul ki az eljáró bíróság meggyőződése, 

az elkövető büntetőjogi felelősségét meg kell állapítani. A jogegységesítő céllal közzétett 

határozatok is hangsúlyozzák, hogy a nem bizonyíthatóság a terhelt terhére esik, az  

ártatlanság vélelme nem érvényesül.866 A valóság bizonyításának sikere vezethet az 

elkövetőnek a büntethetőséget kizáró okból való felmentésére.867
 

 
9.12. A felmentéshez szükséges bizonyítottság szintje 

 
Már Angyal leszögezi, hogy „a valóság bebizonyításának jogi értelme nem az, hogy az állított 

ténynek minden részlete, árnyalata, hanem, hogy a rágalomnak állított tényállítás lényege 

bizonyíttassék s az állított és bizonyított tények között egyensúly, vagy legalább 

jelentőségbeli arány legyen”.868 Az 1978. évi IV. törvényhez fűzött miniszteri indokolás is azt 

hangsúlyozta, hogy a tény állítása stb. valóságának a megállapítása szempontjából nem 

elengedhetetlenül szükséges az állított és a bizonyított tények teljes egybehangoltsága. Sikeres 

a valóságbizonyítás akkor is, ha a tényállítás lényege bizonyult valónak. A  Legfelsőbb 

Bíróság szerint sem feltétel, hogy a tényállításnak minden mellékes, apró részlete, árnyalata 

bizonyítást nyerjen. Ha az állított tény és a bizonyított tény pontosan nem vág egybe, a 

valóságbizonyítás sikerének megítélése szempontjából a tényállás lényegének és a benne 

foglalt sértés súlyának a vizsgálata igazít el. Ha a bebizonyított tény jellege nem mutat 

lényeges eltérést az állított tény jellegétől, emellett pedig az utóbbiban foglalt sértés nem 

lényegesen súlyosabb, mint az előbbiben foglalt, akkor a valóság bizonyítása eredményes.869 

Ettől az iránytól a Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsának felfogása tér el, mely 

szerint „a tényállítások, a becsület csorbítására irányuló tények használata esetén a 

közszereplők esetében a bizonyítás nem a való tények feltárására, hanem csak az elkövető 

jóhiszeműségének igazolására, annak feltárására, kiderítésére szolgálhat”.870
 

 
9.13. A strasbourgi megközelítés 

 

 

a hatályos Be. 649. § (1) bek. a) pont aa) alpontja szerinti anyagi jogszabálysértést valósíthat meg, amely 

felülvizsgálati okot képez”. 
866 BH 2000.285. 
867 EBH 1999.4, BH 1999.540. 
868 ANGYAL P. (1927), 95. 
869 BH 1994.121 
870 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2010/5. számú végzése, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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A Mc Vicar-ügyben az EJEB úgy foglalt állást, annak megkövetelése, hogy a kérelmező 

bizonyítsa, hogy az állításai lényegét tekintve valósak, vélemény-nyilvánítási szabadságának 

igazolt korlátozását képezte a 10. cikk 2. bekezdésére figyelemmel.871 Nem ellentétes tehát az 

Egyezmény 10. cikkével, hogy tényállítások tekintetében az állítás valóságát a vádlottnak kell 

bizonyítania, és a bizonyítatalanság az ő terhére esik. A 10. cikk megsértése akkor merül fel, 

ha értékítéletek esetében követelik meg a valóság bizonyítását.872 Mivel a valóság 

bizonyításának elrendelésére csak tényekkel kapcsolatban kerülhet sor, ez a probléma akkor 

állhat elő, ha az EJEB nem ért egyet az inkriminált közlés nemzeti bíróság  általi 

minősítésével. Hasonlóképp egyezménysértő, ha a kérelmezőtől a valóság bizonyítását 

követelik meg, ugyanakkor megfosztják attól a lehetőségtől, hogy az állításait alátámasztó 

bizonyításra sor kerülhessen.873 Ezt meg kell különböztetni attól az esettől, amikor a vádlott 

indítványozza a valóságbizonyítás elrendelését, azt azonban a törvényi feltételek hiányában 

nem rendeli el a bíróság. A 10. cikk megsértésének megállapítását vonhatja maga után az is, 

ha a bizonyítottság szintjét túlzottan magasan állapítják meg. Az EJEB számos ügyben 

hangsúlyozta, hogy nem lehet olyan szintű bizonyítást elvárni, mint amelyet a vádhatóságnak 

kell produkálnia a vád megalapozása érdekében.874 A tényállításnak tehát lényegét tekintve 

kell valósnak lennie, és ez a bizonyítottsági szint nem eshet egybe azzal, amit a vádhatóságtól 

a vád bizonyítása körében kíván meg az eljárásjog. 

A valóság bizonyítás elrendelésének törvényi feltételei korrelálnak az EJEB által vizsgált 

szempontokkal. Mivel a vélemény-nyilvánítási szabadság fokozott védelmét a közlésnek a 

közügyekkel való kapcsolata alapozza meg, nem lehet egyezménysértő a valóság bizonyítás 

elrendelésének a közérdektől való függővé tétele. Egyezménysértés e körben akkor merülhet 

fel, ha a nemzeti bíróság nem ismerte fel a közlés közügy jellegét, és a közérdek fennállása 

ellenére nem rendelte el a valóság bizonyítását. A felmentéshez megkívánt bizonyítottsági 

szint ugyancsak összhangban van a strasbourgi standardokkal. 

 
9.14. Az alkotmányjogi megközelítés 

 
9.14.1. Az alkotmányos követelmény megjelenése 

 
A valóságbizonyítás szabályait első alkalommal 1994-ben vetette alkotmányossági kontroll 

alá az AB. A 36/1994. (VI.24.) AB határozat alkotmányos követelményként rögzítette, hogy 

„a becsület csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló 

kifejezés használata csak akkor büntethető, ha a becsület csorbítására alkalmas tényt állító, 

híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése lényegét 

tekintve valótlan vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy 

foglalkozása alapján reá irányadó szabályok szerint - az adott állítás tárgyára, a közlés 

eszközére és címzettjeire tekintettel -  elvárható  figyelmet  vagy körültekintést elmulasztotta”. 
 

871 CASE OF McVICAR v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 46311/99) § 87 
872 CASE OF LINGENS v. AUSTRIA (Application no. 9815/82) 
873 CASE OF KARMAN v. RUSSIA (Application no. 29372/02) § 42 
874 CASE OF UNGVÁRY AND IRODALOM KFT. v. HUNGARY (Application no. 64520/10) § 56, CASE OF 

UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT v. AUSTRIA (Application no. 28525/95) § 46, 

CASE OF WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN-VERLAGS GMBH v. AUSTRIA (Application 

no.58547/00) § 39, CASE OF KARMAN v. RUSSIA (Application no. 29372/02) § 42 
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A büntetőjogi felelősség szűkítését tehát további bűnösségi elemek beépítésével kívánta elérni 

a testület. 

A valótlansággal kapcsolatos tudattartalom vizsgálatának megkövetelése nem 

tekinthető példa nélkülinek. A New York Times ügyben875 a Supreme Court olyan értelmezést 

fogadott el, amely a felperestől nemcsak az állítás valótlanságának, hanem az alperes 

rosszhiszeműségének bizonyítását is megköveteli. Az EJEB gyakorlatában egyre nagyobb 

jelentőséghez jut a jóhiszeműség.876 Mint láttuk, Németországban a bűnösségi elvre 

hivatkozással számos szerző a valótlanság tekintetében legalább gondatlanságot követel meg. 

Ezek a követelmények nem okoznak dogmatikai problémát egy amerikai polgári perben, vagy 

egy mérlegelésre épülő strasbourgi ítéletben, ahol a dogmatikai megfontolások amúgy sem 

játszanak szerepet. A dogmatikus büntetőjogban azonban már problémát okozhatnak. Nem 

véletlen, hogy német szerzők az effajta követelmények tényállás idegenségére hívják fel a 

figyelmet. 

 
9.14.2. Az alkotmányos követelmény dogmatikai problémái 

 
A fenti tartalommal megfogalmazott alkotmányos követelmény három igen jelentős 

dogmatikai problémát implikált: 

1. A különböző modellek keveredése, bűnösségi vizsgálat megkövetelése egy objektív 

büntethetőséget kizáró ok kapcsán. 

2. Gondatlan elemek megjelenése egy szándékos bűncselekménynél. 

3. A rendelkező részben megfogalmazott standard nem fedi a büntetőjogi gondatlanságot. 

 
Ahogy azt fent kifejtettük, három modell is alkalmazható arra, hogy a valóság- 

valótlanság kérdését kezelje a rágalmazás tényállásában. Nem szabad azonban figyelmen 

kívül hagyni e modellek jellegadó sajátosságait, azt, hogy mást eredményeznek a bizonyítás 

szempontjából, és hogy nem egyformán képesek kezelni a bűnösség kérdését. Az uralkodónak 

tekinthető álláspont szerint a valóságbizonyítás a magyar büntetőjogban objektív jellegű, ezért 

bűnösségi elemek vizsgálatára nem alkalmas. 

A dogmatikai zavart tovább fokozta az AB, amikor a büntethetőség feltételeként a 

gondosság vizsgálatát is megkövetelte. A büntetőjogban gondossággal, illetve 

gondatlansággal csak akkor van értelme foglalkozni, ha az adott bűncselekménynek 

büntetendő a gondatlan elkövetése, amiről viszont a Btk-nak kifejezetten rendelkeznie kell. A 

rágalmazás szándékos bűncselekmény, gondatlan alakzatát nem rendelte és nem rendeli 

büntetni a magyar büntetőjog, ezért sem értelmezhető a tényállási elemet nem képező 

valótlansággal kapcsolatos gondatlanság vizsgálata. Vida Mihály megfogalmazásában „az 

alkotmányos büntethetőséghez szubjektív oldalon (a hamis vádhoz, hamis tanúzáshoz 

hasonló) a valótlanság ismeretével kapcsolatos „rágalmazási szándék”, illetve foglalkozás, 

 

875 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) 
876 A Csánics-ügyben (CASE OF CSÁNICS v. HUNGARY (Application no. 12188/06) úgy fogalmazott az 

EJEB, valószínűbb, hogy a kérelmező állításai megalapozottak voltak, vagy, hogy legalábbis jóhiszeműen tette 

azokat, összhangban azokkal a minimális követelményekkel, amelyek a nyilvános vitákban megszólalókra 

vonatkoznak. A Dalban-ügyben (CASE OF DALBAN v. ROMANIA (Application no. 28114/95)  pedig  a 

Bíróság akkor is védettnek minősítette az állítást, ha az nem volt teljesen alaptalan. Az újságírók tekintetében 

tehát a jóhiszeműség háttérbe szorította a kellő ténybeli alapok meglétét. 
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vagy hivatásszerűen ilyen tevékenységet folytató személyek esetében (például újságíró, 

riporter, jogi képviselő, stb.) pedig az ezzel kapcsolatos „rágalmazási gondatlanság” 

szükséges.”877 A példa jól mutatja azt az erőfeszítést, hogy az alkotmányos követelményben 

megfogalmazottakat valamilyen létező büntetőjogi konstrukcióhoz lehessen hasonlítani, de 

egyben a jelentős dogmatikai különbséget is szemlélteti. A hamis vád és a hamis tanúzás 

esetében ugyanis a Btk. tényállási elemként határozza meg a hamisságot, és mindkét 

bűncselekmény esetében büntetni rendeli a gondatlan elkövetést, így nemcsak törvényi alapja, 

de dogmatikai értelme is van a hamisság vonatkozásában az elkövetői tudattartalom 

vizsgálatának és a gondatlanság felrovásának. A rágalmazás esetében viszont mindkét feltétel 

hiányzik. 

A magyar büntetőjogban a gondatlanságnak két fajtája ismert: a tudatos és a hanyag 

gondatlanság. Előbbi esetében az elkövető előre látja magatartásának lehetséges 

következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, a hanyagság esetében viszont 

azért nem látja előre e következményeket, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést 

elmulasztotta. A hanyagság esetében szokásos objektív gondossági kötelességet és szubjektív 

gondosságra való képességet megkülönböztetni. Utóbbi körében vizsgálják, hogy a terhelttől 

elvárható volt-e azon gondosság tanúsítása, amelyet egy adott élethelyzetben a gondosan 

eljáró személyektől megkövetel a jog. Az alkotmányos követelmény második része, miszerint 

„azért nem tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá 

irányadó szabályok szerint - az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire 

tekintettel - elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta”, a büntetőjogi 

gondatlanság fent vázolt rendszerébe nem illeszkedik. A formula ezen része egy lege artis 

gondossági kötelezettség megszegését jelenti, ami a hanyag gondatlanság körében az objektív 

gondossági kötelezettség megszegésével hozható kapcsolatba, de semmiképpen nem egyenlő 

a hanyag gondatlansággal, hiszen ott második lépcsőben a terhelt személyére vetített, 

egyéniesített vizsgálatot is el kellene végezni. Az alkotmányos követelmény ezen része tehát 

objektivizált felelősséget jelent, és így természetét tekintve sokkal közelebb áll a polgári jogi 

felelősséghez, mint a büntetőjogihoz. Ez a gondossági/gondatlansági érvelés az indokolás 

későbbi részében is visszatér: „a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a 

becsületsértésre alkalmas valótlan 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”.878
 

Az Alkotmánybíróság tehát a tényállástól és a büntetőjogi dogmatikától idegen 

bűnösségi alakzattal terhelte meg a bűncselekményt. Az Alkotmánybíróság okfejtése ugyanis 

a büntetőjog nyelvére vagy úgy képezhető le, hogy megteremtette a valótlan tényállítással 

megvalósuló rágalmazás gondatlan alakzatát, ahol azonban az objektív gondossági 

kötelezettség megszegése önmagában a gondatlanság megállapítását kell, hogy maga után 

vonja, vagy úgy, hogy létrehozott egy külön bűncselekményt, ahol a foglalkozási szabályok 

 

 
 

877 HORVÁTH T.-NAGY F.-VIDA M.-KERESZTY B.-MARÁZ V. (1999), 196. 
878 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, Indokolás III.2. pont 
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megszegése az elkövetési magatartás és ezzel okozati összefüggésben történik a becsület 

csorbítására alkalmas valótlan tényállítás. 

A határozat ezen megállapítását számos büntetőjogász bírálta. Gellér megállapítja, 

hogy „az Alkotmánybíróság a büntetőjog rendelkezéseivel ellentétesen fogalmazott meg 

szabályokat a büntetőjog számára. … Ezzel az alkotmánybírósági kijelentéssel a joggyakorlat 

nem is tudott mit kezdeni”.879 Az Alkotmánybíróság büntető jogdogmatikát is érintő 

fejtegetésének tévességét hangsúlyozza Polt is.880 Az Alkotmánybíróság „következtetései egy 

sajátos bűnösségi alakzatot teremtenek, amikor a hatályos jogszabállyal szemben kialakít 

egyfajta rágalmazási szándékot, illetve rágalmazási gondatlanságot. Ez az értelmezés nem fér 

bele a büntető jogdogmatika kereteibe.”881 Wiener szerint az AB határozatnak a 

bűncselekmény szubjektív oldalával kapcsolatos fejtegetései „olyan büntető dogmatikai 

problémát érintenek, amely nem alkotmányjogi kérdés”.882 Majd tanulmánya végén 

megjegyzi, hogy „nem alkotmányjogi kérdés a büntetőjogi felelősség anyagi és eljárásjogi 

feltételeinek rendszerbe foglalása és működtetése”.883 A szakjogi dogmatika tiszteletben 

tartásának alapvető jellegét hangsúlyozza Szomora is, kiemelve, hogy „enélkül maga az 

alapjogok érvényre juttatására hivatott szakjog válik alkalmazhatatlanná”.884
 

Ez a határozat ütötte tehát az első rést a rágalmazás tényállásán, amikor a büntető 

dogmatikával összhangban nem lévő alkotmányos követelményt írt elő.885 Egy ilyen mértékű 

beavatkozás a büntetőjogi dogmatikába legfeljebb akkor lenne elfogadható, ha másként nem 

lehetne a kívánt célt elérni, és ez a mód alkalmas lenne a cél elérésére. 

 
9.14.3. A testület által detektált problémák 

 
Az Alkotmánybíróság a Btk. 232. §-ának vizsgálatakor arra az álláspontra helyezkedett, hogy 

a tényállás alkotmányellenességét nem küszöböli ki a valóság bizonyításának lehetősége az 

alábbi okokból: 

 
- A testület szerint „az igazsággal védekezés megengedése a bizonyítás terhe alatt, nem 

csupán a tudatosan valótlan állítások tilalmát jelenti, hanem alkalmas arra, hogy elrettentsen a 

közhatalmat gyakorlók tevékenységének bírálatától.” Az első probléma tehát a bizonyítási 

kötelezettség terheltre telepítése. 

 
- „A becsület csorbítására alkalmas tény valótlansága a bűncselekménynek nem tényállási 

eleme, így a való és valótlan tény közlése egyaránt bűncselekménynek minősül. A bűnösség 

megállapításához nem szükséges a tény valótlanságának tudata, ezért a tény valóságában való 

tévedés büntetőjogilag közömbös. Ugyancsak közömbös a bűncselekmény megvalósulása 
 

879 GELLÉR B. J. (2008), 24. 
880 POLT P. (2010), 158. 
881 Ibid., 160. 
882 WIENER A. I. (1995), 110. 
883 Ibid., 113. 
884 SZOMORA ZS. (2016b), 67. 
885 „Az Alkotmánybíróság valóban sebeket ejtett a büntetőjogi dogmatikán annak érdekében, hogy a 

véleménynyilvánítási szabadság büntetőjogi eszközökkel való korlátozásában a közlés szabadságának 

terjedelméről, a korlátozhatóság eszközeiről és határairól kialakított értelmezése a gyakorlatban érvényesüljön.” 

PALÁNKAI (2002) 



274  

szempontjából az elkövető „jó- vagy rosszhiszeműsége”, a tény valóságáról való 

meggyőződés tekintetében tanúsított gondossága vagy gondatlansága. Sem a kellően 

körültekintő eljárás, sem a „jóhiszemű” tévedés nem mentesíti az elkövetőt a büntetőjogi 

felelősség alól.”886 A második probléma, hogy a hatályos szabályozásban a való tény állítása, 

és a jóhiszeműen tett valótlan tényközlés is büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. 

 
- „A valóság bizonyítását a törvény feltételhez köti, a hatóság mérlegelésére bízza 

megengedhetőségét. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 232. § (4) bekezdésében, 

valamint a 182. § (2) bekezdésben e feltétel megfogalmazása magát a valóság bizonyítását is 

alkotmányellenesen korlátozza”.887 A harmadik probléma tehát, hogy a valóság bizonyítás 

elrendelése mérlegeléshez kötött. 

 
9.14.4. Az Alkotmánybíróság által választott megoldás értékelése 

 
Az Alkotmánybíróság azonban nem a vonatkozó rendelkezések megsemmisítését választotta, 

hanem ide pozícionálta az alkotmányos követelményt. Megállapította továbbá, hogy „a 

közhatalmat gyakorlók, illetve a közéleti szereplők tekintetében a való tények feltárását, még 

ha az alkalmas is e személyek társadalmi megbecsülésének csorbítására, minden esetben 

közérdekűnek kell tekinteni; annak mérlegelését nem lehet a büntető ügyekben eljáró 

hatóságra bízni”.888
 

E ponton értékelődnek fel a szabályozási modellekről, a valóságbizonyítás jogi 

jellegéről tett megállapítások. A valóságbizonyítás magyar szabályozásának két legfőbb 

jellemzője egyrészt az objektív jelleg, másrészt, hogy a bizonyítási teher a terhelten van. Ha 

ezen a két elemen változtatni akarunk, akkor egy másik modellt kell keresni. 

Figyelemre méltó Szomora tanulmánya, ahol szemléletesen bemutatja, hogy a 

probléma gyökere az egyes modellek keveredése az AB határozatban.889 Mi történt ugyanis? 

Az Alkotmánybíróság annak deklarálása után, hogy a valóságbizonyításra vonatkozó 

rendelkezés nem szünteti meg a norma alkotmányellenességét, sőt maga is 

alkotmányellenesen korlátozó, nem semmisítette meg a valóság bizonyításra vonatkozó 

rendelkezést, hanem éppen ott követelte meg az alkotmányos követelmény alkalmazását. Ez 

két szempontból is vitatható döntés. Egyrészt, mert dogmatikailag értelmezhetetlen 

eredményre vezetett, másrészt, mert nem alkalmas az AB által kívánt cél elérésére. Mivel a 

dogmatikai problémák fent már részletesen kifejtésre kerültek, itt azt szükséges kiemelni, 

hogy azok az aggályok, amelyek a bizonyítás sikertelensége következményeinek a terheltre 

hárításával kapcsolatban fogalmazódtak meg, nem szűnnek meg, ha a kérdés továbbra is a 

kimentő bizonyításra épülő valóságbizonyítás keretében nyer szabályozást. Ezt a problémát a 

New York Times szabályhoz hasonló standard átvétele okozta. Figyelmen kívül maradt, hogy 

azt egy polgári ügyben mondta ki a Supreme Court, ahol a felperesen van a bizonyítási 

kötelezettség és teher mind az állítás valótlanságát, mind  azt illetően, hogy az alperes 

szándékosan vagy súlyos gondatlansággal járt el. Ennek a fokozott bizonyítási 

 

886 36/1994. (VI.24.) AB határozat Indokolás II.3.3. pont 
887  Ibid., III.4. pont 
888  Ibid., III.4. pont 
889 SZOMORA ZS. (2016b), 62-67. 
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kötelezettségnek a felperesre telepítése tehát valóban a szóláskorlátozás szűkítését 

eredményezi. A rágalmazási ügyekben viszont speciális szabályok szerint folyik a 

valóságbizonyítás, ahol - a főszabálytól eltérően – a vádlotton van a bizonyítási teher a 

tényállítás valóságát illetően. Ahhoz tehát, hogy a tényállítás valótlanságával kapcsolatos 

tudattartalom vizsgálható legyen, és a bizonyítási teher ne a terhelten nyugodjon, a problémát 

ki kellett volna emelni a valóságbizonyítás köréből, hiszen ezeket a tényállási modell képes 

megvalósítani. 

Ami a harmadik problémát illeti: az Alkotmánybíróság saját okfejtése fényében is 

vitatható, hogy a közhatalmat gyakorlók, illetve a közéleti szereplők tekintetében minden 

tényállítás vonatkozásában meg kellene állapítani a közérdek fennállását, és automatikusan 

lehetővé kellene tenni a valóság bizonyítását. Ezen közérdek ugyanis csak akkor forog fenn, 

ha a tényállítás a közügyekkel áll összefüggésben. A közhatalom gyakorló és a közszereplő 

esetében sem igaz azonban, hogy életének minden szegmense közügy lenne. Ez egyértelműen 

kiderül az AB határozatból is, mely maga is hangsúlyozza, hogy az e minőségre  tekintet 

nélkül tett kijelentések vonatkozásában ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a 

magánszemélyeket. A valóságbizonyítás elrendelése feltételeként szereplő közérdek vagy 

jogos magánérdek tehát egyébként is alkalmas volt annak biztosítására, hogy a bíróságok a 

közügyek nyílt vitathatósága és a magánszféra védelme között a megfelelő egyensúlyt 

megteremtsék. 

Figyelmen kívül hagyta az Alkotmánybíróság, hogy a valóságbizonyítás intézménye 

száz éves múltra tekint vissza, annak kiforrott gyakorlata van. Érdemes e ponton a Csemegi 

Kódexre visszautalni, amely a valóságbizonyítás elrendelésének egyik esetköreként 

kifejezetten nevesítette azt, ha a sértett közhivatalnok, vagy hatóságnak tagja, s az állítás vagy 

kifejezés hivatásának gyakorlatára vonatkozik.890 Halász már 1914-ben azt írta, „Nem lehet 

tagadni, hogy a köznek ellenőrzési joga van a köztisztviselővel szemben, a miből ésszerűen 

következik, hogy meg kell adni a valódiság bizonyítás jogát az egyesnek, mint a köz 

dolgaiban érdekeltnek, amikor ezen controlljog gyakorlása közben a közfunctionarius 

defectusait észleli”.891 Ezt a rendelkezést a későbbi törvények ugyan nem emelték át, az 

elrendelés feltételeként absztraktabb jelleggel meghatározott közérdek azonban ezt az esetet is 

átfogta. Amennyiben a tényállítás hatóságot, közfeladatot ellátó személyt, közszereplőt érint, 

közügyekkel összefüggésben, nehéz azt mondani, hogy az ne tenné megállapíthatóvá a 

közérdek fennforgását. Ebben az esetben pedig a töretlen bírói gyakorlat alapján a bíróságnak 

hivatalból is el kell rendelnie a valóság bizonyítását. A Legfelsőbb Bíróság a magánvádló 

közszereplői minőségére tekintettel a következőképpen foglalt állást: „Közérdek fűződik 

ahhoz, hogy a közszereplő esetleges alkalmatlansága vagy visszaélése nyilvánosságra 

kerüljön”.892 Amennyiben viszont a tényállítás bár közszereplőre vonatkozik, nincs 

értékelhető kapcsolatban a közügyekkel, sem közérdek, sem jogos magánérdek nem indokolta 

a tényállítás megtételét, akkor nincs ok a valóság bizonyításának elrendelésére. Egyetértek 

tehát azzal, hogy „nem lehet eleve minden esetben ex lege lehetővé tenni a valóság 

bizonyítását, mert akkor a tényállások nem védenék a személyek emberi méltóságát és 

magánszféráját pl. a családi vagy magántitkok önkényes, szenzációhajhász, rosszindulatú 
 

890 Csemegi Kódex 263. § 
891 HALÁSZ Z. (1914), 181. 
892 Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.123/2006/5. számú végzése 



895 13/2014. (IV.18.) AB határozat [31] bekezdés 
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kiteregetése, a puszta mocskolódás ellen.”893 Helytállóan mutatott rá Tersztyánszky Ödön, 

hogy „a "közérdek" és a "bárki jogos érdeke" tartalmát a rendes bírói gyakorlat alakítja ki: 

eszerint pedig minél közelebb áll a közélethez az életviszonyoknak az a köre, amelyről a 

tényállítás szól, annál szélesebb kört fog át a közérdeknek vagy a jogos magánérdeknek az a 

védelme, amelynek alapján a valóság kimondható; és minél közelebb van ez a magánélethez, 

annál jobban leszűkül a valóság bizonyításának lehetősége.” 

 
9.14.5. A 34/2004. (IX.28.) AB határozat 

 
A bűnösség szempontjából a 34/2004. (IX.28.) AB határozat jelentős változást hozott. Itt 

került megfogalmazásra, miszerint „az Abh. fent hivatkozott alkotmányos követelmény nem 

jelenti azt, hogy a jogalkotónak a Btk.-t alkalmassá kellene tennie arra, hogy a 

közszereplőkkel szembeni bírálat esetén gondatlanságból elkövetett rágalmazás miatt 

büntethető legyen az az elkövető, aki azért nem tudott az általa állított vagy híresztelt, 

becsület csorbítására alkalmas tény valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása 

alapján reá irányadó szabályok szerint – az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és 

címzettjeire tekintettel – elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta. Ez ugyanis 

éppen a politikai véleménynyilvánításnak az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében foglalt 

szabadsága ellen hatna. Az Alkotmánybíróság ezért az Abh-ban megfogalmazott alkotmányos 

követelményt a most kifejtettekkel összhangban tartja fenn.”894
 

Ennek folytán a vélemény-nyilvánítási szabadság határát már csak a tudottan valótlan 

tényállítások képezik. A gondossági kötelezettség kiemelésével ez a korrekció legalább az 

egyik dogmatikai problémát megoldotta. Változatlanul fenntartotta azonban az 

Alkotmánybíróság, hogy tényállítás esetén a büntethetőség feltétele, hogy a nyilatkozó tudja, 

a közlés lényegét tekintve valótlan. 

 
9.14.6. A 13/2014. (IV.18.) AB határozat 

 
Dogmatikai szempontból ehhez képest visszalépésként értékelhető a 13/2014. (IV.18.) AB 

határozat, amely éppen ezt a fontos distinkciót nem vette észre a két határozat között. Ezt 

egyértelműen mutatja, hogy az előzmények összefoglalásakor a határozat úgy fogalmaz, a 

36/1994. (VI.24.) AB határozat tételeit erősítette meg a 34/2004. (IX.28.) határozat, ami  

ebben a vonatkozásban nem igaz. 

A problémát tehát a kifejezetten büntető ügyben született 13/2014. (IV.18.) AB 

határozat sem oldotta meg, ahol az Alkotmánybíróság kifejti, „a közügyeket érintő, ámde 

hamisnak bizonyult tényállításokat már csak abban az esetben oltalmazza a 

véleményszabadság, ha a tényt állító vagy híresztelő jóhiszemű volt.”895 A határozat későbbi 

részében úgy fogalmaz: „a hamis tény állításával vagy híresztelésével szemben már csak 

akkor véd, ha a híresztelő nem tudott a hamisságról és a foglalkozása által megkívánt 

 

 

 

 
893 Tersztyánszky Ödön különvéleménye a 36/1994. (VI.24.) AB határozathoz 
894 Ibid., Indokolás 3.2.2. pont 
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körültekintést sem mulasztotta el”, „a tényeket állító, avagy híresztelő kifejezések esetében 

fokozottabb gondosság követelhető meg”.896
 

Az AB tehát elsőként a jóhiszeműség fogalmával operál, amely a strasbourgi 

esetjogból szivárgott be, és kétség kívül nem büntetőjogi fogalom.897 A határozat 

indokolásában némileg lerövidítve, de lényegét tekintve változatlanul az 1994-ben 

megfogalmazott gondossági mérce köszön vissza, és a „fokozott gondosság”-ra utalás még 

inkább megerősíti, hogy nem a terhelttől elvárható egyéni gondosság vizsgálatáról van szó. 

 
9.14.7. Az alkotmányos követelmény és a bírói gyakorlat 

 
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy az alkotmányos követelményt a bíróságok 

alkalmazták-e, nem homogén a kép. 

 
1. A bíróságok többnyire továbbra is azt hangsúlyozták, hogy csak a sikeres valóságbizonyítás 

zárhatja ki a terhelt büntetőjogi felelősségét.898 A Kúria szerint, „ha a tényállítás valótlan, 

illetve a valóság bizonyítása sikertelen, akkor felmentésnek – értelemszerűen – nincs 

helye”.899
 

 
2. Azok a bíróságok, amelyek hajlandóak voltak az alkotmányos követelmény alkalmazására, 

azt akként fordították le, hogy ezekben az esetekben a valóság bizonyítását minden esetben 

hivatalból el kell rendelni, a valóságbizonyítás eredménytelensége esetén pedig a bizonyítást 

még nem lehet befejezni, hiszen vizsgálni kell a terheltnek a valótlansággal kapcsolatos 

tudatát. Azon lehet vitatkozni, hogy a tudattartam körében kinek kell bizonyítania, azt 

azonban nem vonta senki kétségbe, hogy a tény valóságát a valóságbizonyítás körében a 

terheltnek kell bizonyítania. A hatályos tételes jogi szabályok alapján más következtetést nem 

is lehetett levonni. Bár az alkotmányos követelménnyel és annak a bírói gyakorlatban való 

megjelenésével számos szerző foglalkozik, kevesen vannak azok, akik az alkotmányos 

követelmény bizonyítási következményeit megemlítik. Tóth J. Zoltán az alkotmányos 

követelmény hatását akként fogalmazza meg, hogy „akár egy hétköznapi személy, akár egy 

politikus, akár egy újságíró már akkor is mentesülhet a hatóság, hivatalos személy vagy 

(másik) politikus sérelmére elkövetett rágalmazás miatti felelősségre vonás alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy a tényt jóhiszeműen közölte (azaz a tény lényegét tekintve igaz, vagy 

nem igaz ugyan, de a közlő nem tudott és nem is kellett (volna) tudnia ennek 

valótlanságáról”.900 A szerző tehát mindkét elem tekintetében azon az állásponton van, hogy a 

terhelt bizonyít. 

Abban a néhány közzétett határozatban, ahol alkalmazták az alkotmányos 

követelményt, a gondossági kötelezettség megszegése vezetett a büntetőjogi felelősség 

megállapításához. Egy újságíró által híreszteléssel megvalósított rágalmazási ügyben a PKKB 

úgy foglalt állást, hogy „a vádlott elmulasztotta a kellő körültekintést, nem járt utána a kapott 

896 Ibid., [41] bekezdés 
897 Halász külföldi példákat vizsgálva már 1914-ben helyteleníti a jóhiszeműség elemének a büntetőjog területére 

vitelét. In HALÁSZ Z. (1914), 192. 
898 BH 2011.186., Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6259/2016/5. számú végzése 
899 EBH 2019.B.3. [83] bekezdés 
900 TÓTH J. Z. (2017), 134. 
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információnak, nem beszélt e vonatkozásban a kerületi rendőrség vezetőivel sem, nem 

ellenőrizte a bűncselekmények számának megnövekedését.”901 A legismertebb esetnek 

azonban kétség kívül az tekinthető, ahol Mécs Imre magánváddal élt a Magyar Demokrata 

című hetilap újságírója és főszerkesztője ellen. A hetilap 2001. november 15-i számában „Egy 

kihallgatás jegyzőkönyve - Foszló mítoszok” címmel cikk jelent meg a II. r. vádlott tollából.  

A cikk szó szerint idézte a magánvádlónak a BM Politikai Nyomozó Főosztálya előtt 

folyamatban volt ügyben 1957. június 25. napján tett vallomását, bár annak dátumát a cikk 

tévesen 1957. július 4-ében jelölte meg. A II. r. vádlott a jegyzőkönyvhöz kommentárt fűzött, 

amelyben egyebek közt a magánvádlóra vonatkozóan azt írta, hogy: „A tanúvallomás magáért 

beszél. Mindenkit feladott. A szóban forgó ügyben érintett társait nem kis részben - e 

vallomásnak köszönhetően - felakasztották.” Az eljáró bíróságok „a mindenkit feladott”, és a 

„társait nem kis részben - e vallomásnak köszönhetően - felakasztották” szövegrészeket 

valamennyi fokon tényállításnak minősítették. Az elsőfokú bíróság elrendelte a valóság 

bizonyítását, amely azonban nem járt sikerrel.902 Megállapították azt is a bíróságok, hogy 

amennyiben a terheltek a szakma szabályai szerint körültekintéssel jártak volna el, felismerték 

volna tényállításaik valótlanságát. A terheltek felülvizsgálati indítványára reflektálva a 

Legfelsőbb Bíróság a következőket fejtette ki. „A 36/1994. (VI.24.) AB határozat alapján a 

tényközlés tehát büntetőjogilag csak akkor torolható meg -, ha a tényközlés tudatosan hamis, 

vagy, ha a közlő személytől a foglalkozásának vagy hivatásának a szabályai szerint elvárható 

lett volna a közölt tény valóságának a vizsgálata, de ezzel kapcsolatban a tőle elvárható 

gondosságot elmulasztotta.903 Az elbírált ügyben éppen ez utóbbiról van szó. A terheltektől az 

újságírói hivatás írott és íratlan szabályai szerint elvárható volt az, hogy a közlés előtt a 

tényállításaik valóságát az iratok beható tanulmányozásával, szakértő igénybevételével, a 

magánvádló megkérdezésével, vagy arra alkalmas más módon érdemben vizsgálják meg. …. 

A terheltek a tényközlés valóságtartalmát illetően az elvárható gondosságot nem tanúsították, 

s miután az általuk közölt valótlan tényállítás a becsület csorbítására alkalmas volt, ezt a 

tudatuk átfogta, s a becsület sérelmét kívánták (legjobb esetben abba belenyugodtak), a 

valótlan tényállítások miatt a büntetőjogi felelősségük megállapítására törvényesen került 

sor.904 2013-ban közzétett határozatában úgy fogalmaz a Kúria, „ezekben az esetekben sincs 

jogellenesség hiánya, ha a megnyilatkozás szándékosan, vagy a foglalkozási, hivatásbeli 

kötelesség gondatlan megszegéséből fakadóan hamis közlés, vagy gyalázkodó tartalmú 

(36/1994. (VI.24.) AB határozat, indokolás III/2/2.)”905 Egységesítő céllal továbbra is utal 

tehát az 1994-ben meghatározott alkotmányos követelményre. 

 
3. A harmadik csoportot azok a határozatok képezik, ahol látszólag nem követte a Legfelsőbb 

Bíróság az alkotmányos követelményt, valójában azonban mégis vizsgálta az ott írt 

szempontokat. 

 

 
901 A PKKB 13.B.24832/2002 számú ügyben hozott ítéletét ismerteti TATTAY L. (2006), 51. 
902 Az újabb bírói gyakorlat alapján a második állítás már nem lehetne valóságbizonyítás tárgya. vö.: EBH 

2015.B.28. 
903 Kiemelés tőlem, melynek indoka, hogy nem pontosan adja vissza az alkotmányos követelmény tartalmát a 

Legfelsőbb Bíróság, hanem azt „büntetőjogiasítja”. 
904 EBH 2005.1193. 
905 BH 2013.204. 
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Újságírókkal kapcsolatban a bírói gyakorlatban több példa található arra, hogy ha 

társadalomra veszélyességet kizáró okot nem tudtak felhívni, és az állítások valótlannak 

bizonyultak, a bíróságok a társadalomra veszélyességben való tévedésre alapozták a 

felmentést. A Kommentár is utal rá, hogy a sajtó munkatársainak fontos szerepe van abban, 

hogy a társadalmi és gazdasági életben jelentkező visszásságokról és visszaélésekről a 

valósághoz hűen tájékoztassák az állampolgárokat. Abban az esetben, ha a sajtóközlemény a 

hatóságoktól kapott adatoknak és a tájékoztatásoknak megfelelően történt, és ezekkel 

összhangban álló volt, ez a kívánalom az időszerűség biztosítása érdekében általában úgy 

érvényesül, hogy a cikk írója rágalmazásért nem vonható büntetőjogi felelősségre, ha utóbb 

azonban valamely állítás ennek ellenére tévesnek bizonyul, a társadalomra veszélyességben 

való tévedés folytán az újságíró büntetőjogi felelősségének a megállapítására általában nem 

kerül sor. (BJD 6437)906
 

Társadalomra veszélyességben való tévedés miatt mentette fel a Legfelsőbb Bíróság 

azt az újságírót, aki a nyomozó hatóság kirendelése alapján adott szakértői véleményt 

ismertetett cikkében. A problémát az okozta, hogy a szakértő feladatkörét túllépve tévesen 

tekintette a magánvádlót elmebetegnek. A terhelt a szakértői véleményben foglaltakat valónak 

fogadta el. A Legfelsőbb Bíróság okfejtése szerint ez a körülmény, mint ténybeli tévedés 

közömbös, a társadalomra veszélyesség tudatát azonban a ténybeli tévedés is befolyásolhatja, 

mégpedig azáltal, hogy az elkövető esetleg cselekménye egészét jellegében tévesen értékeli, 

azt nem tartja jogellenesnek vagy erkölcstelennek. Álláspontja szerint ez állapítható meg a 

jelen esetben is, mivel a terheltnek a szakértői véleményben foglaltak valóságára vonatkozó 

téves tudata azt a téves feltevését eredményezte, hogy cikkével közérdeket szolgál, 

magatartása a társadalomra nem veszélyes. Ezt követően további vizsgálatot igényel, hogy a 

terheltnek erre a feltevésre alapos oka volt-e. A Legfelsőbb Bíróság szerint, mivel a terhelt 

nem tudott, és ellenkező vélemény hiányában nem is tudhatott az adott időben arról, hogy a 

szakértő feladatkörét túllépve tévesen tekintette a magánvádlót elmebetegnek, a társadalomra 

veszélyességben való tévedésre alapos oka volt.907
 

A BH  1999.540  számon közzétett  eseti döntés annak  rögzítése után,  hogy az állított 

tény valóságát illető ténybeli tévedés közömbös, a probléma vizsgálatát a társadalomra 

veszélyesség körébe helyezi át. „Adott esetben a terheltnek az a téves tudata, hogy a 

Vöröskereszt pénzért árusítja az ingyenes szétosztásra megkapott készítményeket, 

eredményezhette azt a téves feltevést is, hogy a sajtóban tett nyilatkozataival tulajdonképpen 

közérdeket szolgál, tehát a magatartása a társadalomra nem veszélyes.” Mivel azonban a 

társadalomra veszélyességben való tévedés csak akkor mentesít a büntetőjogi felelősség alól, 

ha arra a terheltnek alapos oka volt, a terhelt magatartását e szempontból is vizsgálni kell. A 

konkrét esetben a terheltnek hivatali tisztségében módja volt arra, hogy a sajtónyilatkozatok 

megtétele előtt meggyőződjék arról: az ingyenes szétosztásra szolgáló készítményeket is 

pénzért forgalmazza-e a Vöröskereszt. Ennek az ellenőrzése érdekében azonban még a 

legkézenfekvőbb és legegyszerűbb lépéseket sem tette meg. A terhelt tehát, ha cselekménye 

társadalomra veszélyességét illetően tévedett is, erre a tévedésre alapos oka nem volt, fejtette 

ki a Legfelsőbb Bíróság. Ezekben az esetekben tehát, bár a tényállásszerűség, és így a ténybeli 

 
 

906 RABÓCZKI E. (szerk.) (2011), 501. 
907 EBH 2005.1289. 
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tévedés szempontjából irreleváns volt a valóságra vonatkozó tévedés, azt a cselekmény 

társadalomra veszélyességével hozta kapcsolatba a Legfelsőbb Bíróság, és úgy ítélte meg, 

hogy a valóságra vonatkozó tévedés a cselekmény társadalomra veszélyességében való 

tévedést is eredményezheti. Jelentőséget tulajdonított továbbá annak is, hogy a terhelt miért 

hitte valónak a tényállítást, illetve, hogy a valótlanság fel nem ismerésében mulasztás terhelte- 

e. Azokat a körülményeket tehát, amelyeket az AB a foglalkozási gondosság keretében 

relevánsnak tartott, a Legfelsőbb Bíróság is értékelte, amikor azt vizsgálta, hogy a 

társadalomra veszélyességben való tévedésre alapos oka volt-e a terheltnek. A foglalkozási 

gondosság megszegése esetén társadalomra veszélyességben való tévedésre hivatkozással sem 

kerülhetett sor felmentésre, míg ellenkező esetben a társadalomra veszélyességben való 

tévedés alapos volt, és így büntetőjogi felelősségre vonás nem történt. 

Egészen furcsa ebből a szempontból a Kúria Gaudi-Nagy Tamás fent hivatkozott 

ügyében hozott felülvizsgálati határozata.908 A jogellenességet kizáró okok és a 36/1994. 

(VI.24.) AB határozat ismertetését követően ugyanis a Kúria arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy „jelen esetben azonban nem a – jelen ügyben nyilvánvalóan közömbös – fentieknek, 

hanem annak van jelentősége, hogy a terhelt az elkövetéskor országgyűlési képviselő volt”.909 

Tekintettel arra, hogy az ügyben korábban eljárt bíróságok és a Kúria szerint sem terjedt ki a 

mentelmi jog a sérelmezett közlésre, továbbá, mivel azt a terhelt egy ügyész, azaz egy 

közhatalmat gyakorló személy hivatalos eljárásával kapcsolatban tette, nemhogy nem 

nyilvánvaló, de még csak nem is érthető, hogy az AB határozat miért lenne közömbös. A 

Kúria ezen megállapítása az indokolás azon részével is ellentmondásban áll, mely szerint 

„jelen esetben a valóság bizonyítására – helyesen – sor került”.910  Ez ugyanis implicite  annak 

elismerését jelenti, hogy a vád tárgyát képező közlés megtételét közérdek indokolta. 

Továbbmenve kifejti, „közömbös, hogy a terhelt az állítás valóságtartalma ellenőrzésének 

elmulasztásával gondatlanul járt-e el, cselekményét – ettől függetlenül – szándékosan követte 

el”. Ezt a kérdést azonban a felülvizsgálati indítvány nyilván nem a szándékosság körében, 

hanem az alkotmányos követelmény miatt vetette fel. Ettől függetlenül a Kúria vizsgálta a 

terhelt eljárásának gondosságát, csak éppen a társadalomra veszélyességben való tévedés 

szempontjából. E körben pedig arra az álláspontra helyezkedett, hogy a terhelt „bármiféle 

ellenőrzés (akár a másik fél meghallgatása) nélkül, saját szubjektív meggyőződésére alapítva 

tényként hozta nyilvánosságra az információit”,911 így a társadalomra veszélyességben való 

tévedésre alappal nem hivatkozhat. 

 
4. Végül, említést kell tenni a Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsának azon 

unikálisnak tekinthető álláspontjáról, miszerint „a tényállítások, a becsület csorbítására 

irányuló tények használata esetén a közszereplők esetében a bizonyítás nem a való tények 

feltárására, hanem csak az elkövető jóhiszeműségének igazolására, annak feltárására, 

kiderítésére szolgálhat”.912 „Közszereplés esetén nem azt kell vizsgálni, hogy a vélemény 

 

 
 

908 EBH 2019.B.3. 
909 Ibid., [65] bekezdés, kiemelés tőlem 
910 Ibid., [84] bekezdés 
911 [90] 
912 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2010/5. számú végzése, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete 
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alapjául szolgáló tények valósak-e, hanem, hogy minden alapot nélkülöznek-e. … 

Valóságbizonyításnak tehát ebben a körben lehet és van helye”.913
 

Ezt szemlélteti az ún. Babus-ügy. Babus Endre vádlott a hetilap 2008. január 12-i 

számában egy írást jelentetett meg. A cikk a következőkkel kezdődik: 

- „Eltűnt akták, pénzügyi szabálytalanságok, az eljárás során százával elévült 

bűncselekmények. Mint napjainkra kiderült, ilyen és ehhez hasonló események kísérték az 

elmúlt évtizedben azon megye több bíróságának működését, amelynek elnöke a Magyar 

Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét kapta meg 2007. augusztus 20-án a Parlamentben.” 

- A cikk megemlíti, hogy: „nem sokkal később kiderült az is, hogy 32 alkalommal, a megyei 

elnök szerint 28 esetben nem engedtek szabadon a börtönből olyan gyanúsítottat, akinek a 

büntethetőségi határideje már lejárt; a bírók egy része elmulasztotta ugyanis erről időben 

értesíteni a bűnügyi nyilvántartó irodát”. 

- A cikk szerint „a körzet büntető igazságszolgáltatásában az elmúlt években kialakult 

kaotikus viszonyokat jelzi, hogy 2003-ban az OIT-nak néhány akta felkutatását is el kellett 

rendelnie, a Városi Bíróságon 6 olyan per iratanyagának veszett nyoma, amit kirendelt bírók 

tárgyaltak”. 

- A cikk a 2006. évi statisztikai mutatókról egy táblázatot közöl, melyben az ország megyei 

bíróságai, a Fővárosi Bíróság adatai szerepelnek, az egy bíróra jutó büntetőügyek érkezése és 

a befejezett ügyek számának alakulása. A táblázatban az utolsó helyen Komárom-Esztergom 

megye szerepel. 

- A cikk azt is megemlíti, hogy a megyei bíróság 2000. év végére teljes anyagi csődbe jutott, 

holott a megyei bíróság elnöke 22 milliós megtakarítást jelentett az OIT Hivatalának. Ennek 

ellenére az OIT nem indított fegyelmit a megyei bíróság elnöke ellen. 

- A cikk azzal zárul, hogy „E szerény eredmény a jelek szerint már elegendő lehet a hazai 

igazságszolgáltatásban az egyik legmagasabb kitüntetés eléréséhez”. 

- Az újságcikk egy fotót is leközölt, melyen az a képaláírás szerepel, hogy „a megyei bíróság 

elnöke átveszi a köztársasági érdemrend középkeresztjét, nem került tartalékba”. 

Az írás alapját egy jogszociológusnak az OIT és az igazságügyi tárca dokumentumai alapján a 

Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének megbízásából készített 

esettanulmánya képezte, melyet Babus Endre a publikálás előtt kéziratban kapott meg. 

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a vádlott bűnösségét a Btk. 179. § (1) 

bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés szerint minősülő rágalmazás vétségében megállapította, 

és ezért a vádlottat megrovásban részesítette. A bíróság a vádlottat az ellene a Btk. 180. § (1) 

bekezdésének a./ és b./ pontja szerint minősülő becsületsértés vétsége miatt emelt vád alól 

felmentette. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a bíróságra vonatkozó azon tényállítás, 

miszerint „32 alkalommal nem engedtek szabadon a börtönből olyan gyanúsítottat, akinek a 

büntethetőségi határideje már lejárt; a bírók egy része elmulasztotta ugyanis erről időben 

értesíteni a bűnügyi nyilvántartó irodát”, a jogszociológus egyéni, téves következtetésén 

alapult, ezért ez olyan tényközlés, amely alkalmas a sértett jó hírnevének, becsületének, 

társadalmi megbecsülésének megsértésére, ezért e körben a vádlott büntetőjogi felelőssége 

megállapítható.
914

 A Fővárosi Bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a vádlottat az 
 

913 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
 

914 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1.B.III.1770/2008/7. számú ítélete 
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ellene rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól is felmentette. A felmentő rendelkezés a 

36/1994. (VI.24.) AB határozaton alapult: a vádlott nem tudta, hogy a közlés lényege  

valótlan, így a tudatosan hamis közlés sem áll fenn. Ezen túlmenően az sem állapítható meg, 

hogy a hivatása, foglalkozása alapján a reá irányadó szabályok szerinti elvárható figyelmet, 

körültekintést elmulasztotta, mivel nem állt fenn olyan kötelezettsége, hogy az ismert 

jogszociológus tanulmányának alapját képező dokumentumoknak maga is utána nézzen.915 A 

Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azonban nem vett tudomást az alkotmányos 

követelményről, hiszen átiratában azt fejtette ki, közömbös az, hogy az elkövető az állítás 

valóságának vagy valótlanságának a tekintetében tévedésben volt-e, hogy az állított tényt 

valónak hitte-e. 

A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla megtehette volna, hogy a Fővárosi 

Törvényszék felmentő ítéletét helyes indokainál fogva helybenhagyja. A Tábla azonban, 

feltehetően azért is, mert a vádlott strasbourgi ítéletekre hivatkozott, és azért is, mert a szóban 

forgó tanács amúgy is elsősorban a strasbourgi esetjogra alapoz,916 elvégezte a felmentő 

rendelkezés kontrollját a strasbourgi gyakorlat alapján is. Ennek megfelelően számba vette 

azokat a legismertebb eseteket, amelyek a ténybeli alapok, a jóhiszeműség vizsgálatával 

kapcsolatosak, illetve, amelyek kifejezetten a bíróságok bírálatával foglalkoznak. A Tábla azt 

a hármas kritériumrendszert vizsgálta, hogy mi volt az újságíró célja, a kritikának volt-e 

ténybeli alapja, és a tényközlés jóhiszeműen történt-e. Álláspontja szerint az értékítéletnek 

volt ténybeli alapja, a vádlott célja pedig nem az volt, hogy a Megyei Bíróság, illetve az ott 

működő bírák becsületét csorbító tényállításokat tegyen. Ezért nem merült fel a harmadfokú 

eljárás során sem olyan ok, amely megkérdőjelezné a vádlott jóhiszeműségét.917
 

Véleményem szerint jelen esetben nem lehet vitatni, hogy egy nagyon konkrét 

tényállításról volt szó az ügyben, így számomra kérdéses, hogy valóban csak a „némi ténybeli 

alap” meglétét kell-e vizsgálni, amit a strasbourgi esetjog értékítéletekre ír elő. Számomra 

koherensebbnek tűnik az a strasbourgi esetjogból is levezethető érvelés, hogy az újságírónak 

egy jogszociológus által készített tudományos igényű tanulmány megállapításaiban nem kell 

kételkednie, így még a tanulmányban foglalt tévedés esetén sem vonható felelősségre, mivel 

az AB terminológiája szerint a foglalkozási gondosság megsértése, a strasbourgi felfogásban a 

jóhiszeműség hiánya nem állapítható meg. 

A jelen ügy jól mutatja, hogy milyen eltérő bizonyításra és indokolásra vezethet, ha az 

egyik bíróság az AB, a másik az EJEB gyakorlatát veszi alapul. A Fővárosi Bíróság ugyanis 

az AB határozatban foglalt alkotmányos követelményt alkalmazva, tényállítás esetén 

valóságbizonyítást rendelt el, majd annak sikertelensége után azt vizsgálta, hogy a tényállítás 

valótlansága tekintetében az újságírót szándékosság vagy gondatlanság terhelte-e. Ezzel 

szemben „a sajtóközleményekben megjelent értékítéletek vizsgálata során a Fővárosi 

Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság következetesen azt veszi szemügyre, hogy a sajtóban 

megjelent értékítéletben szereplő tényeknek volt-e bizonyos ténybeli alapja, a ráutaló tények 

pontosak voltak-e, és hogy az újságcikk megírásakor az újságíró jóhiszeműsége 

megállapítható-e.” 

 

915 Fővárosi Bíróság 20.Bf.III.8014/2009/7. számú ítélete 
916 „A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság felmentő rendelkezését és annak jogi indokait - az ügyészi 

fellebbezés alapján - mindenek előtt a strasbourgi bíróság hasonló eseteit áttekintve vizsgálta”. 
917 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2010/5. számú végzése 
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Az ügy további érdekessége a Tábla azon megállapítása, mely szerint „A Fővárosi 

Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát alkalmazva 

hozott már korábban is döntéseket, melyekben már kifejtette, hogy követi az 

Alkotmánybíróság 36/1994. (VI.24.) AB határozatában írt iránymutatásokat a Btk. 179. § és 

180. §-ainak alkalmazása során, mely szerint a véleménynyilvánítás szabadsága a 

jogalkalmazói gyakorlat szerint azt jelenti, hogy a közszereplőnek tűrni kell az akár kirívóan 

sértő, de ténybeli alapokat nem nélkülöző és ezért gyalázkodónak nem tekinthető 

kifejezéseket, ha azok értékítéletek.” Ennek deklarálása ellenére is egyértelmű azonban, hogy 

- a Fővárosi Ítélőtábla jelen ügyben nem az AB határozatot követte,918
 

- a fent megfogalmazottak nem az alkotmányos követelményt, de nem is a Kúria 

gyalázkodással kapcsolatos gyakorlatát összegzik, hanem a strasbourgi esetjogra 

utalnak, 

- a harmadfokú eljárás tárgyát képező közlés nem értékítélet, hanem tényállítás volt, így 

megkérdőjelezhető az értékítéletekre vonatkozó standardok felhívása. 

Megállapítható tehát, hogy a bíróságok jelentős része nem tudott/akart mit kezdeni az 

alkotmányos követelménnyel. Azok a bíróságok pedig, amelyek fogékonyabbak voltak az 

alapjogi gondolkodásra, igen eltérő megoldásokat követtek. Kis számban tapasztalható, hogy 

az alkotmányos követelményt hivatkozva, ténylegesen azt alkalmazták. Más részük az 

alkotmányos követelményt ugyan meg sem említette, de a problémát felismerte, és azt a 

társadalomra veszélyesség szintjén igyekezett megragadni. Végül, a Fővárosi Ítélőtábla 

említett tanácsa bár formálisan hivatkozott az alkotmányos követelményre, valójában egy 

saját szempontrendszert alakított ki. 

 
9.14.8. A foglalkozási gondosság tartalma 

 
A 36/1994. (VI.24.) AB határozat a jogalkalmazói gyakorlatra hagyta annak 

meghatározását, hogy a közvélemény formálásában hivatásszerűen részt vevők esetében a 

gondatlanság megállapításának melyek a kritériumai. 

A legtöbb büntetőeljárásban ez a kérdés újságíró terheltekkel összefüggésben merült 

fel. Koltay szerint „a foglalkozási szabályok az újságírók esetében nyilvánvalóan szigorú 

kötelezettségeket jelentenek, de hogy pontosan milyeneket, afelől csak találgatni lehet, 

mindenesetre az eddigi büntetőbírósági gyakorlat ezt a kérdést nem  vizsgálta”.919 

Álláspontom szerint azonban éppen az újságírói szakma az, ahol a rájuk vonatkozó 

foglalkozási és etikai szabályok, a strasbourgi esetjog és a magyar bírói gyakorlat alapján 

megállapítások tehetők a vonatkozásban, hogy mi követelhető meg tőlük. 

A 2010. évi CIV. törvény 10. §-a nem a sajtó, vagy az egyes újságírók, hanem a 

médiarendszer egészének feladataként jelöli meg a hiteles, gyors, pontos tájékoztatást. A 13. § 

a sajtó kötelezettségének a kiegyensúlyozott tájékoztatást tekinti. Az ebből folyó 

személyiségvédelmi következményekkel ezidáig inkább a polgári, mint a büntető bíróságok 

foglalkoztak. 

 

918 Joggal jegyzi meg Koltay András, hogy „az indokolásnak a vélemények megengedettségére vonatkozó 

megállapításai nem egyeznek meg az indokolás által is felhasznált 36/1994. (VI.24.) AB határozatban 

foglaltakkal.” In KOLTAY A. (2010a), 35. 
919 Ibid. 
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A MÚOSZ etikai kódexe920 rögzíti, hogy „Az újságírói szakma jogokkal, 

kötelezettségekkel, és felelősséggel jár. A tényfeltárást csak az információk valósághűségének 

és a vélemények tisztességének követelménye, továbbá az információ megszerzésének 

törvényes feltételei korlátozhatják.” A 2.3. pont szerint „Az információs verseny sem 

indokolhatja, hogy ellenőrizetlen, a valóságnak meg nem felelő, illetve a közéleti szerepléstől 

független magánéleti információkat közöljenek, s ezzel az érintett személyiségi jogai 

sérüljenek”. A 3.1.1. pont rögzíti, hogy „Az újságírónak tiszteletben kell tartania az ember 

személyiségi jogait és méltóságát. Nem állíthat valótlanságot, nem használhat a jó hírnév, 

becsület csorbítására alkalmas sértő kifejezéseket. A kifejezés sértő jellegét a közölt tényekkel 

és a műfaji sajátosságokkal összefüggésben kell mérlegelni.” A 4.1. pont kimondja, hogy „Az 

újságíró és szerkesztő írásban, online alkotásban, műsorban szándékosan vagy 

gondatlanságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben 

elvárható gondossággal ellenőrizni.” 

Az Európa Parlament Közgyűlésének 1003. sz. (1993) határozata az újságírás 

etikájáról az újságírói hivatással kapcsolatban a jogok mellett a kötelezettségeket, a szabadság 

mellett a felelősséget is hangsúlyozza.921 A 4. pont kimondja, hogy a hírek közvetítésének a 

hitelességen kell alapulnia, amit az ellenőrzés megfelelő eszközei és bizonyítékok, a 

megjelenítés, leírás és narráció pártatlansága biztosítanak.922
 

A strasbourgi esetjogban a kiindulópontot a Római Egyezmény 10. cikk 2. 

bekezdésének „kötelezettség és felelősség” fordulata szolgáltatja, mely az EJEB töretlen 

gyakorlata szerint a 10. cikk által nyújtott védelem feltételéül szabja, hogy az újságíró 

jóhiszeműen járjon el annak érdekében, hogy pontos és megbízható információt szolgáltasson, 

összhangban az újságírói etikával. A Bíróság a felelősségteljes újságírás elveit a 

következőképpen összegzi: 

- jóhiszeműen eljárni, 

- pontos és megbízható információkat közölni, 

- a nyilvános vitában részt vevők véleményét objektíven megjeleníteni, 

- tartózkodni a szenzációhajhászástól.923
 

A másik fél megnyilatkoztatását is vizsgálja a Bíróság. 

További támpontul szolgálhatnak azok a szempontok, amelyeket Lord Nicholls of 

Birkenhead ajánlott megfontolásra a Lordok Házának a Reynolds v. Times Newspapers Ltd 

and Others-ügyben annak eldöntése érdekében, hogy a sajtót valamely common law szerinti 

privilege megilleti-e.924 Ezen körülmények között példálózó jelleggel nevesítette 

- az állítás komolyságát, 

- az információ természetét, értve ezalatt, hogy mennyiben közügy tárgya, 

- az információ forrását, 

 
920 https://muosz.hu/kodexek/ujsagiroi-etikai-kodex/ 
921 Európa Parlament Közgyűlésének 1003. sz. (1993) határozata, 2. pont: „The journalist's profession comprises 

rights and obligations, freedoms and responsibilities.” 
922 Ibid., 4. pont: „ News broadcasting should be based on truthfulness, ensured by the appropriate means of 
verification and proof, and impartiality in presentation, description and narration.” 
923 vö. többek között CASE OF UNGVÁRY AND IRODALOM KFT. v. HUNGARY  (Application  no. 

64520/10) § 42 
924 CASE OF REYNOLDS V. TIMES NEWSPAPERS LTD AND OTHERS [1999] UKHL 45; [1999] 4 All ER 
609; [1999] 3 WLR 1010 (28th October, 1999) 
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- az információ igazolása érdekében tett lépéseket, 

- az információ státuszát, például, hogy korábbi vizsgálatnak volt-e tárgya, 

- az ügy sürgősségét, 

- hogy a másik felet megkeresték-e, 

- hogy a cikk tartalmazta-e a másik fél verziójának a lényegét, 

- a cikk hangvételét, 

- a megjelentetés körülményeit, beleértve az időzítést. 

Ahogy arra a fenti lista is ráirányítja a figyelmet, a gondosság körében érdekes kérdés, hogy 

mely források esetében mentesül a sajtó a további vizsgálat alól. Mint arra korábban utaltam,  

a Bladet Tromso-ügyben
925

 a Halászati Minisztérium által kinevezett felügyelő hivatalos 

jelentéséből idézett egy újság anélkül, hogy független vizsgálatot végzett volna. Az eljárásban 

elvi éllel merült fel a kérdés, hogy a hivatalos iratok elegendő alapot adnak-e ahhoz egy 

sajtószervnek, hogy arra hagyatkozzon. Az EJEB szerint a sajtónak általában joga kell, hogy 

legyen arra, hogy hivatalos jelentések tartalmára hagyatkozzon, független kutatás lefolytatása 

nélkül. Máskülönben a sajtó szerepe nem érvényesülhetne. 

A Selistö-ügyben
926

 a kérdés a rendőrségi nyomozati iratok citálásával kapcsolatban 

fogalmazódott meg. Egy finn újságíró két cikket írt, melyekben egy meg nem nevezett sebész 

szakmai magatartásával foglalkozott, mely az általa operált páciens halálához vezetett. A 

sértett özvegye feljelentést tett az operációban közreműködő két sebész ellen. A Nemzeti 

Egészségjogi Testület szerint nem lehetett okozati összefüggést találni a halálhoz vezető 

sérülés és az orvosok magatartása között. Az ügyész úgy döntött, hogy nem emel vádat a 

sebész ellen. Határozatában többek között azzal érvelt, hogy nem volt bizonyítható, hogy a 

sebész alkoholos befolyásoltság alatt állt az operáció közben. Az első cikk az özveggyel 

készült interjú volt, míg a másodikban az újságíró idézett egy nővér nyomozati vallomásaiból, 

ahol a sebész alkolholproblémáit, valamint azt taglalta, hogy a sebész aznap is ittas volt. A 

második cikk megírásakor az újságíró előtt is ismert volt a fenti két vizsgálat eredménye. A 

rágalmazás miatt megindult eljárásban az első- és a másodfokú bíróság is bűnösnek mondta ki 

a későbbi kérelmezőt és pénzbüntetésre ítélték. Az elsőfokú bíróság elismerte, hogy a  

sajtónak joga van kritikusan beszámolni a kórházakról és az ott történt esetleges 

alkoholfogyasztásról. Felhívta ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy az olvasóknak joga van 

elvárni, hogy a cikk alapját képező tényeket ellenőrizzék, a cikkben érintett személyeknek 

pedig arra, hogy valós tények alapján írjanak róluk. Felrótta azt is a bíróság, hogy a 

terjedelmes nyomozati anyagból az újságíró csak azokat válogatta ki,  amelyek az ő 

álláspontját támasztották alá. Ahogy később az EJEB megfogalmazta, a kérelmező elítélése 

tehát inkább azon alapult, amit elhallgatott a cikkben, illetve, hogy milyen  általános 

benyomást keltett az olvasókban. A másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a tények 

valóságáról lehetőleg több forrásból is meg kell győződni, illetve, hogy minél súlyosabb és 

bántóbb a kritika, annál erősebb a sajtót terhelő meggyőződési kötelezettség. Az EJEB 

ugyanakkor a nemzeti bíróságoktól eltérő következtetésre jutott, kiemelve, hogy rendőrségi 

nyomozati anyag esetében nem lehet olyan általános kötelezettséget róni a riporterekre és a 

média más tagjaira, hogy az abban foglalt állítások valóságáról meggyőződjenek. Jogukban 

 
925 CASE OF BLADET TROMSO AND STENSAAS v. NORWAY (Application no. 21980/93) 
926 

CASE OF SELISTÖ v. FINLAND (Application no. 56767/00) 
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kell álljon, hogy a hivatalos iratokból nyert információk alapján tudósítsanak eseményekről. 

Bár az EJEB maga is némileg egyoldalúnak minősítette a riportot és azt is problematikusnak 

tartotta, hogy a cikk nem említette meg, hogy vádemelésre nem került sor, mégis úgy foglalt 

állást, hogy a riport pontos és megbízható tényeken alapult. Az idézés bizonyos szelektivitása 

pedig nem elégséges indok a kérelmező elítéléséhez, mivel az újságíróktól teljes objektivitás 

nem várható el. A sajtó szerepéből, a tárgyalt ügy fontosságából, valamint abból kiindulva, 

hogy a sértettet nem nevezték meg, és a cikkek megjelenését követően válaszlehetőséget 

biztosítottak neki, a Bíróság a kérelmező javára döntött. 

A források megbízhatóságával kapcsolatban azt már 1988-ban kimondta a Legfelsőbb 

Bíróság, hogy ha a közlemény a hatóságoktól kapott információknak megfelel, a 

sajtóközlemény írójának büntetőjogi felelősségét nem lehet megállapítani.927 Hasonlóképp 

nem valósítja meg a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségét a folyamatban 

levő büntetőeljárásról a hatóságtól nyert információ alapján az országos hetilapban megjelent 

tudósításnak a helyi lapban történő közzététele. Mivel a sajtóközlemény a hatóságtól kapott 

adatoknak, a rendőrségtől szerzett információkban szereplő tényeknek teljes egészében 

megfelelt, a cselekmény nélkülözte a társadalomra veszélyességet.928 A Kúria szerint az 

újságírónak a törvényi figyelmeztetések elhangzása után megtett tanúvallomás 

valóságtartalmában sem kell kételkednie, erre utal legalábbis az a megfogalmazás, mely 

szerint a vádlott „az ismeretlen körülmények között az újsághoz került vallomásról alappal 

hihette, hogy a hamis tanúzás törvényes következményeire történt figyelmeztetés után a tanú 

által tett vallomás valós tényeket tartalmaz”.929 Ezen források körét bővítette a Fővárosi 

Ítélőtábla, amikor Babus Endre ügyében úgy foglalt állást, mivel a terhelt egy tudományos 

tanulmányban szereplő állítást használt fel, és nem volt oka kételkedni annak valóságában, a 

tényállítás valótlansága ellenére is felmentésének van helye.930 A döntés újszerűsége, hogy a 

Tábla egy tudományos publikációt is olyan forrásnak ismert el,  amely mentesíti az újságírót 

az ellenőrzési kötelezettség alól. Fontos problémára mutat rá Koltay, amikor felveti a kérdést, 

ki és milyen kritériumok alapján dönt egy publikáció tudományos jellegéről?931 Végül, a bírói 

gyakorlat szerint vannak olyan források is, amelyeket nem lehet ellenőrizni, ilyen a 

Nemzetbiztonsági Hivatal közlése.932
 

A hivatkozott határozatok alapján két következtetés vonható le. Megállapítható 

egyrészt, hogy az újságírótól elvárt gondosságot elsősorban az befolyásolja, hogy milyen 

forrásból származik az információ, abban mennyire lehet alappal megbízni. A hatósági 

tájékoztatások, tanúvallomások, tudományos kutatások esetében további vizsgálatot nem 

várnak el a bíróságok. Kirajzolódik továbbá az is, hogy ezt a kérdést a Kúria jellemzően a 

társadalomra veszélyességgel hozza kapcsolatba. Igazolva látszik ezért az igazságügyi 

miniszter azon álláspontja, mely szerint „a büntetőjogi dogmatika és az Abh1-.ben foglalt 

alkotmányos követelmény nem teljesen egyeztethető össze. A bírói gyakorlat ezt az eltérést 

 

 

 
927  BH 1988.128. 
928  BH 1993.595. 
929 Kúria Bfv.I.1304/2012/3. számú ítélete 
930 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2010/5. számú végzése 
931 KOLTAY A. (2010a), 36. 
932 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
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azzal oldotta fel, hogy a bűncselekmény jogellenességének körében vizsgálja az Abh1.-ben 

meghatározott alkotmányos követelményben foglalt feltételeket”.933
 

A 13/2014. (IV.18.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a tényállítások 

vonatkozásában a jóhiszeműséget tette meg mércének. Ez egyértelműen a strasbourgi 

gyakorlat hatása. Felveti ugyanakkor a kérdést, hogy a jóhiszeműség, illetve a foglalkozási 

gondosság hogyan viszonyul egymáshoz. Az AB megfogalmazásában „az Abh4.-ben  

folytatott felülvizsgálat során az Abh1.-ben megfogalmazott szempontrendszert hívta fel és 

tekintette irányadónak. …Így a rágalmazás elkövetése tekintetében a gondatlan alakzatot – az 

Abh1. alkotmányos követelményében rögzített formában – továbbra is fenntartotta”.934 Ezen 

okfejtés szerint tehát nincs tartalmi különbség a két fogalom között. Szomora szintén úgy  

látja, a tényállításokra vonatkozó mércét a határozat az 1994. évivel azonosan fenntartja.935 A 

Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsa szerint szinonímákról van szó. „A fenti,  a 

Btk. 14. §-ból ismert jogi kategóriákat a strasbourgi esetjog a jóhiszeműség fogalmával 

azonosítja.”936 A vádlott eljárása megfeleltethető-e a jóhiszeműség, az alkotmánybírósági 

határozat szerint ezzel egyenértékű kellő és elvárható gondosság szabályainak - teszi fel egy 

másik határozatban a kérdést.937 Az általa kidolgozott szempontrendszerben azonban külön 

szerepel annak vizsgálata, hogy 

- a vádlott írásának, kijelentésének volt-e ténybeli alapja. 

- a vádlott betartotta-e a rá vonatkozó szakmai szabályokat. 

- a vádlott eljárása megfeleltethető-e a jóhiszeműség, az alkotmánybírósági határozat 

szerint ezzel egyenértékű kellő és elvárható gondosság szabályainak. 

Ez a felosztás tehát azt sugallja, hogy a szakmai szabályok betartása és a jóhiszeműség 

mégsem szinoním fogalmak, hiszen ellenkező esetben nem lenne értelme külön szempontként 

szerepeltetni a jóhiszemű eljárást a szakmai szabályok betartásának vizsgálatát követően. A 

tanács határozatai szerint a szakmai szabályok lehetnek az újságírói műfajból adódó 

szabályok, de szakmai szabályként értékelte azt is, amikor az önkormányzati képviselő a 

testületi ülésen, a napirendi pont kapcsán, előzetes informálódást követően megfogalmazta 

felvetéseit, aggályait, ezzel a ráruházott feladatnak eleget téve.938 Megállapította ugyanakkor a 

szakmai szabályok megszegését, és az elvárható körültekintés elmulasztását, amikor az 

újságíró elmulasztotta megkérdezni a magánvádlót a cikkében foglaltak valóságáról.939 Ez a 

cikk ténybeli alapját is megkérdőjelezte. A fenti okfejtésekből kiolvashatóan tehát a ténybeli 

alapok megléte, a szakmai szabályok betartása és a jóhiszeműség összefüggnek, hiszen 

elsősorban a szakmai szabályok betartása garantálhatja, hogy a közlés valós ténybeli alapokon 

nyugodjon, a szakmai szabályok betartása esetén pedig a gondos eljárás nem vonható 

kétségbe. Ezt az összefüggést a Tábla is megfogalmazta azzal, hogy ha a közlés minden  

alapot nélkülöz, a vélemény jóhiszeműsége, az azt kinyilvánító személy gondatlanságának a 

 

 

 
 

933 3328/2017. (XII.8.) AB határozat [19] bekezdés 
934 13/2014. (IV.18.) AB határozat [62] bekezdés 
935 SZOMORA ZS. (2015), 84. 
936 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.232/2010/5. számú határozata 
937  Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
938 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.232/2010/5. számú határozata 
939 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.324/2009/4. számú határozata 
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hiánya nem állapítható meg.940 Ebben a rendszerben tehát a jóhiszeműség fogalmának 

valójában nincs a szakmai gondosságtól eltérő tartalma. 

 
9.14.9. 3328/2017. (XII.8.) AB határozat 

 
A kérdés 2017-ben újra aktualitást nyert, amikor az AB-nek egy alkotmányjogi panasz miatt 

ismét foglalkoznia kellett a valóságbizonyítással. A jogerősen megállapított tényállás szerint a 

sértett a 2010. évi helyi önkormányzati választásokon a község nyilvántartásba vett 

polgármesterjelöltjeként indult. A másik polgármesterjelölt a vádlott volt. A választás napját 

megelőzően a vádlott szerkesztésében és aláírásával 2010. szeptember 28. napján megjelent 

egy választási füzet, ami a község lakosai részére került továbbításra. Ebben a kiadványban a 

vádlott a sértett - aki a korábbi két választási ciklusban a község polgármestere volt - korábbi 

tevékenységével kapcsolatban sorol fel ügyeket, melyekben meglátása szerint a vádlott nem a 

falu érdekében járt el. 

A vádlotti védekezéssel szemben a bíróságok a vád tárgyát képező szövegrészeket 

tényállásszerű és jogellenes cselekménynek tartották, és a valóság bizonyítással kapcsolatban 

sem osztották a védelem érveit. A terheltet a Siófoki Városi Bíróság aljas indokból, nagy 

nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt pénzbüntetésre ítélte. A Kaposvári 

Törvényszék az ítéletet helyben hagyta, a Kúria pedig a jogerős ítéletet hatályában 

fenntartotta.941 A valóságbizonyítással kapcsolatban a következőképpen összegezhető az eljárt 

bíróságok álláspontja. 

Az elsőfokú bíróság szerint „a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján a vádlott 

tényállításait alátámasztó adatok nem merültek fel, és azok a bizonyítás további folytatásától 

sem lennének várhatóak. A vádlott előadása alapján mind a fakivágás, mind a ravatalozó 

építése tekintetében tisztában volt a tényekkel, a csatolt jegyzőkönyvekből kitűnően több 

eseménynél személyesen is jelen volt, az iratokból kitűnően hatósági határozatokról szerzett 

tudomást, így arra való hivatkozása, hogy a választási füzet szerkesztésekor jóhiszeműen járt 

el, nem elfogadható.” A másodfokú bíróság mindössze annak rögzítését tartotta szükségesnek, 

hogy „a városi bíróság a törvényszék hatályon kívül helyező végzésében foglalt 

iránymutatásnak megfelelően részletes valóságbizonyítást folytatott le arra vonatkozóan, hogy 

a választási füzetben szereplő tényállítások megfelelnek-e a valóságnak. E körben tanúkat 

hallgatott ki, okirati bizonyítékokat szerzett be, majd azok együttes értékelésével helyesen 

jutott arra a következtetésre, hogy a vádlott egyik becsületsértő tényállítása sem  

bizonyosodott be.” A Kúria azt hangsúlyozta, hogy „Az állított (híresztelt) tény bizonyított 

valósága zárja ki a büntethetőséget, vagyis ha az állított vagy híresztelt tény tartalmi valósága 

tekintetében nem alakul ki az eljáró bíróság meggyőződése, az elkövető büntetőjogi 

felelősségét meg kell állapítani (BH 2000.285.).” Az ügyben felmerült kérdések jelentőségét 

mutatja, hogy a Kúria határozatát EBH 2014. B.16. számon közzétette. 

Az indítványozó szerint a támadott bírósági határozatok sértik az Alaptörvény IX. cikk 

(1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánítás szabadságát azáltal, hogy megállapítják az aljas 

célból elkövetett  rágalmazásért  való  büntetőjogi  felelősségét  egy  választási kampányban, a 
 

940 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
941 Siófoki Városi Bíróság 4.B.113/2012/14. számú ítélete, Kaposvári Törvényszék 1.Bf.615/2012/8. számú 

végzése, Kúria Bfv.I.1222/2013/4. számú végzése 
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helyi közügyekkel kapcsolatosan tett állításai miatt, amelyek valóságtartalmát nem tudta 

minden kétséget kizáróan bizonyítani.942
 

Az AB „alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek tekintette, hogy … a bírói 

gyakorlat a valóság bizonyításával és az ahhoz kapcsolódó következmények alkalmazásával 

összefüggésben megfelel-e azon szempontrendszernek, amely az Alaptörvény 

rendelkezéseiből – elsődlegesen a IX. cikk (1) bekezdéséből – és az Alkotmánybíróság ahhoz 

kapcsolódó gyakorlatából fakad”,943 így befogadta az indítványt. Áttekintette a vélemény- 

nyilvánítási szabadság büntetőjogi korlátaival kapcsolatos gyakorlatát, az alaphatározatokban 

megállapított alkotmányos követelményeket, és vizsgálta ezek jogalkalmazásban való 

megjelenését is. Ennek során olyan megállapításokat tett, melyek részletesebb elemzésre 

szorulnak. 

Az AB álláspontja szerint „Az Abh1.-ben megfogalmazott és az Abh4. által 

megerősített alkotmányos követelmény szerint .. a közügyek megvitatása során elhangzott 

közlés folytán rágalmazás miatt indult büntetőeljárásban nem a tény való voltát, hanem annak 

valótlanságát kell bebizonyítani a terhelt bűnösségének a megállapításához. … Az 

alkotmányos követelmény szerint tehát a terhelt büntetőjogi felelőssége  megállapításának 

csak akkor van helye, ha a tény bizonyítottan valótlan és a valótlanságról a terhelt tudott. 

Ennek kimondásával a rágalmazás tényállásában foglaltakhoz képest eltérő  

szempontrendszert állított fel az Alkotmánybíróság”.944 A fentiek szerint tehát nem a 

terheltnek kell a tényállítás valóságát bizonyítania a büntetőjogi felelősség alóli mentesülés 

érdekében, hanem a vádlónak a tényállítás valótlanságát. 

Az Abh1. azonban ilyen követelményt nem fogalmazott meg, és így azt az Abh4. meg 

sem erősíthette. Azt, hogy az Abh1. ilyen megállapítást nem tartalmazott, nyilvánvalóvá teszi 

azon alkotmányos követelmény megfogalmazása, mely szerint „a közéleti szereplők 

tekintetében a valós tények feltárását – még ha azok alkalmasak is e személyek társadalmi 

megbecsülésének csorbítására – minden esetben közérdekűnek kell tekinteni”.945 Amennyiben 

a valótlanság bizonyítása a magánvádlót terhelné, értelmetlen lenne a való tények feltárásának 

feltételeivel kapcsolatban alkotmányos követelményt megfogalmazni. Az Abh4. úgy 

fogalmazott, „a közügyeket érintő vélemény-nyilvánítás szabadsága a valónak bizonyult 

tények tekintetében korlátlanul, míg a hamis tény állításával vagy híresztelésével szemben 

már csak akkor véd, ha a híresztelő nem tudott a hamisságról és a foglalkozása által 

megkívánt körültekintést sem mulasztotta el”.946 Amennyiben az Abh4. a magánvádlóra 

hárította volna a bizonyítási kötelezettséget, azaz neki kellett volna az állítás valótlanságát 

bizonyítania, akkor nem lenne értelme a „valónak bizonyult tények” megfogalmazásnak, 

hiszen ez csak a valóságbizonyítás hatályos szabályai között értelmezhető, ahol a vádlottnak 

kell a tényállítása valóságát bizonyítania, és ezen bizonyítás eredményeként bizonyulhatnak 

valónak a tények. A kérdéses megállapítás, amelyet a határozat később megerősít, valójában 

egy logikai következtetés eredménye. „Amennyiben a tény valótlansága nem bizonyosodik 

be, abban az esetben értelemszerűen nem bizonyítható az sem, hogy a valótlanságról a terhelt 

 
942 3328/2017. (XII.8.) AB határozat [10] bekezdés 
943  Ibid., [23] bekezdés 
944  Ibid., [54] bekezdés 
945 Kiemelés tőlem. 
946 Ibid., [41] bekezdés, kiemelés tőlem. 
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tudott, vagy ebben a tekintetben gondatlanság terheli”.947
 

A másik probléma, hogy ez a megállapítás nyilvánvalóan ellentétes a 

valóságbizonyítás kodifikált szabályaival, hiszen lényegét tekintve a tényállási modell 

alkalmazását írja elő. Ez nem „eltérő szempontrendszer” felállítása, hanem jogalkotás. Az 

alkotmányos követelmény meghatározása a norma kímélete érdekében történik, és az 

alkotmányos értelmezési tartomány meghatározására hivatott.948 A tényállásban nem szereplő 

elemek beépítése, vagy az írott joggal kifejezetten ellentétes követelmények meghatározása 

azonban nem értelmezés, hanem jogalkotás. Olyan jogalkotás, amelyet, ha rendes bíróság 

végez, akkor az alkotmányellenesség megállapítását vonja maga után.949
 

Ami a bűnösségi kérdéseket illeti, a határozat szerint „a rágalmazás gondatlansággal is 

megvalósítható alakzatához kapcsolódó alkotmányos elvárás a továbbiakban nem tartható 

fenn”. Ennek két indoka van a határozat szerint: egyrészt, hogy a rágalmazás gondatlan 

alakzata nem büntetendő, másrészt az Abh2. indokolása.950 Ki kell emelni azonban, hogy a 

rágalmazásnak nem volt gondatlansággal megvalósítható alakzata, így ahhoz alkotmányos 

elvárás sem kapcsolódhatott. Az 1994-ben meghatározott alkotmányos követelmény nem a 

rágalmazás gondatlan alakzatát teremtette meg.951 A valótlansággal kapcsolatban 

meghatározott foglalkozási gondosság elhagyásának dogmatikai indoka tehát véleményem 

szerint elsődlegesen nem az, hogy a bűncselekménynek nincs gondatlan alakzata, hanem az, 

hogy a valótlanságot nem tényállási elemként értékeli a rágalmazás. A foglalkozási 

gondosságnak az alkotmányos követelményből való elhagyása dogmatikailag helyeselhető, de 

még helyesebb lett volna, ha az AB eloldja az alkotmányos követelményt a 

valóságbizonyítástól, ennek a rendszernek a fenntartásával ugyanis a dogmatikai 

ellentmondások nem oldhatók fel. Ezt az összefüggést kizárólag Salamon László észlelte, aki 

párhuzamos indokolásában egyet nem értését fejezte ki „a döntés indokolásának azokkal az 

elemeivel, amelyek ellentétesek a büntetőjog sok évtizeden keresztül töretlen, kialakult 

dogmatikájával”.952
 

Az AB határozat több részéből az a kép rajzolódik ki, hogy az AB a tényállási modellt 

preferálja, ennek következményeit azonban nem vonja le. A határozat kétségtelen erénye, 

hogy a korábbi AB határozatokban kifejtett alkotmányos követelményeket megpróbálja 

egységbe foglalni és a bírósági jogalkalmazás számára az alkotmányos szempontokat és azok 

vizsgálati sorrendjét meghatározni, a bizonyítással kapcsolatban azonban bizonytalanságot 

szül. Annak hangsúlyozása után ugyanis, hogy az Abh.1. és az Abh4. szerint a tény 

 

947 Ibid.,[57] bekezdés 
948 „az Alkotmánybíróságnak arra is lehetősége van, hogy az egyébként a jogszabályokból kiolvasható szakjogi 

értelmezéseket alkotmányos követelményekkel terelje az Alaptörvénnyel összhangban álló irányba. Ha ugyanis a 

támadott jogértelmezés hiányossága olyan rendelkezés differenciálatlanságára vezethető vissza, amely 

ugyanakkor biztosítja az alkotmányos célok eléréséhez szükséges értelmezési mozgásteret, akkor az 

Alkotmánybíróságnak – a hatályban lévő norma kímélete érdekében – elegendő alkotmányos követelmény 

megállapításával pontosítania a norma értelmét.” (34/2017. (XII. 11.) AB határozat [19] bekezdés) 
949 vö. a 2/2016. BJE megsemmisítése a 19/2017. (VII.18.) AB határozattal 
950 19/2017. (VII.18.) AB határozat [63] bekezdés 
951 A felülvizsgálati indítvány érvelésére reflektálva hangsúlyozta a Legfelsőbb Bíróság: „Miután pedig a 

releváns tényállítások közszereplőt érintettek, a gondatlanságnak - az előbb ismertetett alkotmánybírósági 

határozat szerint - kizárólag abból a szempontból van jelentősége, hogy a terheltek kellő gondosság esetén 

felismerhették volna a közölt tények valótlanságát. Ennek a gondatlanságnak tehát a rágalmazás 

bűncselekményének és az azt elkövető terhelteknek a szándékosságához semmi köze nincsen.” (EBH 2005.1193.) 
952 Ibid., [99] bekezdés 
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valótlanságát kell bizonyítani a büntetőjogi felelősség megállapításához, kimondja, hogy „a 

tény valóságának a megállapítása valóságbizonyítás elrendelése útján történik. … a 

büntetőeljárásban a terhelt a tény valóságtartalmának a bizonyításával eredményesen 

védekezhet. A valóságbizonyítás sikertelensége azonban a védett véleménynyilvánítás 

körében nem vezethet automatikusan az elkövető bűnösségének a kimondásához”.953 

Megjegyzi továbbá, hogy „az egyedi esetekben a bíróság mérlegelésétől függ, hogy a tény 

valótlanságának a bizonyításával összefüggésben a konkrét büntetőeljárásban lehetőséget 

teremtenek-e a valóság bizonyítására, és hogy milyen kereteket szabnak a vádló bizonyítási 

kötelezettsége teljesítésének”.954 A hivatkozott két bekezdés véleményem szerint nem teszi 

lehetővé annak egyértelmű megállapítását, hogy az eljárásban a valóságot vagy a 

valótlanságot kell-e bizonyítani. 

A tárgyalt AB határozat is azt bizonyítja, hogy a kérdés mindaddig nem juthat 

nyugvópontra, amíg az alkotmányos célhoz nem sikerül a megfelelő dogmatikai megoldást 

megtalálni. Amennyiben a vélemény-nyilvánítási szabadság és a becsületvédelem közötti 

kényes egyensúly megtalálását tényállítások esetén az AB szerint a tényállási modell 

szolgálja, akkor jogalkotásra van szükség, mivel a tényállási modell olyan mértékben 

különbözik a valóságbizonyítás kodifikált szabályaitól, hogy azok értelmezésével nem lehet a 

tényállási modellre áttérni. Amennyiben pedig az AB folytatja azt a gyakorlatot, hogy 

alkotmányos követelmények formájában a büntetőjogi dogmatikával és a kodifikált 

rendelkezésekkel kifejezetten ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, akkor azzal nemcsak a 

dogmatikát erodálja és a büntetőjog koherenciáját sérti, de az alkotmányos követelmények 

rendes bíróságok általi elfogadottságát is csökkenti. 

A teljesség kedvéért említem, hogy a 3145/2018. (V.7.) AB határozat a 

tényállításokkal kapcsolatban ismét a 13/2014. (IV.18.) AB határozatra utal vissza,955 ami 

annál inkább meglepő, mert ezen határozatnak ugyanaz az alkotmánybíró volt az előadója, 

mint az öt hónappal korábban elfogadottnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
953  Ibid., [85] bekezdés 
954  Ibid., [86] bekezdés 
955  Ibid., [54] bekezdés 



292 

 

VII. Az AB határozatok jelentősége a jogalkalmazásban 

 
Amikor az előző fejezetekben azt vizsgáltam, hogy az alkotmányos követelmények hogyan 

alakították át az egyes tényállási elemeket és a büntethetőséget kizáró okokat, óhatatlanul arra 

is kitértem, hogy ezek a követelmények hogyan jelentek meg a bírói gyakorlatban. Ez a két 

kérdés szervesen összekapcsolódik, hiszen az alkotmányos követelmények annyit érnek, 

amennyit azokból a büntető bíróságok érvényre juttatnak. Láttuk, hogy a 36/1994. (VI.24.)  

AB határozatban a tényállításokkal kapcsolatban megfogalmazott alkotmányos követelményt, 

ha kis részben is, de valamelyest követték a bíróságok, míg az értékítéletekkel kapcsolatban 

megfogalmazott alkotmányos követelmény alig csapódott le a gyakorlatban. 

Az alkotmányos követelmények ítélkezésben való megjelenése álláspontom szerint 

alapvetően három tényezőtől függ. Egyrészt függ az alapjogi kultúrától, attól, hogy a bírói 

gondolkodásnak mennyire képezi integráns részét az alapjogi szempontok figyelembe vétele. 

Alacsony alapjogi érzékenység mellett az alkotmányos követelményeknek a jogalkalmazásba 

való beépítésére két mód kínálkozik. Az egyik, ha a felsőbíróságok megkövetelik az 

alkotmányos követelmények érvényesítését. Ennek hiányában már csak egy tényező marad, és 

a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy az Alkotmánybíróságnak van-e hatékony eszköze az 

alkotmányos követelmények kikényszerítésére. 

 
1. Alapjogi kultúra 

 
Az alapjogi kultúra kialakításában alapvető az oktatás szerepe és mindez szoros 

összefüggésben áll azzal a kérdéssel, hogy az alkotmányos összefüggések milyen súllyal 

jelennek meg a jogi oktatásban. A büntetőjogban számos kérdés nagyon szoros összefüggést 

mutat az alkotmányjoggal, kezdve a legalitás körében az alapelvekkel, de a Különös részben  

is akad példa, elég, ha csak a becsületvédelem vagy bizonyos köznyugalom elleni 

bűncselekmények problematikáját említjük. Nagy felelősség hárul tehát mind az 

alkotmányjogi, mind a büntetőjogi oktatásra, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat 

megjelenítsék. 

Bencze Mátyás szerint „a magyar bírák szakmai képzése sokkal inkább a jogszabályok 

alkalmazásának technikai oldalára koncentrál, mint a szabályok mögötti (alkotmányos) 

igazoló elvek feltárására”.956 E körben is fontos megállapítást tartalmaz a Kúria Joggyakorlat- 

elemző Csoportjának összefoglaló véleménye, ahol az összegzés egyenesen azt rögzíti, hogy 

„a bírói gondolkodásban fokozottan szükség van egyfajta alapjogi „átalakulásra”, az alapjogi 

szempontok fokozottabb megjelenítésére. Ez bírói bátorságot is feltételez, lévén a magyar 

bírói gyakorlat hagyományai az Alaptörvény egyes jogintézményeivel, illetve a konkrét 

szabályaival nem voltak összhangban.”957
 

További meghatározó tényező, hogy a bírák értékrendjében hol helyezkednek el az 

alapjogok, illetve, hogy magukat szakjogági jogalkalmazónak tekintik, vagy a rendes bírósági 

alapjogvédelem szerves részének. Fontos összefüggésekre világít rá az a Bencze Mátyás által 

hivatkozott tanulmány, mely szerint „bár a válaszadó bírák több mint  fele a bíróságok 
 

956 BENCZE M. (2007), 8. 
957 A Kúria „Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben” Joggyakorlat-elemző 

Csoportja 2016.El.II.JGY.K.1, 194. 
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kötelezettségeként jelölte meg az alkotmányos követelmények érvényre juttatását, és 

értelmezési elvként felhasználhatónak tartotta az alkotmányos alapjogokat, mindössze 20%- 

uk gondolta azt, hogy önálló jogi érvként hivatkozhatók akár a tételes jogszabállyal szemben 

is, és közel egyharmaduk megerősítette azt az álláspontot, amely szerint a bíró a törvényi 

rendelkezések pontos betartásával eleget tesz az alkotmányosság követelményének. Nem 

elenyésző részük (17%) pedig úgy vélte, hogy az alkotmány rendelkezései olyan absztrakt 

szabályok, amelyek nem a jogalkalmazó, hanem a jogalkotó számára írnak elő 

kötelezettséget”.958
 

Az alapjogi érintettségű ügyeknek az eldöntése és a megfelelő színvonalú jogi 

indokolás elkészítése nem kevésbé munkaigényes, mint egy-egy bonyolult tényállású 

közvádas ügyé. Cserni János is megjegyzi, az, hogy „ezen ügyek kisebb tárgyi súlyúak, 

egyáltalán nem jelenti azt, hogy a magánvádas ügyek elbírálása a súlyukkal arányban álló 

közvádas ügyekénél lényegesen könnyebb lenne”.959 Fleck Zoltán a rendkívül felkészült 

jogalkalmazó szükségességét hangsúlyozza.960 Sokrétű mérlegelési tevékenységet kell 

elvégezni, kezdve a szöveg és a kontextus értelmezésétől, a releváns AB határozatok és a 

strasbourgi esetjog kiválasztásáig, melyeket az ügytől függően akár a tételes büntetőjogi 

rendelkezések ellenében is érvényre kell juttatni.961 Csak a közlés teljes kontextusának 

figyelembe vétele, a konkuráló alapjogok felismerése, azok egymáshoz való viszonyának és 

az ügy valamennyi körülményének gondos mérlegelése esetén van arra esély, hogy a bírói 

döntés az alkotmányossági próbát is kiállja, és az EJEB is relevánsnak és elégségesnek 

fogadja el a korlátozás mellett felhozott érveket. 

A jogértelmezési módszerek kiválasztásában gyökeres változást hozott az Alaptörvény 

28. § cikke, mely rögzítette, hogy „a bíróságok a jogalkalmazás során a  jogszabályok 

szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik.” Jakab 

szerint ez a rendelkezés, mely kifejezetten rögzíti az alkotmánykonform értelmezés 

követelményét, „a magyar bíróságok érvelési kultúrájának átalakítására irányul”.962 Ez a 

rendelkezés önmagában még kevés lenne a rendes bírói gyakorlat alapjogi szempontú 

átformálásához, kiegészítve azonban a valódi alkotmányjogi panasszal, már hatékony eszközt 

ad az Alkotmánybíróság kezébe ahhoz, hogy a 28. cikk ne puszta deklaráció legyen. A Kúria 

Joggyakorlat-elemző Csoportja elvi jelleggel megfogalmazta, hogy „Az ítélkezés azon 

ágazatai esetében, ahol alapjogok konkrétan is érintettek, így különösen a szólás- és 

véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog, és a tisztességes eljáráshoz való jog, 

különös figyelmet kell fordítani az alkotmányos összefüggésekre, és a kapcsolódó alapjogi 

gyakorlat feltárására, mivel várható, hogy a bírói döntés alapjogi kontrolljára is sor kerül”.963
 

 

 

 

 
958 BENCZE M. (2013), In SOMODY B. (2013), 105. 
959 CSERNI J. (2007), 133. 
960 FLECK Z. (2008), 117. 
961 vö. azokat az ügyeket, ahol a valóságbizonyítás sikertelensége miatt a Btk. alapján a bűnösség 

megállapításának lenne helye, ugyanakkor a 36/1994. (VI.24.) AB határozat és a strasbourgi esetjog fényében az 

újságíró jóhiszeműsége esetén mégis felmentő ítéletet kell hozni. 
962 JAKAB A. (2011), 86. 
963 A Kúria „Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben” Joggyakorlat-elemző 

Csoportja 2016.El.II.JGY.K.1, 194-195. 
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2. A Legfelsőbb Bíróság és a Kúria joggyakorlatot irányító tevékenysége 

 
Az alkotmányos követelmények rendes bírói gyakorlatban való megjelenése nem választható 

el attól a kérdéstől, hogy a felsőbb bíróságok milyen elvárásokat fogalmaznak meg. E körben 

mindenekelőtt annak van jelentősége, hogy a Kúria milyen irányt mutat a bíróságoknak. A 

jogegységi határozatok kötelezőek a bíróságokra, de mivel a válogatott eseti döntéseket és a 

kollégiumi véleményeket is a jogegységesítés szándékával jelenteti meg a Kúria, jogi kötőerő 

hiányában is igazodnak hozzájuk a bíróságok. Bencze említi, hogy a magyar bírák 

„karrierbírák”, akik többnyire nagyon fiatalon kerülnek ebbe a hivatalba, és előmenetelük 

döntően ahhoz igazodik, hogy ítélkezésük megfelel-e a felsőbb szintű bíróságok által 

kialakított gyakorlatnak.964
 

Az 1990-es évek elején a Legfelsőbb Bíróság nem volt érzékeny az alapjogi 

megfontolásokra. Ennek emblematikus kifejezője a BH 1994.171 számon publikált eseti 

döntés, ahol a védőnek a strasbourgi gyakorlatra hivatkozását, mely szerint a közéleti 

szereplőnek többet kell eltűrnie, azért tartotta elfogadhatatlannak, mert „a védelem által 

kifejtett nézet elfogadása a jogegyenlőség elvetését jelentené”. Ez az álláspont tarthatatlanná 

vált a 36/1994. (VI.24.) AB határozat kihirdetésével. Ezt követően sem lehet azonban arról 

beszélni, hogy az alkotmányos követelmények érvényesítését a Legfelsőbb Bíróság 

maradéktalanul megkövetelte volna. Az értékítéletekkel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság, 

majd a Kúria kifejezetten eltért az alkotmányos követelménytől, hiszen ragaszkodott a 

gyalázkodás büntetéséhez. Mint láttuk, az is előfordult, hogy a Legfelsőbb Bíróság ugyan 

felhívta a 36/1994. (VI.24.) AB határozatot döntése alátámasztására, azt azonban lényegében 

átfogalmazta. Az alkotmányos követelmény ki nem kényszerítésének itt egyértelműen az állt  

a hátterében, hogy az markánsan eltért a Legfelsőbb Bíróság felfogásától. A tényállítások 

vonatkozásában ugyan volt egy-két példa, ahol a Legfelsőbb Bíróság valamilyen módon 

foglalkozott a szakmai gondossággal, de jogegységesítő céllal többször az került 

megfogalmazásra, ami a büntetőjogi rendelkezésekből fakadt (a bizonyított valóság 

eredményezhet büntetlenséget, az állítás valóságára vonatkozó tévedés közömbös). Ez esetben 

az alkotmányos követelménytől való eltérés okát annak dogmatika idegenségében látom. 

Jelentős szemléletváltást tükröz a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának jelentése, 

ahol már kifejezetten úgy fogalmaznak, „A Kúriának egyértelműen arra kell törekednie, hogy 

erősítse, illetve kiépítse azt a gyakorlatot, amely a bíróságok ítélkezési gyakorlatában 

meghonosítja, illetve erősíti az Alaptörvény szellemét, mivel az alkotmányozó hatalomnak is 

az volt az egyértelmű célja (a 28. cikkében rögzített elv megfogalmazásával), hogy a 

bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét azok céljával és az Alaptörvénnyel 

összhangban értelmezzék.”965 Ez a szemléletváltás elkerülhetetlen volt a valódi alkotmányjogi 

panasz bevezetése miatt. 

 
3. Az alkotmányjogi eszköztár változása 

 

 

 
 

964 BENCZE M. (2007), 8. 
965A Kúria „Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben” Joggyakorlat-elemző 

Csoportja 2016.El.II.JGY.K.1, 194. 



295  

Az Alaptörvény hatályba lépése előtt az Alkotmánybíróság jellemzően normakontrollt 

gyakorolt, valódi alkotmányjogi panasz híján az ítélkező tevékenység alkotmányossági 

kontrolljára nem rendelkezett hatáskörrel. Annak tehát, hogy a büntető bíróságok nem 

követték az alkotmányos követelményeket, nem volt semmilyen szankciója. Ebben jelentős 

változás következett be az Alaptörvény hatályba lépésével. Az Alaptörvény 28. cikke 

rögzítette, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 

céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Ezt hivatottak segíteni az alkotmányos 

követelmények is.966 Az Alkotmánybíróság több határozatában értelmezte ezen rendelkezést, 

hangsúlyozva az ebből a jogalkalmazásra háruló kötelezettségeket. „A bíróságnak a 

jogszabályok adta értelmezési mozgástér keretein belül azonosítania kell az elé kerülő ügy 

alapjogi vonatkozásait, és a bírói döntésben alkalmazott jogszabályokat az érintett alapjog 

alkotmányos tartalmára tekintettel kell értelmeznie. Azt pedig, hogy ez a cikk ne csak egy  

üres deklaráció legyen, a valódi alkotmányjogi panasz biztosítja. Az AB értelmezésében a 

bírói döntések alkotmányossági  felülvizsgálatát  lehetővé tevő  alkotmányjogi panasz  (Abtv. 

27. §) az Alaptörvény 28. cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény. Ilyen panasz 

alapján az Alkotmánybíróság a bírói döntésben foglalt jogértelmezés Alaptörvénnyel való 

összhangját vizsgálja, azt, hogy a jogszabály alkalmazása során a bíróság az Alaptörvényben 

biztosított jogok alkotmányos tartalmát érvényre juttatta-e. Ha a bíróság az előtte fekvő, 

alapjogilag releváns ügy alapjogi érintettségére tekintet nélkül járt el, és az általa kialakított 

jogértelmezés nem áll összhangban e jog alkotmányos tartalmával, akkor a meghozott bírói 

döntés alaptörvény-ellenes.”967 A panasz megalapozottsága esetén pedig az Alkotmánybíróság 

a döntést  megsemmisíti.968  A 13/2014. (IV.18.) AB határozat  pedig egyértelművé tette, hogy 

„A közéleti kérdéseket érintő véleménynyilvánítási ügyekben eljáró büntetőbíróságok 

számára nemcsak az Alkotmánybíróság jelen határozatának rendelkező része, hanem az 

indokolásában kibontott elvi jelentőségű alkotmányos mérce alkalmazása is kötelező. Az 

Alkotmánybíróság így biztosítja, hogy a bíróságok későbbi gyakorlata is megfelelhessen a 

véleménynyilvánítási szabadság jelen ügyben felvázolt absztrakt alkotmányos mércéjéből 

fakadó elvárásoknak”.969
 

A fentiekből következően az alkotmányos szempontok ítélkezésbe való 

becsatornázását elsősorban a valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével lehetett elérni. 

Pozitív hatásokról árulkodik a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja által lefolytatott 

vizsgálat, mely szerint a rágalmazási és becsületsértési ügyekben elsősorban a II. és IX. cikk 

felhívása történik meg és a IX. cikk  értelmezése rendszerint a terheltek felmentését 

eredményezi.970
 

 
966 „Az Alaptörvény 28. cikkéből következően a bíróságoknak ítélkezési tevékenységük során figyelembe kell 

venniük, hogy a jogszabály mely jelentése felel meg az Alaptörvénynek, és ezzel az értelemmel kell alkalmazniuk 

a jogszabályt az egyedi ügyekben. Az alkotmányos követelmény megállapításával az Alkotmánybíróság a 

fentiekből következően tehát a jogalkalmazó jogértelmezését segíti annak érdekében, hogy az megfeleljen a 28. 

cikkből és összességben az Alaptörvény egészéből fakadó követelményeknek. Az alkotmánybírósági határozat 

rendelkező részébe foglalt alkotmányos követelmény a bíróságokra kötelező, és attól eltérő jelentést nem 

tulajdoníthatnak az adott jogszabályi rendelkezésnek.” (25/2017. (X.17.) AB határozat [24] bekezdés) 
967 3/2015. (II. 2.) AB határozat [17]-[18] bekezdések 
968 2011. évi CLI. törvény 43. § (1) bekezdés 
969 13/2014. (IV.18.) AB határozat [54] bekezdés 
970 A Kúria „Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben” Joggyakorlat-elemző 

Csoportja 2016.El.II.JGY.K.1, 81. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Fontos ugyanakkor azt is látni, hogy minél idegenebb az alkotmányos követelmény a 

bírói gyakorlattól, minél kevésbé van összhangban a dogmatikával, annál kisebb az esély az 

önkéntes követésére. Ezt egyértelműen bizonyította a 36/1994. (VI.24.) AB határozat utáni 

bírói gyakorlat. Végül, az alkotmányos követelmény átvételét gyengíti az is, ha egy-egy 

kérdésben az AB határozatok között eltérés van. Ezt pedig többször tapasztalhattuk az elmúlt 

években. Példa erre 

- a közszereplői minőség megalapozása és jelentőségének megítélése,971
 

- a tényállítások esetén alkalmazandó mérce,972
 

- az abban mutatkozó ingadozás, hogy nem bizonyítottan valós tényállítások esetén 

szükséges-e a foglalkozási gondosság vizsgálata. 

 
VIII. A Római Egyezmény és az EJEB gyakorlatának jelentősége a jogalkalmazásban 

 
Még bonyolultabb kérdéseket vet fel, hogy az Egyezmény és az esetjog milyen hatással van a 

rendes bírósági jogalkalmazásra. 

 
1. Az Alkotmánybírósági megközelítés 

 
Magyarország 1990. november 6-án írta alá az Egyezményt, melynek a belső jogba 

átültetése az 1993. évi XXXI. törvénnyel történt meg. Az Egyezmény jogforrási hierarchiában 

elfoglalt helyét illetően megoszlanak a vélemények. Egyes szerzők szerint az Egyezmény, 

mint törvénybe foglalt nemzetközi szerződés az alkotmány és a rendes törvények között áll,973 

míg más álláspontok szerint az Egyezménynek a rendes törvényekkel azonos rangja van.974 

Bárd Petra azon véleményének ad hangot, miszerint a Btk. és az egyezményt kihirdető 

törvény „ugyan a jogforrási hierarchia azonos szintjén helyezkedik el, de a nemzetközi 

kötelezettségvállalás megelőzi a belső jogot”.975 Bragyova András sajátos nemzetközi 

szerződésnek tekinti az Egyezményt, elsősorban azért, mert anyagi jogi szabályai nagyrészt 

alkotmányjogi tárgyúak.976
 

Az Egyezmény már kihirdetését megelőzően jelentős hatást gyakorolt a magyar jogra, 

hiszen az Alkotmány „alapjogi rendelkezései nagyrészt az Egyezmény és más nemzetközi 

emberi jogi dokumentumok … szövegét vették alapul, ha nem éppen lefordították”.977 Az 

Alkotmánybíróság működésétől kezdve elkötelezett volt az Egyezmény iránt. Ezt mutatja, 

hogy a testület már a halálbüntetés eltörléséről szóló 23/1990. (X.31.) AB határozatban 

hivatkozott az Egyezményre és az európai jogfejlődés irányára, holott Magyarország ekkor 

még az Egyezményt sem írta alá.  Sólyom megfogalmazásában ez az „európai mérce” 

 
 

971 vö. Paczolay Péter párhuzamos indokolását az 1/2015. (I.16.) AB határozathoz, és Schanda Balázs 

párhuzamos indokolását a 3145/2018. (V.7.) AB határozathoz. 
972 Az 1/2015. (I.16.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolásban helytállóan jegyzi meg Paczolay Péter, 

hogy nem illeszthető össze az eddig kidolgozott értelmezésekkel a határozat indokolásának a tényállítások 

büntetlenségével kapcsolatos része. 
973 KOVÁCS K. (2013), In SOMODY B. (2013), 151. 
974 BRAGYOVA A. (2011), 88. 
975 BÁRD P. (2012), 163. 
976 Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolása a166/2011. (XII. 20.) AB határozathoz 
977 BRAGYOVA A. (2011), 88-89. 



297  

keresésének és figyelembe vételének demonstrációja volt,978 ugyanakkor az európai gyakorlat 

legitimációs erővel is bírt.979
 

1993-ban az Egyezmény törvényi kihirdetésével a belső jog részévé vált. Az 

Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott: „[a]z Alkotmány 7. § (1) bekezdése azt is 

jelenti, hogy a Magyar Köztársaság az Alkotmány rendelkezéseinél fogva részt vesz a 

nemzetek közösségében; ez a részvétel tehát a belső jog részére alkotmányi parancs”. Ebből 

azt a következtetést vonta le, hogy az Alkotmány 7. § (1) bekezdése kifejezett rendelkezésénél 

fogva a nemzetközi jog bizonyos szabályai, a „vállalt” nemzetközi kötelezettségek kötelezően 

érvényesülnek.980
 

Az EJEB esetjogát a rendes bíróságok felé nagyrészt az AB határozatok közvetítették, 

hiszen a testület rendszeresen hivatkozott az EJEB döntéseire. Az Egyezményre és a 

strasbourgi gyakorlatra való hivatkozás leggyakrabban éppen a vélemény-nyilvánítási 

szabadsággal összefüggésben történt meg. Mindazonáltal az a kérdés, hogy a Bíróság esetjoga 

milyen szerepet játszik az értelmezési folyamatban, igen kényesnek bizonyult, hiszen 

közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy melyik testület rendelkezik az értelmezés 

hatalmával. Nem véletlenül hangsúlyozza Bragyova, hogy „lényegi különbség van az 

Egyezmény és az alkotmánybíróságok kapcsolata, illetve a Bíróság és az alkotmánybíróságok 

kapcsolata között”.981 Sólyom a strasbourgi gyakorlat figyelembe vétele melletti érvként 

hozza fel, hogy „a strasbourgi bíróság ítéleteinek indoklásában foglalt elvi megállapítások 

irányt mutathatnak az Alkotmánybíróság számára mind az Alkotmány, mind az előtte 

megtámadott jogszabályok értelmezésében. A strasbourgi joggyakorlat ilyen iránymutató 

hatása egyaránt befolyásolhatja az adott ügyben részes államot, az egyezmény egyéb aláíróját, 

sőt, a bíróság joghatóságán kívüli államokat is.”982 Az alapjogok értelmezésével kapcsolatban 

már az Egyezmény kihirdetését követően a strasbourgi joggyakorlat figyelembe vételét 

deklarálta a testület. Az Alkotmánybíróság 1994-ben leszögezte, hogy az Európai Emberi Jogi 

Egyezménynek az 1993. évi XXXI. törvénnyel történt kihirdetését követően, a belső jogi 

szabályozás és az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata közötti összhang biztosítása 

érdekében a 48/1991. (IX. 26.) AB határozatban megfogalmazott tételeket (ABH 1991, 206.)  

a most kifejtettekkel összhangban tartja fenn.983 A 36/1994. (VI.24.) AB határozat szerint 

„jelentősen hozzájárulnak a véleménynyilvánítási szabadság büntetőjogi korlátozásának 

szűkítéséhez az Emberi Jogok Európai Bíróságának, az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló Európai Egyezmény 10. cikkének megsértése tárgyában hozott 

határozatai.”984 A 18/2004. (V.25.) AB határozatban pedig úgy foglalt állást  a testület, hogy 

az Emberi Jogok Európai Bíróságának a felfogása a magyar joggyakorlatot alakítja és 

kötelezi. Ugyanezen határozatban a véleményszabadság védelmének a demokratikus 

társadalmakban  a  jogállamiság  által  megkövetelt  minimumszintjét  biztosítani  hivatottnak 

 
 

978 SÓLYOM L. (2001), 203. 
979 „Szerencséje volt az Alkotmánybíróságnak az is, hogy eleve az európai sztenderdek meghonosításának 

programjával indult, s kezdettől nemzetközi kooperációba illeszkedett. Ez sokszor legitimált is minket”. TÓTH 

G. A. (1997), 35. 
980 1/2011. (I.14.) AB határozat 
981 BRAGYOVA A. (2011), 83. 
982 SÓLYOM L. (2001), 203-204. 
983 36/1994. (VI.24.) AB határozat, Indokolás III.1. pont. Kiemelés tőlem. 
984 Ibid., Indokolás II.2. pont 
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tekintette a nemzetközi emberi jogi dokumentumokat.985 Az Alaptörvény hatályba lépése után 

is fenntartotta a testület, hogy „az alapjogok érvényesülésének minimális mércéjeként fogadja 

el a nemzetközi jogvédelmi mechanizmusok által biztosított jogvédelmi szintet”.986
 

Az Alaptörvényben a Q) cikk foglalkozik a nemzetközi jog és a belső jog 

kapcsolatával. Ez a cikk egy erős nemzetközi jog melletti elkötelezettség kibontását is 

lehetővé tenné, ugyanakkor az utóbbi években elfogadott AB határozatokhoz fűzött 

különvélemények jól mutatják, hogy a testület távolról sem egységes annak megítélésében, 

hogy a nemzetközi kötelezettségek és kiemelten az EJEB gyakorlata milyen szerepet 

tölthetnek be az értelmezésben. A 61/2011. (VII.13.) AB határozatban a testület a Q) cikket a 

pacta sunt servanda elvével hozta kapcsolatba. „A pacta sunt servanda elvéből [Alkotmány  7. 

§ (1) bekezdés, Alaptörvény Q. cikk (2)-(3) bekezdés] következően tehát az 

Alkotmánybíróságnak akkor is követnie kell a strasbourgi joggyakorlatot, az abban 

meghatározott alapjogvédelmi szintet, ha saját megelőző, „precedens-határozataiból” ez 

kényszerűen nem következne.”987 A bírák kizárásának szabályait vizsgáló 34/2013. (XI.22.) 

AB határozatban a testület bővebben foglalkozott a Q) cikk értelmezésével. „Az Alaptörvény 

Q) cikkének (2) és (3) bekezdéseiben foglalt alkotmányos szabályok szerint  Magyarország 

arra vállal kötelezettséget, hogy elfogadja a nemzetközi jog általános szabályait, és biztosítja a 

nemzetközi jog és a belső jog összhangját. Az Alaptörvény e rendelkezései Magyarországot 

azoknak az államoknak a közösségébe sorolja, amelyek az általános nemzetközi jogot 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és ugyanazokat a nemzetközi szabályokat követik …. 

Magyarország részvétele az államok közösségében, az Alaptörvény Q) cikk (2) és (3) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel, azt a kötelezettséget hárítja az 

Alkotmánybíróságra, hogy a hazai jogszabályoknak a nemzetközi jog általánosan elismert 

szabályaival, illetve a nemzetközi jog más forrásai esetén a jogszabályban kihirdetett 

nemzetközi jogi kötelezettségekkel összhangban álló értelmezését fogadja el és érvényesítse 

mindaddig, amíg ez az értelmezés az Alaptörvény értékrendszerével is összeegyeztethető. Az 

Alkotmánybíróság ilyen megfontolásokból kiindulva vizsgálta a jogelv nemzetközi jogban, 

illetve annak jogvédelmi mechanizmusaiban fellelhető értelmét, keresve azt is, hogy a 

nemzetközi jogban megjelenő felfogás az alkotmányjogi panaszokban felvetett konkrét kérdés 

megválaszolásához milyen mércét nyújthat.”988 Pokol Béla szerint azonban ezzel túl messzire 

ment a határozat, mivel ez az értelmezés „a magyar állami szuverenitás lényegi  

felszámolását” jelenti. Különvéleményében a globális alkotmány-oligarchia rémét vetíti előre, 

amely ellen a Q) cikk szuverenitás-barát módon való értelmezése szükséges, ehhez pedig a 

Nemzeti Hitvallás adhat támpontokat. 

Az  elméletinek  látszó  kérdés gyakorlati jelentőséget nyert,  amikor nyilvánvaló  vált, 

hogy az Önkényuralmi jelképek használata tényállását másként ítéli meg az AB és az EJEB a 

vélemény-nyilvánítási szabaság szempontjából. Míg a tényállást a korábbi normakontroll 

eljárásban  az   AB   alkotmányosnak  találta,989    az  EJEB  a  politikai  vélemény-nyilvánítást 
 

985 18/2004. (V.25.) AB határozat, Indokolás II.1.1. pont 
986 Először 61/2011. (VII. 13.) AB határozat, megerősítette, többek között: 22/2013. (VII. 19.) AB határozat, 

Indokolás [16] bekezdés, 7/2014. (III.7.) AB határozat [25] bekezdés, 13/2014. (IV.18.) AB határozat [33] 

bekezdés 
987 Indokolás V.2.2. 
988 [25] 
989 14/2000. (V. 12.) AB határozat 
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szükségtelenül korlátozónak minősítette.990 Az alkotmányjogi panasz alapján meghozott 

4/2013. (II.21.) AB határozatban a testület kifejtette, hogy „Az EJEB … gyakorlata segítséget 

nyújthat az alkotmányos – Alaptörvényben és nemzetközi egyezményben rögzített – 

alapjogok értelmezéséhez, tartalmuk és kiterjedésük meghatározásához. Az Emberi Jogok 

Európai Egyezményében (a továbbiakban: Egyezmény) biztosított jogok jelentéstartalma 

ugyanis az EJEB egyedi ügyekben hozott döntéseiben testesül meg, amely elősegíti az emberi 

jogok értelmezésének egységesen érvényesülő felfogását. Az Egyezmény, valamint az EJEB 

gyakorlatának figyelembevétele nem vezethet az Alaptörvény szerinti alapjogvédelem 

korlátozásához, alacsonyabb védelmi szint meghatározásához. A strasbourgi gyakorlat, 

valamint az Egyezmény az alapjogvédelemnek azt a minimum szintjét határozza  meg, 

amelyet minden részes államnak biztosítania kell, azonban a nemzeti jog ettől eltérő, 

magasabb követelményrendszert is kialakíthat az emberi jogok védelmére.”991 Erre 

figyelemmel megállapította, hogy az EJEB Vajnai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete, 

… olyan jogilag jelentős új körülményt és szempontot jelent, amely szükségessé teszi az 

ismételt alkotmányossági vizsgálat lefolytatását.”992 Még ugyanezen évben azt is leszögezte, 

hogy „Abban az esetben, ha egy adott hazai jogszabály azonos tartalmú az Egyezményben, 

vagy annak valamelyik kiegészítő jegyzőkönyvében foglalt joggal, vagy ha e jog biztosítására 

irányuló kötelezettség teljesítését szolgálja, az Alaptörvény Q cikkéből az is következik, hogy 

az Alkotmánybíróságnak tartózkodnia kell az adott jogszabály (vagy jogszabályi rendelkezés) 

olyan értelmezésétől, amelynek elkerülhetetlen következménye a vállalt nemzetközi jogi 

kötelezettség megsértése és Magyarország sorozatos elmarasztalása lenne a Bíróság előtt.”993
 

Az EJEB gyakorlat kötőerejével kapcsolatban tartózkodóbb bírák a következőkre 

mutatnak rá. Bragyova szerint „az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezését és érvelését nem 

alapíthatja a Bíróság gyakorlatára; ez utóbbi fontos inspiráció az Alkotmány értelmezésében, 

de a Bíróság gyakorlata nem kötelező az Alkotmánybíróságra és nincs olyan döntés- 

meghatározó ereje, mint saját precedenseinek és alkotmányjogi érvkészletének. Az előbbi 

állítás nem tagadja az Egyezmény, és kivált a Bíróság joggyakorlatának kimagasló 

jelentőségét az Alkotmány értelmezésében. A Bíróság gyakorlatának figyelembe vétele 

mindenképpen szükséges az alkotmányértelmezés helyességének ellenőrzéséhez. Ha az 

Alkotmánybíróság az Egyezményben szabályozott kérdésben a Bíróság értelmezési 

gyakorlatától eltérő alkotmányjogi következetésre jut, feltétlenül újra meg kell fontolnia 

értelmezése eredményét (de nem kell feltétlenül mindenben követnie a Bíróság gyakorlatát). 

Az Egyezménytől és még inkább a Bíróság gyakorlatától különböző értelmezési eredmény 

tehát további kontrollt és ismételt megerősítést kíván, de követése alkotmányjogilag nem 

kötelező”.994 Pokol még óvatosabb a strasbourgi esetjog határozatokba illesztésével 

kapcsolatban. „A magyar alkotmánybírákat köti az emberi jogi egyezmény, ám annak 

rendelkezései által adott tág kereteken belül önmaguk döntik el az értelmi konkretizálás 

 

990 CASE OF VAJNAI v. HUNGARY(Application no. 33629/06) 
991 4/2013. (II.21.) AB határozat [19] bekezdés 
992 [20] Erre a megközelítésre Németországban is található példa. A BVerfGE 128, 326 határozat rendelkező 

részében a Német Szövetségi Alkotmánybíróság leszögezte, hogy az EJEB határozatai, amelyek új szempontokat 

tartalmaznak az Alaptörvény értelmezéséhez, a jogilag jelentős módosításokhoz hasonlítanak, amelyek 

elvezethetnek az alkotmánybírósági határozat jogerejének feloldásához. 
993 36/2013. (XII. 5.) AB határozat [28] bekezdés 
994 166/2011. (XII. 20.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolás 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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irányát, és ehhez legfeljebb információként veszik figyelembe az EJEB  esetleges 

értelmezését, de ez nem kötelező számukra. Azért fontos ehhez ragaszkodni, mert látni kell, 

hogy az EJEB egyes döntései az emberi jogi egyezmény egy-egy alapjogi rendelkezését olyan 

tágan értelmezik, hogy egy-egy alapjog révén egész jogterületek szabályanyagát elő kívánják 

írni. Így ha nemcsak az egyezményt, hanem ezt az EJEB által egész jogterületekre kitágító 

eseti döntéseivel együtt tekintjük kötelezőnek a magyar Alkotmánybíróság számára, akkor 

magunkon keresztül közvetetten a magyar állam teljes belső joga felett is ellenőrzést 

biztosítunk a nemzetközi bíróság számára, és ezzel tartalmilag megsemmisítenénk a magyar 

állam alkotmányozó  hatalmát.”995  Egy másik  különvéleményben kifejtett  álláspontja szerint 

„ezek (ti. a strasbourgi) döntések információk az alkotmánybírósági döntési folyamatban, és 

így a végleges határozatokban nem, hanem csak a párhuzamos és különvéleményekben 

szerepelhetnek. Az alkotmánybírósági határozatban való meghivatkozás ugyanis azt jelenti, 

hogy az Alaptörvényen túl normatív, számunkra kötelező erőt tulajdonítunk nemcsak az 

Egyezménynek, hanem az azt értelmező bírói gyakorlatnak is irányunkban, és ezzel 

elismerjük, hogy az EJEB az Egyezményben résztvevő államok közreműködése nélkül 

továbbírhatja  a  rájuk  kötelező  nemzetközi normákat.”996  Dienes-Oehm Egon úgy fogalmaz, 

„Az Egyezményben foglalt alapvető jogok sérelmének orvoslására létrehozott, kizárólag 

konkrét ügyekben ítélkező Emberi Jogok Európai Bírósága eseti döntései sem a magyar 

jogalkotást, sem a magyar Alkotmánybíróságot nem kötik. A bíróság gyakorlatának követése 

ugyan számos szempontból indokolt, sőt költségvetési terhet jelentő kérdés, tisztán jogi 

szempontból azonban annak nem lehet az Alkotmánybíróság döntéseit meghatározó súlya és 

nagyobb ereje, mint az Alkotmánybíróság - Alaptörvényen alapuló - saját érvkészletének és 

határozatainak.”997
 

Véleményem szerint mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás szempontjából 

kifejezetten veszélyes az EJEB ítéletek kötőerejének tagadása. Az Egyezményt nem lehet a 

Bíróság joggyakorlatától elválasztani. Ez éppolyan értelmetlen, mint a Btk.-tól a Kúria 

jogértelmezésének, vagy az Alaptörvénytől az AB határozatok elválasztása. Ez a mesterséges 

különbségtétel nemcsak a realitástól elrugaszkodott, hanem kontraproduktív is. 

 
2. Az Egyezmény és az esetjog szerepe a rendes bírósági jogalkalmazásban 

 
Elsőként rögzíteni szükséges, hogy az Egyezmény rendelkezésére alanyi jogként nem lehet 

hivatkozni a magyar bíróságok előtt.998 Könnyű belátni azonban, pusztán azzal, hogy 

Magyarország törvényben kihirdette az Egyezményt, még nem tett eleget nemzetközi 

kötelezettségeinek, hiszen ha az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó esetjog a gyakorlatban 

nem nyer alkalmazást, az Egyezmény formális kihirdetése vajmi keveset ér. Frech Ágnes 

mutat rá, hogy „összeütközés sokkal inkább az egyezményben foglalt jogoknak a nemzetközi 

bíróságok általi értelmezése és a hazai joggyakorlat között van”,999 mintsem az Egyezmény és 

a belső jogszabályok között. Ha azt vizsgáljuk, hogy az esetjogból mi és hogyan alkalmazható 

 
995 Különvélemény a 34/2013. (XI. 22.) AB határozathoz [86] 
996 Különvélemény a 7/2014. (III.7.) AB határozathoz [113] 
997 Különvélemény a 36/2013. (XII. 5.) AB határozathoz 
998 BRAGYOVA A. (2011), 88. 
999 FRECH Á. (1998), 66. 
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a rendes bíróságok által, ingoványos talajra tévedünk. Ez egyrészt arra vezethető vissza, hogy 

a büntető jogszabályok mindössze egy helyen, a felülvizsgálati okok között foglalkoznak a 

nemzetközi jogvédelmi mechanizmus hatásaival. Közrejátszik továbbá, hogy a téma 

büntetőjogi feldolgozottsága csekély, így a bíróságok biztos elméleti kapaszkodók nélkül 

küzdenek ezekkel a kérdésekkel. Azt, hogy ezen a területen milyen alapvető problémák 

vannak, elemi erővel hozta felszínre a Magyar-ítélet1000 alapján lefolytatott felülvizsgálati, és 

az arra rendkívül gyorsan reflektáló jogegységi eljárás. Függetlenül attól, hogy az ügy 

középpontjában a TÉSZ állt, az eljárás számunkra is megkerülhetetlen, mivel a  Kúria 

általános és elvi jelleggel igyekezett tisztázni a magyar bíróságok és a strasbourgi ítélkezés 

viszonyát. 

 
2.1. Az adott ügyben Magyarország ellen hozott ítélet 

Kiindulásként rögzíthetjük, hogy az EJEB azon ítélete, amelyben Magyarország 

félként szerepel, kötelező, hiszen Magyarország alávetette magát a Bíróság joghatóságának 

(inter partes hatás).1001 Az más kérdés, hogy a Bíróság csak az Egyezménysértés tényét 

állapíthatja meg, a jogkövetkezmények levonása már a részes állam feladata. Ahogy 

Németországban, úgy Magyarországon is rendkívüli jogorvoslat keretében van erre lehetőség. 

A Be. 649. § (4) bekezdés értelmében felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha nemzetközi 

szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása vagy a 

bíróság jogerős ügydöntő határozata megsértette a törvényben kihirdetett nemzetközi 

szerződés valamely rendelkezését, feltéve, hogy a nemzetközi emberi jogi szerv 

joghatóságának Magyarország alávetette magát. Ez a csekély figyelmet kiváltó eljárásjogi 

rendelkezés a TÉSZ kapcsán hozott EJEB ítéletek folytán került az érdeklődés középpontjába. 

Mivel a 3. cikk megsértését megállapító ítéletek elsőként nem Magyarország ellen lefolytatott 

eljárásban születtek, a kérdés akként merült fel, hogy ilyen ítéletre hivatkozással felülvizsgálat 

indítványozható-e. A Kúria egy jogegységesítési céllal megjelentetett eseti döntésben 

egyértelművé tette, hogy „az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete csak abban az ügyben 

felülvizsgálati ok, amelyben Magyarország félként szerepelt, és amelyet az ítélet érintett”. A 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kimondó jogerős ítélet ellen benyújtott 

felülvizsgálati indítvány, melyet a védő a Vinter and Others ügyben hozott nagykamarai 

ítéletre alapított, nem vezetett eredményre, mivel a Kúria szerint „az EJEB végleges ítélete 

akkor teremti meg a felülvizsgálat lehetőségét egy ügyben, ha konkrétan abban az ügyben, 

arról az eljárásról, illetőleg határozatról állapította meg  az EJEB, hogy egyezménysértő”.1002 

A Magyar-ítélet alapján lefolytatott felülvizsgálati eljárás azonban azt is megmutatta, hogy az 

is vitás lehet, mit tehet a felülvizsgálaton eljáró tanács. Mint az közismert, a felülvizsgálati 

tanács Magyar László esetében az emberi jogi jogsértés kiküszöbölésére akként látott 

lehetőséget, hogy mellőzte a jogerős ítélet feltételes szabadságra bocsátást kizáró 

rendelkezését, és a törvényi maximumban határozta meg a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontját.1003 Ez a döntés feltételezte annak érdemi vizsgálatát, hogy  az 

időközben hatályba lépett kötelező kegyelmi eljárás összeegyeztethető-e a strasbourgi 

 
1000 CASE OF LÁSZLÓ MAGYAR v. HUNGARY (Application no.73593/10) 
1001 Egyezmény 46. cikk 1. 
1002 BH 2015.326. 
1003 Kúria Bfv.II.1812/2014/7. számú ítélete. Az ítélet a bírósági határozatok gyűjteményében nem lelhető fel. 
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standardokkal és ennek a kérdésnek a nemleges megválaszolását. A Kúria Büntető 

Kollégiumának vezetője a felülvizsgálati ítélet kihirdetését követően rendkívül gyorsan1004 

jogegységi eljárást kezdeményezett, mivel álláspontja szerint a szóban forgó ítélet  a 

jogegység megbontásának veszélyét hordja magában. A gyorsaság és a jogegységi eljárás 

lefolytatása önmagában mutatta, hogy nagy horderejű kérdésről van szó. A 3/2015. BJE 

határozatban a Kúria számos elvi jelentőségű megállapítást tett, melyek közül itt a következők 

kiemelése indokolt. A jogegységi tanács álláspontja szerint nem jogalkalmazási hiba, hanem 

jogalkotási hiányosság vezetett az Egyezménysértés megállapításához, aminek az orvoslására 

a Kúria nem rendelkezik hatáskörrel. Kifejtette továbbá, hogy a bíróság nem jogosult 

jogszabály Egyezménybe ütközésének vizsgálatára.1005 A konkrét ügyben pedig már nem volt 

mit kiküszöbölni a felülvizsgálati eljárásban, hiszen azt a jogalkotás már megtette a kötelező 

kegyelmi eljárás szabályainak elfogadásával, mellyel szemben sem az Alkotmánybíróság, sem 

az EJEB nem támasztott aggályt.1006 Ezen az álláspontján a Kúria akkor sem módosított, 

amikor az EJEB a kötelező kegyelmi eljárás szabályait is kontroll alá vette, és ismételten a 3. 

cikk megsértését állapította meg.1007 Mindez azt jelenti tehát, hogy a felülvizsgálati eljárás 

sikere az elítélt számára még akkor sem garantált, ha az adott ügyben Magyarország ellen 

hozott ítéletre hivatkozással nyújtják be a felülvizsgálati indítványt. A Kúria tehát nemcsak a 

felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosultak körét, de a felülvizsgálati tanács hatáskörét is 

szűken értelmezi.1008 E vonatkozásban is helytállónak tűnik Uitz Renáta azon megállapítása, 

mely szerint „a magyar közjogi vita súlypontja az utóbbi időben valamelyest eltolódott: a 

kérdés legtöbbször nem az, miként lehet eleget tenni a nemzetközi emberi jogi 

követelményeknek, hanem az, hogy melyik alkotmányos szereplő feladata, hogy … érvényt 

szerezzen a nemzetközi jogi kötelezettségeknek”.1009
 

 
2.2. A más ügyben Magyarország vagy más részes állam ellen hozott ítélet 

Ennél is összetettebb az a kérdés, hogy a nem a konkrét ügyben hozott EJEB ítéletek 

milyen szerepet tölthetnek be a jogalkalmazásban. Az erre a kérdésre adott válasz nagyban 

függ attól, hogy kinek a szemszögéből vizsgáljuk. 

 
2.2.1. Az Egyezmény és a jogvédelmi rendszer sajátosságai 

 

 

 

1004 A Kúria Bfv.II.1812/2014/7. számú ítéletét 2015. június 11-én hirdették ki, a jogegységi indítvány 2015.  

június 17-én kelt, a jogegységi határozat 2015. július 1-jén közzétételre került. 
1005 „Jogszabálynak az Egyezménybe ütközését a hazai bíróságok és a Kúria sem állapíthatja meg. Az 

egyezménysértés megállapítása az EJEB hatáskörébe tartozik.” 
1006 A jogegységi határozat kritikájához ld. BLUTMAN L. (2017) 
1007 „Az EJEB nem az adott büntetés (életfogytig tartó szabadságvesztés) kiszabhatóságát, hanem a végrehajtás 

kötelező kegyelmi eljárásnak szabályait bírálta, amelyen változtatni nem a jogalkalmazás, hanem a jogalkotás 

feladata. Ha pedig jogalkotásra van szükség, akkor felülvizsgálati ok nem valósul meg, nem keletkezik 

felülvizsgálati döntési jogkör, mert a hiányzó szabályt a Kúria nem alkothatja meg, s nem pótolhatja azt az 

Egyezmény közvetlen alkalmazásával”- fejtette ki a Kúria az EBH 2018.B.6. számon közzétett határozatban, 

melynek meghozatalára a T.P. AND A.T. v. HUNGARY (Applications nos. 37871/14 and 73986/14) ítélet 

alapján kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban került sor. 
1008 Blutman szerint a jogegységi határozat „megengedhetetlenül szűken fogta fel a felülvizsgálati eljárásban 

fennálló hatásköröket, nagyvonalúan eltekintett e speciális felülvizsgálat alapvető funkcióitól, és tévesen 

szűkítette az Egyezmény joghatásait”. In BLUTMAN L. (2017), 39. 
1009 UITZ R. (2016), 178. 
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Az Egyezmény 1. cikkét és a 32. cikk 1. bekezdését szokás amellett érvként felhozni, 

hogy a részes államoknak az Egyezményt abban a formában kell alkalmazniuk, ahogy azt az 

EJEB joggyakorlata konkretizálta.1010 Amikor a más ügyekben hozott határozatok 

felhasználhatóságát vizsgáljuk, támpontot nyújthatnak az egyezményi rendszer működésének 

jellemzői. Az Egyezmény egy élő dokumentum, amit a Bíróság értelmez. A hatékony 

jogvédelem biztosítása érdekében az értelmezési tevékenységet autonóm módon végzi, 

amelyen keresztül nagyon jelentős jogfejlesztő tevékenységet fejtett ki. Számos egyezményi 

fogalom (törvény, büntetés, büntető eljárás, vád, tisztességes eljárás, stb.) nem is érthető ezért 

az esetjog ismerete nélkül. Egyet kell érteni Bán Tamás azon megállapításával, mely szerint 

„a részes államok nem az egyezmény puszta szövegének alkalmazására vállaltak 

kötelezettséget, hanem azzal a tartalommal való alkalmazására, amilyet annak az Emberi 

Jogok Európai Bírósága tulajdonít. Márpedig e bíróság negyvenéves ítélkezési gyakorlata 

során az egyes emberi jogok tartalmának értelmezéssel történő alakításával oly mértékben 

bővítette, változtatta, alakította az egyezmény tartalmát, hogy igen hangsúlyosan ki kell 

emelni: az egyezményt a bírónak nem úgy kell alkalmazni, ahogyan ő értelmezi annak 

tartalmát, hanem oly módon, ahogyan azt a strasbourgi bizottság és bíróság értelmezi”.1011
 

Végül, egészen praktikus megfontolások is az esetjog figyelembe vétele mellett 

szólnak. Jobb más országok ügyében meghozott határozatokból leszűrni, hogy egy adott jog 

kapcsán mit vár el a Bíróság, és mi az, amit egyezménysértőnek minősít. Bár a Bíróság 

határozatai mindig az adott ügyre vonatkoznak, az általános elvek között számba veszi  

korábbi joggyakorlatát, hivatkozza korábbi ítéleteit, így hasonló tényállás mellett 

prognosztizálható, hogy fog egy-egy szabályozást vagy bírósági ítéletet megítélni. Osztom 

ezért Bán Tamás azon megállapítását, mely szerint „az ésszerűségből is, a nemzetközi 

szerződéses kötelezettség jóhiszemű teljesítésének kívánalmából is az folyik, hogy az 

államoknak azokból a strasbourgi döntésekből is le kell vonniuk a szükséges 

következtetéseket, melyeket a bíróság más állam ellen benyújtott panasz ügyében hozott”.1012 

Ez a szempont az ítélkezési gyakorlatban is megjelent.1013
 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1226 (2000) határozata rögzíti, hogy az 

egyezményi rendszer különösen két elven nyugszik: a szubszidiaritáson és a szolidaritáson. 

Előbbi azt fejezi ki, hogy a jogok és szabadságok biztosításának elsődleges felelősei az állami 

hatóságok. Csak amennyiben nem képesek felelősségük teljesítésére, hoz a Bíróság döntést. A 

szolidaritás elve pedig azt jelenti, hogy a Bíróság esetjoga az Egyezmény részét képezi, így 

kiterjesztve az Egyezmény jogi kötőerejét. Ez azt jelenti, hogy a szerződő államoknak 

nemcsak a Bíróság azon ügyekben hozott ítéleteit kell végrehajtaniuk, amelyben részes felek, 

hanem figyelembe kell venniük a más ügyekben kihirdetett ítéletek lehetséges hatását saját 

jogrendszerükre és joggyakorlatukra.1014 Ezen a megközelítésen aligha csodálkozhatunk, ha 

figyelembe vesszük a Bíróság ügyterhének drasztikus megnövekedését, és ezzel 

 
1010  LUCH (2008), 591. 
1011  BÁN T. (1998), 46. 
1012 Ibid., 47. 
1013 A 3.Bhar.289/2010/6. számú végzésben a Fővárosi Ítélőtábla fontosnak tartotta megjegyezni, hogy „az LB 

álláspontja szerint nincs közvetlen kötelezettsége a jogalkalmazóknak az esetjog követésére. Megjegyzendő 

azonban, hogy ettől eltérés esetén az állam kártérítési felelősségének megállapítására, avagy az egyezménysértés 

miatti eljárás megindítására kerülhet sor.” 
1014 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1226 (2000) határozata, 3. pont 
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összefüggésben a Bíróság presztízsével és a jogvédelmi rendszer hatékonyságával kapcsolatos 

aggodalmakat. A kérdést a Parlamenti Közgyűlés tehát elsősorban az egyezményi rendszer és 

a Bíróság működésének hatékonysága szempontjából közelítette meg, hiszen a Bíróság 

ügyterhe jelentősen megnövekedett, és a helyzetet súlyosítják azon ügyek, amelyek már 

elbírált emberi jogsértésekhez kapcsolódnak, de amely ítéleteket nem követték azok a 

szükséges reformok, amelyek megakadályoznák a további jogsértéseket. A Közgyűlés ezért 

arra kérte a Szerződő feleket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy  

a Bíróság ítéleteinek közvetlen hatályt adjanak.1015
 

Ezt követően több konferencia foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy nemzeti és 

egyezményi szinten milyen lépéseket kell tenni a kritikus helyzet kezelése érdekében. Ennek 

eredményeképp született meg a Bíróság jövőjével foglalkozó konferencián a Brightoni 

Nyilatkozat, amely ismét hangsúlyozza, hogy az Egyezmény nemzeti szintű teljes 

implementációja azt követeli meg a Szerződő Felektől, hogy hatékony intézkedéseket 

tegyenek a jogsértések megelőzése érdekében. Ennek részeként a nemzeti bíróságoknak 

figyelembe kell venniük az Egyezményt és a Bíróság esetjogát.1016 A konferencia ezért 

kifejezi a Szerződő Felek elkötelezettségét, hogy az Egyezmény hatékony átültetését 

biztosítsák nemzeti szinten. Az ehhez szükséges intézkedések között nevesíti a nyilatkozat 

annak lehetővé tételét, sőt bátorítását, hogy a bíróságok figyelembe vehessék az Egyezmény 

releváns elveit és figyelemmel lehessenek a Bíróság esetjogára, és különösen, hogy lehetővé 

tegyék a feleknek, hogy a nemzeti eljárásjog megfelelő keretei között felhívják a bíróságok 

figyelmét az Egyezmény releváns rendelkezéseire és a Bírósági gyakorlatra.1017
 

 
2.2.2. Németország 

A strasbourgi ítéletek hatása Németországban akkor került a tudományos érdeklődés 

homlokterébe, amikor a közvéleményt is élénken foglalkoztató ügyekben1018 az EJEB a 

BVerfG-től eltérően döntött. A német felfogás megértéséhez a következőket szükséges 

előrebocsátani. Németországban az Egyezmény nem rendelkezik alkotmányos ranggal. A 

jogforrási hierarchiát tekintve az egyszerű szövetségi törvények szintjén áll. Jelentősége 

azonban messze túlmutat ezen, ami elsősorban a GG nemzetközi jog melletti erős 

elkötelezettségéből fakad (Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes).1019 Ezen 

elkötelezettség miatt nagyon hangsúlyos a nemzetközi jog konform értelmezés, mely végső 

soron még az alkotmányra is igaz. Mivel a strasbourgi kérelem benyújtását szükségszerűen 

megelőzi a BVerfG alkotmányjogi panasz tárgyában hozott döntése, a BVerfG kerülni 

igyekszik, hogy a két fórum előtt ellentétes döntések szülessenek. Ennek érdekében a BVerfG 

maga is figyelembe veszi a strasbourgi gyakorlatot értelmezési segédletként.1020 Az nem vitás, 

hogy az adott ügyben hozott EJEB ítélet elismerésére Németországnak közvetlen nemzetközi 
 

1015 Ibid., 12.1. d) pont 
1016 Brightoni Nyilatkozat, 7. pont 
1017 Ibid., 9. c) iv) pont 
1018 A Caroline von Hannover ügyben a sajtó és a személyiségi jog védelme között kellett mérlegelést végezni, 

míg a Görgülü-ügy tárgyát a szülői felügyeleti és kapcsolattartási jog képezte. 
1019 ld. GG preambuluma, Art. 1 II, Art. 23-26. 
1020 Az Egyezmény szövege és az EJEB gyakorlata az alkotmányjog szintjén értelmezési segédletként szolgálnak 

az alapjogok és az Alaptörvény jogállami alapelvei tartalmának és határainak meghatározásához, amennyiben ez 

nem vezet az Alaptörvény szerinti alapjogvédelem korlátozásához vagy csökkentéséhez,  amit  az Egyezmény 

sem szándékolt. (BVerfGE 74, 358 [370]; 83, 119 [128]) 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv074358.html#370
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jogi kötelezettsége van. Mivel azonban a Görgülü-ügyben hozott EJEB ítéletet a német 

fellebbviteli bíróság nem vette figyelembe,1021 a BVerfG az alkotmányjogi panasz alapján 

meghozott határozatban1022 rendkívül részletesen foglalkozott az EJEB ítéletek hatásával. Elvi 

éllel szögezte le, hogy a GG 20. cikk (3) bekezdésén alapuló törvényhez és joghoz 

kötöttséghez tartozik az egyezményi garanciák és az EJEB döntéseinek figyelembe vétele a 

módszertanilag lehetséges értelmezés keretei között. A figyelembe vétel minimálisan azt 

követeli meg, hogy a bíróságok az Egyezmény megfelelő részét és az esetjogot tudomásul 

vegyék, a jogalkalmazási folyamatba bevonják. Az EJEB által a mérlegelés során figyelembe 

vett szempontokat be kell vonniuk az arányossági vizsgálatba. Amennyiben azt az elismert 

értelmezési és mérlegelési módszerek lehetővé teszik, a német bíróságok kötelessége az 

egyezmény konform értelmezés. Ettől eltérni akkor lehet, ha az EJEB ítélet figyelembe vétele 

magasabb jogot, különösen az alkotmányjogot,1023 vagy több pólusú jogviszonyokban 

harmadik személyek jogát sértené. A bíróságoknak arról is részletesen számot kell adniuk, 

hogy az adott esetben miért nem tartották alkalmazhatónak a strasbourgi ítéletet. Mind az 

EJEB ítélet vizsgálatának elmulasztása, mind annak a magasabb jogba ütköző sematikus 

végrehajtása alapjogsérelmet okozhat. A BVerfG megnyitotta a lehetőséget, hogy ilyen 

esetben az érintettek ezt alkotmányjogi panaszban sérelmezzék. 

Bár az EJEB ítélete csak az adott eljárás résztvevői számára kötelező és bír korlátozott 

anyagi jogerővel, elismerik, hogy a más szerződő államokkal szemben hozott  ítéletek 

alkalmat adnak arra az államnak, hogy a nemzeti jogot felülvizsgálja és a módosítás 

szükségessége esetén az EJEB vonatkozó esetjogához igazodjon. A BVerfG több döntésében 

foglalkozott az EJEB ítéletek hatásával. Megállapította, hogy a bírónak az Egyezményt az 

EJEB általi értelmezésében kell bevonnia a döntéshozatali folyamatba. Az EJEB döntéseinek 

különös jelentősége van, mivel azokban az Egyezmény aktuális fejlettségi állapota 

tükröződik.1024 A biztonsági őrizettel kapcsolatos döntésben1025 a BVerfG szinte 

programszerűen a következőket fejtette ki. Amikor az Egyezményt értelmezési segédletként 

felhívja, az EJEB ítéleteit akkor is figyelembe veszi, ha azokat nem az adott ügyben hozták. 

Ez a megfontolás azon a tényleges orientáló és vezető funkción (faktische Orientierungs- und 

Leitfunktion) alapul, amellyel az EJEB gyakorlata az Egyezmény értelmezésében a konkrét 

ügyön túlmutatóan bír. Az EJEB ítéletek hatása ennyiben nem merül ki az adott ítélet alapjául 

szolgáló életviszonyra vonatkozó figyelembe vételben, mert az Alaptörvény a nemzetközi 

bíróságok döntéseinek legalábbis tényleges precedens hatása fényében lehetőség szerint 

kerülni akarja a nemzetközi kötelezettségek és a nemzeti jog közötti konfliktusokat. Az 

Egyezmény és az EJEB gyakorlatának a konkrét ügyön túlmutató értelmezési segédletként 

való használata azt szolgálja, hogy az Egyezmény garanciáit Németországban átfogóan 

érvényesítsék, és emellett segítheti annak megelőzését is, hogy Németországot elmarasztalják. 

 
1021 Az OLG Naumburg több alkalommal elszabotálta a strasbourgi ítélet figyelembe vételét. Így többek között 

kifejtette, hogy az EJEB ítélete csak Németországot, mint nemzetközi jogalanyt köti, annak szerveit nem. Az ügy 

pikantériája, hogy a bírák ellen hivatali visszaélés miatt büntetőeljárás is indult. 
1022 BVerfGE 111, 307, Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Oktober 2004, 2 BvR 1481/04 [38]-[62]. 
1023 Ezt a lehetőséget Schröder inkább elméletinek tekinti, mivel a két dokumentumban a szabadságjogok 

nagyban harmonizáltak, az Alaptörvényt pedig amúgy is az Egyezmény és az esetjog fényében kell értelmezni. 

SCHRÖDER, M. (2010), 194. 
1024 BVerfGE 111, 307 [38] 
1025 BVerfGE 128, 326, Beschluss des Zweiten Senats vom 04. Mai 2011, [83]-[84]. 
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A testület a GG 1. cikk (2) bekezdését és az 59. § (2) bekezdését tekinti azon alkotmányjogi 

kötelesség alapjának, hogy a német alapjogok alkalmazásakor az Egyezményt konkrét 

formájában segítségül hívják. A más ügyben hozott EJEB ítéletek orientáló hatással bírnak, a 

német bíróságok döntéseit hozzájuk kell igazítani a későbbi egyezménysértés megelőzése 

érdekében.1026 Németországban tehát a nem a konkrét ügyben hozott EJEB ítéletek orientáló 

funkcióját elismerik, és különösen akkor tekintik ezt a hatást erősnek, ha Németországgal 

szemben hozott ítéletről van szó (enge Orientierungsfunktion). Ennek oka, hogy ilyenkor az 

EJEB már megállapította egy német szabályozás, vagy eljárás egyezménysértő jellegét, így 

tudható, hogy hasonló esetben is ez lesz a kimenetel. Az ilyen esetekben (ún. Parallelfälle) 

tehát nincs szükség bonyolult jog-összehasonlításra az EJEB ítélet lehetséges hatásának 

megállapításához.1027
 

 
2.2.3. Az Alkotmánybíróság 

Az AB mindezidáig nem foglalkozott olyan részletesen a kérdéssel, ahogy azt a 

BVerfG megtette. Az Alkotmánybíróság igyekezett a bíróságokat a strasbourgi esetjogból 

fakadó követelmények figyelembe vételére szorítani. Ugyan büntető-eljárásjogi kérdés 

kapcsán, de már a ’90-es évek közepén azt az intenciót fogalmazta meg, hogy az Alkotmány 

7. §-ára figyelemmel alkotmányos követelmény, hogy a bíróság a tárgyalás nyilvánosságának 

kizárása kérdésében az 1976. évi 8. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikk 1. pontja, illetve az 1993. évi XXXI. 

törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 

Egyezmény 6. cikk 1. pontja figyelembevételével döntsön.1028 Mint láttuk, az Alaptörvényben 

a Q) cikk hozható összefüggésbe a kérdéssel, és annak megválaszolása elsősorban  azon 

múlik, hogy maga az AB miként értelmezi a Q) cikket. Addig, amíg maguk az 

alkotmánybírók is rendkívül megosztottak az EJEB ítéletek jogi kötőerejének kérdésében, 

aligha várhatjuk, hogy olyan agilisan lépjenek fel az EJEB ítéletek kikényszerítése érdekében, 

ahogy azt Németországban a BVerfG teszi. A Q) cikk jelentőségét hangsúlyozza Jakab 

András, aki szerint az Alaptörvény Q cikk (2) bekezdése „egyúttal jogértelmezési 

kötelezettséget is ró a jogalkalmazásra”.1029 Békés Ádám szerint „állandó és folyamatos 

kötelezettség származik az Egyezménynek és az esetjognak való megfelelésre. Álláspontja 

szerint „a magyar bírói gyakorlatnak teljes mértékben figyelembe kell vennie az EJEB 

esetjogát. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a magyar bíróságok előtt is szabadon 

felhívhatók az EJEB döntései, azok közvetlenül alkalmazhatók, míg a magyar bíróságok is 

kötelesek arra, hogy biztosítsák ítéleteiknek az EJEB-joggyakorlatával való összhangját”.1030
 

 
2.2.4. A bírói gyakorlat 

Az EJEB ítéletek hatásával kapcsolatban a büntető bírói gyakorlat igen heterogén. 

Több tanulmány hivatkozik a Legfelsőbb Bíróság két eseti döntésére. A Bfv.I.2.254/2003/5. 

számú határozatból azt emelik ki, miszerint „Az Emberi Jogi Bíróság eseti döntései 

 
1026 HÖLAND, A. (2012), 132., HAAK, J. (2018) 31., 32. 
1027 ZEHETGRUBER, C.(2016), 56-58., LUCH (2008), 597. 
1028 58/1995. (IX.15.) AB határozat 
1029 JAKAB A. (2011), 92. 
1030 BÉKÉS Á. (2018), 1387. 
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alkalmazhatóak – és el is várt követelmény az alkalmazásuk – közvetlenül a nemzeti 

bíráskodás során”. A Bfv.I.80/2004/6. számú végzésből pedig azt idézik, hogy „az Emberi 

Jogok Európai Bírósága (Strasbourg) ítélkezési gyakorlatának követése mind az első, és 

másodfokú bíróságoknak, mind pedig a Legfelsőbb Bíróságnak feladata”.1031 Ebből úgy 

tűnhet, hogy 15 évvel ezelőtt éppen a Legfelsőbb Bíróság volt az esetjog követésének az 

élharcosa. Elsőként le kell szögezni, hogy a Bfv.I.2.254/2003/5. számú végzésből kiemelt 

mondat nem a Legfelsőbb Bíróság álláspontja, hanem a védő felülvizsgálati indítványban 

kifejtett érvelésének része, melyet a Legfelsőbb Bíróság nem osztott. A védő érvelésével 

szemben arra mutatott rá, hogy az adott felülvizsgálati ok megállapítására csak akkor kerülhet 

sor, ha az EJEB azt állapította meg, hogy a sérelmezett eljárás során az adott vizsgálat tárgyát 

képező ügyben a magyar bíróságok megsértették az Egyezmény 6. cikkét. Az ettől eltérő 

értelmezést a hatályos törvény kiterjesztő értelmezésének tekintette, melyre tekintettel 

felülvizsgálat nem kérhető. A Bfv.I.80/2004/6. számú végzés valóban tartalmazza az idézett 

mondatot, fontos azonban az indokolás folytatása, mely jelentősen árnyalja a képet. Itt  

ugyanis azt hangsúlyozta a Legfelsőbb Bíróság, hogy a felülvizsgálati okok köre a 

jogalkalmazás által nem bővíthető. A két határozat tanulsága tehát valójában úgy foglalható 

össze, hogy a bíróságoknak, így a Legfelsőbb Bíróságnak is feladata az esetjog követése, ez 

azonban csak a hatályos jogszabályok értelmezésének lehetőségei között történhet. A 3/2015. 

számú BJE határozattal közzétett és ezáltal valamennyi bíróságra kötelező értelmezés szerint 

az EJEB határozatai az eljárásban szereplő valamennyi félre, de csak rájuk nézve kötelezőek, 

közvetlen jogalapként pedig sem az Egyezmény, sem az EJEB határozata nem fogadható el. 

Megfigyelhető az is, hogy bizonyos területeken a Legfelsőbb Bíróság nyitottabb volt a 

strasbourgi esetjog befogadására. A kiutasítás kapcsán több eseti döntésben hangsúlyozta, 

hogy az Egyezmény 8. cikkére figyelemmel a törvényi feltételek fennállásán túl a bíróságnak 

további szempontokat is vizsgálnia kell.1032 Büntetéskiszabási szempontként jelenik meg és a 

büntetés enyhítését indokolhatja az eljárás elhúzódása, ahogy arra több esetben utalt a 

Kúria.1033 Más anyagi jogi kérdésekben viszont igen ellentmondásos a gyakorlat. Az 

önkényuralmi jelképpel visszaélés vádjával indult eljárások jól mutatják, mennyire eltérően 

ítélik meg a bíróságok a strasbourgi ítéletek jelentőségét egy ügy eldöntésében. A strasbourgi 

esetjog figyelembe vétele még akkor sem volt magától értetődő, amikor Fratanoló János ellen 

hasonló tényállás mellett indult büntetőeljárás, mint amellyel kapcsolatban Vajnai Attila 

ügyében Magyarországot elmarasztaló ítélet született a terhelt büntetőjogi felelősségének 

megállapítása, azaz a politikai vélemény-nyilvánítási szabadság szükségtelen korlátozása 

miatt.1034 A Pécsi Városi Bíróság megállapította a vádlott büntetőjogi felelősségét és őt 

megrovásban részesítette.1035 A Baranya Megyei Bíróság felmentette a vádlottat.1036 A 

másodfokú bíróság jogi érvelésének lényege, hogy a cselekmény tényállásszerűsége esetén 

vizsgálni kell a társadalomra veszélyességet. Mivel a történeti tényállás részletes vizsgálata 

alapján a vádlott cselekménye nélkülözte a konkrét társadalomra veszélyességet, 

bűncselekmény nem valósult meg. A másodfokú bíróság rámutatott, „nem lehetett figyelmen 

1031 D. TÓTH (2008), 169., POLGÁRI E. (2008), 74. 
1032 Kúria Bfv.I.1395/2013/11.számú végzése, Kúria Bfv.I.1757/2014/9.számú ítélete 
1033 Kúria Bfv.III.1.005/2011/5.számú ítélete, Kúria Bhar.II.504/2010/7.számú ítélete 
1034 CASE OF VAJNAI v. HUNGARY (Application no. 33629/06) 
1035 Pécsi Városi Bíróság 12.B.1482/2007/10. számú ítélete 
1036 Baranya Megyei Bíróság Bf.121/2008/5. számú ítélete 
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kívül hagyni az Európai Emberi Jogi Bíróság 2008. július 8-án kelt 33629/06. számú 

határozatában (Case of Vajnai v. Hungary) írtakat sem, melyben jelen ügyhöz nagymértékben 

hasonló cselekmény kapcsán fejtette ki jogi álláspontját”. A másodfokú bíróság tehát  

implicite éppúgy elismerte a párhuzamos esetek létét, és a szűk orientáló funkció 

létjogosultságát, ahogy azt Németországban láthattuk, és ennek a büntetőjogi becsatornázási 

módját a társadalomra veszélyesség fogalmában találta meg. A harmadfokon eljáró Pécsi 

Ítélőtábla azonban a strasbourgi esetjog alkalmazásával kapcsolatban teljesen ellentétes 

álláspontra helyezkedett.1037 Okfejtése szerint „Az Emberi Jogok Európai Bíróságának fenti 

ítélete az eljárás tárgyát képező ügyben, annak jelenlegi szakaszában, a Be. XV. Fejezete 

szerinti harmadfokú eljárásban, nem alkalmazható. A szóban forgó döntés a Btk.269/B.§-át 

nem helyezte, nem helyezhette hatályon kívül, az eltelt csaknem két év során erre, illetve a 

büntetőjogi szabályozás módosítására, vagy annak nemzetközi szerződésbe ütközésének a 

megállapítására nem került sor. Ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Bírósága 

határozatainak a büntetőeljárásban történő direkt (közvetlen) alkalmazására csak az eljárás 

jogerős befejezése után, a felülvizsgálati eljárásban nyílik lehetőség, és hangsúlyozottan csak 

abban az ügyben, amelyben a Bíróság a jogsértést megállapította. … a jelen ügyet a hatályos 

magyar jog alapján kell elbírálni: még a strasbourgi ítélettel elbírált üggyel maradéktalanul 

megegyező tényállás esetén is a hatályos jogot kell alkalmazni. (Dr. Belegi József /szerk./: 

Büntető eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára 1109. oldal.)” A harmadfokú bíróság 

tehát nem látott alapot a társadalomra veszélyesség hiányának megállapítására. A Vajnai 

ügyben hozott ítélettel szembehelyezkedve leszögezte, hogy „a törvényi tényállás mindenkire 

vonatkozóan és meggyőződéstől függetlenül tiltja az önkényuralmi jelképek használatát, 

köztük a kommunista diktatúrához kapcsolódó ötágú vörös csillagét is. Igaz ez a megállapítás 

annak ellenére, hogy a szóban forgó jelkép kettős jelentést hordoz, utalva a már hivatkozott 

totalitárius rendszerre, de egyben az emberek szélesebb rétegének a felemelkedését célul 

kitűző munkásmozgalomra is.” A harmadfokú bíróság megítélése szerint a büntethetőséget 

kizáró ok határai ennél tovább - a törvényesség sérelme nélkül - nem bővíthetőek. Ezért nincs 

jelentősége annak, hogy az elkövető az egyébként többértelmű jelképet - ide nem értve a Btk. 

269/B.§ (2) bekezdésében említett eseteket - milyen célból terjeszti, használja, vagy teszi 

közszemlére. Ezek vizsgálatának a megkövetelése, az elkövető belső meggyőződésének a 

tisztázása ugyanis már a jelképek önkényes, bárki által és bármilyen célból történő parttalan 

használatát eredményezné. Egy emberi magatartás társadalomra veszélyességét vagy annak 

hiányát a közvélemény nem ítélheti meg, ahogyan a jogalkalmazónak sem feladata a jogi 

normák felülvizsgálata, mert erre lehetősége sincs, ez a jogbiztonság összeomlásához, 

nemkívánatos önkényeskedésekhez vezetne (BH 1994/471. számú eseti döntés indokolása). 

Az Ítélőtábla jogi okfejtése több szempontból is kifogásolható. Egyrészt, a 

jogalkalmazónak vizsgálnia kell a cselekmény konkrét társadalomra veszélyességét.1038 A 

strasbourgi követelmények érvényre juttatása pedig nem a jogi norma felülvizsgálatát jelenti, 

hanem a jogi norma egyezmény-konform értelmezését. Végül, a büntethetőséget kizáró okok 

körének bővülése, mivel a terhelt javára szolgál, nem sérti a nullum crimen sine lege elvét. A 

 
 

1037 Pécsi Ítélőtábla Bhar.II.2/2010/4. számú ítélete 
1038 A BH 2009.131. számon közzétett határozatban a Legfelsőbb Bíróság éppen a társadalomra veszélyesség 

hiánya miatt hozott felmentő ítéletet. 
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harmadfokú ítélet ellen a terhelt az EJEB-hez fordult, és ahogy az borítékolható volt, az 

eljárás az ítélet Egyezménysértő jellegének megállapításával zárult.1039
 

Egész másképp közelítette meg a jogi problémát a Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter 

vezette tanácsa abban az ügyben, ahol a vádlottak ellen önkényuralmi jelképeket is ábrázoló 

tárgyak árusítása miatt indult büntetőeljárás. Míg a Szentendrei Városi Bíróság társadalomra 

veszélyesség hiánya miatt felmentette a vádlottakat,1040 a Pest Megyei Bíróság az elsőfokú 

bíróság ítéletét megváltoztatta, a vádlottakat 1-1 évre próbára bocsátotta.1041 A harmadfokú 

tanács nemcsak az 14/2000. (V.12.) AB határozatot, hanem a bűncselekmény védett jogi 

tárgyát, és az elkövetési magatartásokat is részletesen elemezte. A Vajnai-ügyben hozott 

ítélettel kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedett, hogy „a Strasbourgi  ítéletben 

kifejtettek alapján a nemzeti jogot alkalmazó bíróság kötelezettsége és felelőssége is egyben, 

hogy a Btk. 269/B. §-ban foglalt törvényi tényállás részletes elemzésével, összevetve a 

konkrét ügyben megállapítható tényállással, és vádlotti szándékkal, vonjon le következtetést a 

vádlott(ak) büntetőjogi felelősségére, illetve húzza meg azt a határt, amely a vádlottak 

cselekményének büntetőjogi szankcionálását szükségessé és arányossá teszi”. A harmadfokú 

bíróság álláspontja szerint „jogtárgysértés csak akkor következik be, illetve a terjesztés, mint 

elkövetési magatartás csak akkor valósul meg, ha az árusításhoz tudati, érzelmi motívum is 

kapcsolódik, az önkényuralmi jelképek által megtestesített negatív ideológiák, eszmék az 

árusítással kapcsolatba hozhatók, akár az árusítók, akár a célzott vásárlási kör 

viszonylatában”. Mivel erre a vádbeli tényállás alapján nem volt következtetés vonható, a 

harmadfokú bíróság nem társadalomra veszélyesség, hanem tényállásszerűség hiányában 

mentette fel a vádlottakat.1042
 

Hasonló eljárásmenet zajlott le abban az ügyben, ahol a jogerősen megállapított 

tényállás szerint a vádlott 2011. év nyarán - pontosan meg nem határozható időben - az 

aluljáróban egy ismeretlen személyazonosságú férfitól vásárolt egy üveg szeszes italt, melyen 

„Führerwein” címke volt. A címkén Adolf Hitler egyenruhás képe látható, karszalagján egy 

horogkereszt látszik. A vádlott a www.vatera.hu internetes oldalon értékesítésre kínálta a 

terméket, melyet aukciós formában hirdetett meg. A termékről több fényképet is feltöltött 

felhasználói oldalára. A terméket a gyűjtemények kategóriában helyezte el, annak 

megtekintéséhez az érdeklődők több lépésen keresztül juthattak el. A fényképek 

megtekintését megelőzően egy újabb ablak jelent meg a következő tájékoztatással: „Az 

eladásra felkínált, illetve bemutatásra kerülő tárgy kizárólagosan  tudományos, 

ismeretterjesztő és a történelem jobb megismerésére szolgáló gyűjteményi darab. 

Maximálisan elhatárolódom az önkényuralmi jelképek mögött megbúvó eszmeiségtől, és az 

ezekkel összefüggésbe hozható mindennemű szélsőséges ideológiai és politikai irányzattól, 

illetve kirekesztő és gyűlöletkeltésre alkalmas gondolattól! Ezúton kérem önöket, hogy 

esetleges vásárlásuk egyik legfontosabb célja az önkényuralmi jelképek tartalma elleni 

egyértelműen elutasító propaganda legyen! Az ideológusok ideologizáljanak, a politikusok 

politizáljanak, a gyűjtők pedig csak gyűjtsenek! Kérem, csak ezt elfogadva nyissák meg a 

terméket. További szép  napot  kívánok!”  A termékről feltöltött  fotók csak ennek elfogadását 

 

1039 CASE OF FRATANOLÓ V. HUNGARY (Application no. 29459/10) 
1040 Szentendrei Városi Bíróság 3.B.102/2004/53. számú ítélete 
1041  Pest Megyei Bíróság 3.Bf.48/2007/15. számú ítélete 
1042  Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.159/2008/7. számú ítélete 

http://www.vatera.hu/
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követően váltak láthatóvá. A Pesti Központi Kerületi Bíróság a vádlottat az önkényuralmi 

jelkép használatának vétsége miatt emelt vád alól - bűncselekmény hiányában - 

felmentette.1043 Az ítélet indokolásában rámutatott arra, hogy a vádlott cselekménye a 

köznyugalom megzavarására nem volt alkalmas. Magatartása a termék eladását célozta, 

semmiféle ideológiai azonosulás a terméken látható önkényuralmi jelképekkel nem volt 

megállapítható. A vádlott nem kívánta a nemzetiszocialista ideológiát, illetve annak jelképét 

terjeszteni, szándéka kizárólag a haszonszerzésre irányult. A Fővárosi Törvényszék az 

elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a vádlottat bűnösnek mondta ki önkényuralmi jelkép 

használatának vétségében, amiért 150.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte.1044 Álláspontja szerint a 

büntetőjogi felelősség megállapítása szempontjából nincs jelentősége, hogy az elkövető 

azonosul-e az önkényuralmi jelkép által szimbolizált eszmeiséggel vagy sem. A Fővárosi 

Ítélőtábla leszögezte, hogy „a helyes jogkövetkeztetés levonásához elengedhetetlen az 

önkényuralmi jelképek használata bűncselekményével kapcsolatos, az Európai Emberi Jogi 

Bíróság kapcsolódó eseti döntései és az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, továbbá a 

bírói gyakorlat által alakított jogfejlődés áttekintése.” Emlékeztetett a Vajnai v. Magyarország 

és a Fratanoló v. Magyarország ügyekben hozott ítéletekre, melyekből egyenesen következik 

azon vizsgálat szükségessége, hogy a vádlott önkényuralmi ideológiával azonosult-e 

magatartása kifejtésekor. Az Ítélőtábla jogi következtetése ezért ebben az esetben is az volt, 

hogy „a jelen esetben közvetve sem tetten érhető ideológiai kapcsolat hiányában a 

köznyugalom megzavarására alkalmas terjesztés, mint elkövetési magatartás nem valósult 

meg.”1045
 

A rágalmazási és becsületsértési ügyek szintén olyan ügycsoportot képeznek, ahol a 

strasbourgi esetjog figyelembe vétele okszerűen felmerül. E területen is nagy utat jártak be a 

bíróságok. A strasbourgi esetjog befogadásával és jogi érvelésbe illesztésével kapcsolatban 

merev ellenállást tükrözött a Legfelsőbb Bíróság egy 1994-ben meghozott határozata. Az 

eljárás hivatalos személy nagy nyilvánosság előtt elkövetett megsértésének vádja miatt egy 

országgyűlési képviselő ellen folyt, mert a taxisblokáddal kapcsolatban, a televízió egyik 

műsorában azt állította „az akkori belügyminiszter azt fontolgatta, hogy a tömegbe lövet. . . ”. 

Bár a védő a felülvizsgálati eljárásban azzal is érvelt, hogy a marasztaló határozat nincs 

összhangban a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság gyakorlatával, mely szerint a politikusokkal 

szembeni bírálat, kritika határai sokkal szélesebbek az általában megengedettnél, ezt a 

Legfelsőbb Bíróság elvetette. Álláspontja szerint „A becsületsértéshez és a társadalom 

megbecsüléséhez való jog olyan alkotmányos emberi alapjog, amely válogatás nélkül 

mindenkit megillet. A védelem által kifejtett nézet elfogadása a jogegyenlőség elvetését 

jelentené. A magyar büntetőjog nem gátol meg senkit a szabad bírálatban, illetve a 

véleményének szabad kifejtésében. A büntető anyagi jog éppen a valóság bizonyításának a 

megengedésével nyújt védelmet azoknak, akik méltányolható érdekből való tények 

felhasználásával sértik meg mások becsületérzését vagy emberi méltóságát. A 

szólásszabadság tiszteletben tartása nem jelentheti valótlan tartalmú és a becsület csorbítására 

alkalmas tények állítását, illetve a kulturálatlan, szükségtelenül gyalázkodó jellegű kifejezések 

 

 

1043 PKKB10.B.37.179/2012/6. számú ítélete 
1044 Fővárosi Törvényszék 28.Bf.7063/2014/4. számú ítélete 
1045 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.51/2015/9. számú ítélete 
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használatával megvalósított „kritikát”. Ilyen jellegű cselekmények eltűrése kulturált 

jogállamban senkitől nem várható el.”1046
 

Az utóbbi években viszont több olyan ítélet született, ahol a Legfelsőbb Bíróság, majd 

a Kúria hivatkozott az Egyezmény 10. cikkére, illetve strasbourgi ítéletekre.1047 Hangsúlyosan 

jelenik meg a sajtó demokratikus társadalmakban játszott szerepe abban a felülvizsgálati 

ítéletben is, ahol a „a Kúria különös jelentőséget tulajdonított az Emberi Jogok Európai 

Bírósága K.L. Magyarország elleni ügyében 2009-ben meghozott ítéletben kifejtett 

álláspontjának.”1048  A strasbourgi esetjog alkalmazásában élenjárónak tekinthető  a Budapesti 

II. és III. Kerületi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsa. A Budapesti 

II. és III. Kerületi Bíróság egészen annak kijelentéséig merészkedett, hogy „az Alaptörvény 

Q) cikk (3) bekezdés alapján Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert 

szabályait, így a ... joggyakorlat közvetlenül érvényesül a magyar jogban”.1049 A Fővárosi 

Ítélőtábla Nehrer Péter vezette tanácsa az Emberi Jogok Európai Bírósága által követett 

joggyakorlat figyelembe vételét az Alkotmány 7. § (1) bekezdésére vezette vissza.1050
 

Látható tehát, hogy a büntető bíróságok igen eltérően értelmezik a strasbourgi ítéletek 

felhasználhatóságát. Az egyik végletet azok a bíróságok képviselik, amelyek szerint kizárólag 

a felülvizsgálati eljárásban és kizárólag az adott ügyben meghozott ítélet figyelembe  

vételének van helye. A másik véglet szerint a más államok elleni ügyekben hozott ítéletek is 

közvetlenül felhasználhatók az ítélkezésben. Mint láttuk, e tekintetben igen megszorító 

álláspontot képvisel a Kúria. A 3/2015 BJE határozatban kifejtett álláspont lényege, hogy a 

strasbourgi ítélet kötelező hatással kizárólag a konkrét ügyben, az eljárásban szereplő 

személyekre bír, de még ez sem feltétlenül jár azzal, hogy a felülvizsgálati eljárásban a 

Kúriának érdemi feladata lenne a jogsértés kiküszöbölésében. A más ügyekben hozott ítéletek 

hatása még áttételesebb, hiszen azok sem felülvizsgálati eljárás lefolytatására nem adhatnak 

alapot, sem közvetlen jogalapként nem hívhatók fel egy ügy eldöntésében. 

A Kúria strasbourgi gyakorlattal kapcsolatos álláspontja a jogirodalomban heves 

kritikát váltott ki.1051 Az a törekvés természetesen érthető, hogy egy elnevezésénél fogva is 

rendkívüli jogorvoslati lehetőséget nem kíván bárki számára megnyitni. Amikor azonban a 

strasbourgi ítéletek általános hatását vizsgáljuk, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 

nemcsak egy jogsértő állapot megszüntetésének, hanem az újabb jogsértés 

megakadályozásának kötelezettsége is terheli az országot. Alappal merül fel tehát a kérdés, 

mennyire célravezető a strasbourgi elmarasztalást, majd a felülvizsgálati eljárást  megvárni 

egy olyan jogsértés reparálására, amely akár más országok ügyeiben, akár más magyar 

ügyekben hozott ítéletek figyelembe vételével elkerülhető lett volna. 

 

 

 
1046 BH 1994.171. 
1047 Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.501/2009/4. számú végzése 
1048 Kúria Bfv.I.1304/2012/3.számú ítélete 
1049 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 12.B.304/2013/2. számú végzése 
1050 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2010/5. számú végzése 
1051 A Bárd szerzőpáros értékelése szerint a Kúria „képtelen kikényszeríteni az európai standardokat és nem 

hajlandó megfelelni annak, amit az európai emberi jogi kontrollmechanizmus megkövetel”. BÁRD K.-BÁRD P. 

(2017), 25., Blutman úgy látja, a Kúria „világos törekvése, hogy a strasbourgi gyakorlat, sőt általában a 

nemzetközi jog lehetséges joghatásait a lehető legjobban leszűkítse a büntetőbíráskodásban és mindent a 

jogalkotóra hárítson”. BLUTMAN L. (2017), 39. 
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IX. Hogyan építhetők be az alapjogi követelmények a büntetőjogi érvelésbe? 

 
Az AB határozatok és az EJEB ítéletek ismeretében további kérdés, hogyan lehet az ott 

megfogalmazott alapjogi követelményeket a büntetőjogi érvelésbe beilleszteni. A probléma 

abból fakad, hogy a büntetőjog egy rendkívül dogmatikus normarendszer. Mielőtt azonban 

tévútra vezetne bennünket a dogma szó negatív csengése, rögzítenünk kell, hogy a büntetőjogi 

dogmatika önmagában egy érték. Egy olyan évszázadok alatt kiforrott fogalmi és logikai 

felépítmény, amely alapot, keretet és rendszert ad a büntetőjogi gondolkodásnak.1052 Egy 

olyan rendszerről van szó, amelyet a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak is tiszteletben kell 

tartania, ellenkező esetben ugyanis diszfunkciók lépnek fel. Ez a dogmatika „látszólag nem 

engedi más jogterületek jogértelmezési szabályainak, így az alapjogi követelményeknek a 

„beférkőzését” saját rendszerébe.”1053 A valódi feladat tehát az, hogy az alapjogi 

követelményeket úgy illesszük be a jogalkalmazásba, hogy az szervesen, a büntetőjogi 

dogmatika szétzilálása nélkül történjen. 

A tárgyalt AB határozatok és EJEB ítéletek közös eleme a büntetőjogi felelősség 

szűkítése, amely több módon is elérhető. Megvalósítható a tényállásszerűség kizárásával, az 

adott cselekmény társadalomra veszélyességének tagadásával, a meglévő büntethetőségi 

akadályok kiterjesztésével, vagy új büntethetőségi akadályok bevezetésével. 

A német büntető jogtudományban kétirányú vita zajlik. Az egyik kérdés, hogy a 

becsületvédelem és a vélemény-nyilvánítási szabadság közötti konfliktust a tényállásszerűség 

vagy a jogellenesség szintjén kell-e feloldani,1054 a másik pedig az, hogy az alkotmányos 

követelmények átültetéséhez elengedőek-e a büntetőjogi lehetőségek vagy az alapjogok 

önállóan kell, hogy a büntethetőség alóli mentesülést eredményezzék.1055 Ahogy azt a német 

fejezetben láttuk, a BVerfG döntéseiből egyik kérdésben sem vonható le egyértelmű 

következtetés, hiszen hol a tényállási elemek értelmezése, hol a szemben álló érdekek 

összemérése a hangsúlyos. A jogellenesség kizárásával kapcsolatban pedig hol a GG 5. 

cikkének jut egyértelmű szerep, míg más határozatban a GG 5. cikke a StGB 193. §-ával 

összefüggésben jelenik meg. Askaryar a becsületvédelmi tényállásokkal kapcsolatos 

alkotmányos követelmények büntetőjogi kihatását elemezve úgy foglal állást, hogy azok 

részben a tényállásszerűség, részben a jogellenesség hiányaként értelmezhetők. Amennyiben a 

bíróság az értelmezést nem végezte el megfelelően, akkor arról van szó, hogy az inkriminált 

cselekmény valójában nem tényállásszerű. Ha pedig ezen a szinten nem történt hiba, akkor 

egy második lépcsőben a becsület és a vélemény-nyilvánítás összemérését kell elvégezni, ami 

már a jogellenesség szintjén történik.1056 A büntetőjogi lehetőségek között Schmidt is a 

tényállás szintjén megvalósuló alkotmány konform értelmezésről és a jogellenességet kizáró 

okok alkotmány-konform értelmezéséről ír. A német büntetőjogászok többsége a konfliktust a 

jogellenesség szintjén kívánja feloldani.1057 Érveik szerint az a tény, hogy a közlés 

alkotmányjogilag privilegizált, még nem zárja ki az érintett becsületének megsértését. 
 

1052 A büntetőjogi dogmatika fogalmát és funkcióit a német és magyar irodalom áttekintésével részletesen 

tárgyalja NAGY F. (2013) 
1053 SOMODY B.-SZABÓ M. D.-VISSY B. (2013), 194. 
1054 KARPF, B. (2004), 134-136. 
1055 SCHMIDT, H. C. (2009) 
1056 ASKARYAR, M. (2010), 365. 
1057 KARPF, B. (2004), 134. 
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Amennyiben a konfliktust a tényállási elemek értelmezésével kezeljük, az inkább elfedi, mint 

megvilágítja azt a tényt, hogy ilyenkor két érték összeütközéséről van szó. Végül, amennyiben 

a problémát a tényállásszerűség szintjére helyezzük, azzal tovább gyengítjük a becsület 

védelmét. 

Ahogy azt korábban láttuk, abban a kérdésben jelentősen megoszlanak a vélemények a 

német szerzők között, hogy a jogellenesség kizárásához elegendő-e a StGB 193. §-a, vagy e 

rendelkezés mellett/helyett a GG 5. cikkének felhívása szükséges. A német szerzők furcsa 

mód még akkor is megnehezítik a saját helyzetüket, amikor a StGB maga tartalmazza a 

megoldást, hiszen a 193. § éppen az ilyen érték-kollíziók feloldására hivatott. Schmidt 

cikkéből jól látható, hogy az igazi problémák valójában nem itt, hanem azoknál a 

bűncselekményeknél jelentkeznek, ahol nincsenek olyan tényállási elemek, amelyek 

értéktartalma kitöltésre szorul, hiszen akkor nem alkalmazható az alkotmány-konform 

értelmezés, illetve, ahol nincs olyan jogellenességet kizáró ok, ami felhívható lenne. Erre 

vezethető vissza, hogy ő általános jelleggel az alapjogok önálló alkalmazása mellett foglal 

állást. Ez azonban bennünket nem kell, hogy eltántorítson a büntetőjog-immanens 

megoldások keresésétől, hiszen Schmidt cikkében a vizsgálódási keret jóval tágabb, a 

büntetőjogi környezet pedig eltérő. A dolgozat Schmidttel szemben nem vállalkozik arra, 

hogy valamennyi a büntető jogalkalmazásban felmerülő alapjogi problémára megoldást 

keressen, mindössze a vélemény-nyilvánítás és a becsületvédelem kollízióját vizsgálja. 

Másrészt, a becsületvédelmi tényállások esetében van olyan tényállási elem, amely értékelést 

feltételez. Harmadrészt, a német büntetőjogban e téren szemmel látható nehézségeket okoz a 

formális bűncselekmény-fogalom.1058 Erre vezethető vissza, hogy Schmidt valamennyi 

alapjogi probléma esetén a StGB 193. § és a jogos védelem szabályrendszerének analóg 

alkalmazását vizsgálja, majd veti el. Nálunk azonban a társadalomra veszélyesség, mint 

bűncselekmény fogalmi elem megoldást kínálhat erre a problémára. 

Az elmúlt két évtizedben Magyarországon jelentős változás következett be abban, 

hogy a büntetőjogi felelősséget a bűncselekmény fogalom mely szintjén kell kizárni. A 

36/1994. (VI.24.) AB határozat rendelkező részének az értékítéletek vonatkozásában 

megfogalmazott „alkotmányosan nem büntethető” fordulata jogellenességet kizáró okként 

fogható fel, amit megerősít az indokolás azon megfogalmazása, mely szerint a jogalkalmazói 

gyakorlat feladata annak meghatározása, hogy a véleménynyilvánítási szabadság gyakorlása 

mely közszereplők esetében zárja ki a cselekmény jogellenességét. A jogirodalom szintén a 

jogellenesség körében ragadta meg a problémát. A Kommentár szerint „a becsületsértés 

vonatkozásában jogellenességet kizáró okként viselkedik a 36/1994. (VI.24.) AB határozat 

rendelkező rész 3. pontjának azon megállapítása, hogy a hatóság vagy hivatalos személy, 

valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas – e minőségére tekintettel 

tett – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető”.1059 Belovics 

Ervin jogszabályi engedélyként interpretálja az Alaptörvény vélemény-nyilvánítási 

szabadságot garantáló cikkét.1060
 

 

 
1058 StGB 1. § Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 

begangen wurde. 
1059 GELLÉR B.-HOLLÁN M.-KIS N. (2006), 631. 
1060 BELOVICS E.-GELLÉR B.-NAGY F.-TÓTH M. (2012), 258. 
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A Legfelsőbb Bíróság ugyancsak a társadalomra veszélyesség hiányában látta a 

probléma megoldását. Mint Wiener rámutat, „az utóbbi évtizedekben nagy jelentőséghez 

jutott a véleménynyilvánítás szabadsága és a becsület védelme konfliktusának feloldása. A 

kritika szabadságát évtizedek óta a büntetőbírói gyakorlat hozta összhangba - felelősséget 

kizáró norma alkotásának segítségével - a becsületsértés formális jogellenességével 

(tényállásszerűségével). Amikor a kritika szabadságára hivatkozva becsületsértést 

megvalósító cselekményeket nem büntetett, akkor ez a büntetlenség a materiális jogellenesség 

hiányán alapult.”1061 2013-ban a Kúria több esetben foglalkozott a kérdéssel. A felülvizsgálati 

eljárás alapjául szolgáló ügyben egy napilap újságíróját nagy nyilvánosság előtt elkövetett 

rágalmazás miatt pénzbüntetésre ítélték első- és másodfokon is,1062 amiért egy folyamatban 

lévő büntetőeljárás kapcsán egy tanúvallomást ismertetve és kommentálva cikket írt két 

személy korrupt üzelmeiről. A Kúria a strasbourgi esetjog alapján mindenekelőtt az ügy 

közérdeklődésre számot tartó jellegét, a sajtó szerepét és azt hangsúlyozta, hogy a cikknek 

volt ténybeli alapja. A jogi főkérdés tekintetében úgy foglalt állást, hogy a cselekmény 

formálisan illeszkedik a törvényi tényállásba, azonban vizsgálni kell a bűncselekmény további 

fogalmi elemeinek megvalósulását. A 36/1994. (VI.24.) AB határozat és a strasbourgi esetjog 

alapján azt állapította meg, hogy a cselekmény nem jelent veszélyt a társadalomra, így 

materiális jogellenesség hiányában bűncselekményt nem valósít meg.1063 Egy másik ügyben a 

védők felülvizsgálati indítványban megfogalmazott álláspontjára reflektálva kifejtette, hogy 

„a tényállítás törvényi tényállás szerinti fogalmának megvalósulása szempontjából az adott 

megnyilatkozás önmagában, s nem pedig alapjogi viszonyban vizsgálandó. Ha a 

megnyilatkozás tényállítás, akkor kell azt vizsgálni, hogy a becsület csorbítására alkalmas-e. 

Ha nem, akkor a cselekmény nem tényállásszerű, tehát nem bűncselekmény. Ha a tényállítás a 

becsület csorbítására objektíve alkalmas, akkor a cselekmény tényállásszerű. Ekkor kell 

vizsgálni a jogellenességét. A becsületcsorbításra egyébként objektíve alkalmas tényállítás 

egyebek mellett nélkülözi a jogellenességet, ha a vélemény-nyilvánítás (bírálat, jellemzés, 

nézet és kritika) szabadsága alá tartozik és hatóság vagy hivatalos személy, valamint a 

közszereplő politikus vonatkozásában, annak e minőségére tekintettel történt (36/1994. 

(VI.24.) AB határozat 3.). Ezekben az esetekben a kifogásolt cselekmény nem 

bűncselekmény, ennek oka azonban nem a tényállásszerűség hiánya, hanem a jogellenesség – 

tehát társadalomra veszélyesség – hiánya.” Mivel a Kúria megítélése szerint a vád tárgyát 

képező tényállítások sem egyenként, sem egymás viszonyában nem voltak alkalmasak a 

becsület csorbítására, „a jogellenesség, ezen belül a véleménynyilvánítás szabadsága körébe 

esés vizsgálatára sort sem kell keríteni”. A határozat jogegységesítő céllal közzétételre 

került.1064 A hivatkozott határozatok nem hagynak kétséget afelől, hogy a Kúria csak a 

társadalomra veszélyesség szintjén látott lehetőséget az alkotmányos követelmények érvényre 

juttatására. A Fővárosi Ítélőtábla ugyancsak a jogellenesség körében vizsgálja az Emberi 

Jogok Európai Bírósága eseti döntéseit és az Alkotmánybíróság iránymutatásait.1065
 

 

 
 

1061 WIENER A. I. (2002), 29. 
1062 PKKB 13.B.26354/2010/18. számú ítélete, Fővárosi Törvényszék 21.Bf.9255/2011/4. számú ítélete 
1063 Kúria Bfv.I.1304/2012/3. számú ítélete 
1064 BH 2013.204. 
1065 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete 
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Azzal, hogy a 13/2014. (IV.18.) AB határozat a tényállítás, azaz az elkövetési 

magatartás értelmezésével kapcsolatban fogalmazta meg az alkotmányos követelményt, a 

vizsgálati sorrendben előrébb hozta az alkotmányos követelmény érvényesítését, hiszen e 

szerint az alkotmányos követelményeket már a tényállásszerűség szintjén érvényre kell 

juttatni. Az újabb judikatúrában pedig olyan Kúriai döntéssel is találkozhatunk, amely egy 

másik tényállási elemhez pozícionálja az alapjogi követelmények vizsgálatát. E szerint „A 

bírói jogalkalmazásra vonatkozó külső – így az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi bíróság 

általi – elvárásra odafigyelés pedig valójában azt jelenti, hogy a becsületcsorbításra 

alkalmasság kapcsán vizsgálni kell, hogy milyen körülmények között történt a felrótt 

(sérelmezett) magatartás (így kerülhet szóba a közügyek intézése). Mindez azonban nem 

közömbösíti a jogalkalmazás eredendő támpontjának, a tényállásszerűségnek a 

vizsgálatát”.1066
 

Hasonlóan nehéz kérdésekkel szembesülnek a bíróságok az EJEB ítéletek döntési 

folyamatba illesztésével kapcsolatban. Bárd Petra szerint „a nemzeti bíróság értékelheti a 

strasbourgi döntést törvényen kívüli büntethetőséget kizáró okként”.1067 Ettől jelenleg 

rendkívül távol áll a Kúria értelmezése, mely nemcsak általában, de a Magyarországra 

vonatkozó EJEB ítéletek belső döntésbe illesztésével kapcsolatban is óvatosságra intett. Az 

Ungváry-ügyben Kiss László azt is sérelmezte, hogy az ügyében eljárt Fővárosi Ítélőtábla 

közvetlenül és kötelezően alkalmazandónak tartotta az EJEB joggyakorlatát. Bár a Legfelsőbb 

Bíróság az anyagi jogi kérdésekkel a felülvizsgálati eljárásban nem foglalkozhatott, mégis 

fontosnak tartotta annak leszögezését, hogy „az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése 

önmagában nem - még az alapügy tekintetében sem - képezi a büntetőjogi felelősségre vonás 

valamely akadályát, vagy pedig a felmentés, illetve az eljárás megszüntetése valamely 

eljárásjogi jogcímét. … az Egyezmény megsértésének jogi ténye az alapügy szerinti jogerős 

elítélés felülvizsgálatának törvényi okát képezheti”.1068 2015-ben viszont már a Kúrián belül 

támadt nézetkülönbség a Magyar László ügyében hozott EJEB ítélet következményeivel 

kapcsolatban. A 3/2015. számú jogegységi határozat azon elvi kérdésre, hogy az EJEB 

határozata közvetlenül képezhet-e jogalapot a nemzeti bíróság (így a Kúria) számára valamely 

büntetőjogi főkérdés eldöntéséhez, egyértelmű nemleges választ adott. A jogegységi 

határozatban kifejtettek szerint „vitathatatlan, hogy az Egyezmény, valamint kiegészítő 

jegyzőkönyvei a kihirdetés folytán a magyar jog részévé váltak. Ezért azokat a magyar 

bíróságnak a nemzeti jog értelmezése során figyelembe kell vennie. Az Egyezmény azonban 

nem közvetlen jogalap, hanem az alapjogok értelmezési segítsége. Amint az EJEB döntése, 

úgy az Egyezmény sem képezi a büntetőjogi felelősségre vonás valamely anyagi jogi 

akadályát, … vagy felmentés, illetve eljárás megszüntetés valamely eljárásjogi jogcímét. A 

nemzeti bíróságokra az a feladat hárul, hogy a hatáskörükbe tartozó ügyekben a hatályos 

jogszabályok alkalmazása során az Egyezményt ne sértsék meg. A Kúriára emellett az a 

kötelezettség hárul,  hogy egyezménysértés miatt benyújtott felülvizsgálati ok esetén eljárjon, 

s ha az eljárás megismétlésére nincs szükség, akkor e rendkívüli jogorvoslatot a nemzetközi 

emberi jogi szerv döntésének alapulvételével bírálja el. Mindez azt jelenti, hogy az EJEB 

döntés, illetve az Egyezmény közvetlen jogalapként történő alkalmazása hatáskörtúllépést 
 

1066 EBH 2017.B.11 [52] bekezdés 
1067 BÁRD P. (2012), 163. 
1068 Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.927/2010/4. számú végzése 
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jelent. Ezt ugyanis sem az Egyezmény, sem az Alaptörvény, sem a Bszi., sem a Be. nem teszi 

lehetővé.” A Kúria szerint büntetőügyekben „a nemzeti bíróság feladata az EJEB 

határozatának a jogrendszerbe való óvatos beillesztése”.1069 A Fővárosi Ítélőtábla szerint az 

EJEB és az Alkotmánybíróság döntéseinek figyelembe vételét az indokolja, hogy „az 

Alkotmánybíróság mellett az EJEB jelenti a független ítélkezés külső alkotmányos 

kontrollját”.1070 Az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó strasbourgi joggyakorlat tehát 

értelmezési keretet jelent az alapjogok szempontjából. 

Jelenleg tehát eltérő megoldásokat találunk az alapjogi követelmények  

érvényesítésére. Az is megállapítható, hogy az Alkotmánybírósági és a rendes bírósági 

gyakorlatban is előrébb került a vizsgálati sorrendben az alkotmányos követelmény 

érvényesítése azzal, hogy már a tényállásszerűség szintjén vizsgálják e kérdéseket. Bár az 

Alkotmánybíróság az elkövetési magatartás (tényállítás) megszorító értelmezésével igyekszik 

szűkíteni a büntetőjogi felelősség megállapítását, a Kúria láthatóan ódzkodik a tényállítás 

szakjogi fogalmának feladásától, és inkább a becsület csorbításra alkalmasság felé tereli a 

kérdést. Ez azt bizonyítja, hogy a magyar becsületvédelmi tényállásokban mindenekelőtt a 

becsület csorbítására való alkalmasság tekinthető olyan értékelést igénylő tényállási elemnek, 

amely az alapjog-konform értelmezésre lehetőséget ad. Amennyiben a cselekmény 

tényállásszerűsége mégis megállapítható, a konkrét társadalomra veszélyesség vizsgálata még 

mindig elvezethet a büntetőjogi felelősség kizárásához. Végül, ha tényállítások esetén sem a 

tényállásszerűség, sem a társadalomra veszélyesség szintjén nem zárható ki a büntethetőség, 

akkor a valóságbizonyítás szintjére tolódik át a kérdés, ahol a bíróságoknak a szakjogi 

szabályokkal szemben még a bizonyítás sikertelensége után is be kell iktatnia egy további 

vizsgálatot. Valójában tehát a tényállítások jelentik azt a területet, ahol a legösszetettebb 

vizsgálatot kell végrehajtani. 

Ezek után megválaszolást igényel az a kérdés, hogy milyen előnyökkel, illetve 

hátrányokkal járhat, ha a tényállásszerűség, illetve a társadalomra veszélyesség szintjén 

alkalmazzuk az alapjogi követelményt. Mint köztudott, a társadalomra veszélyesség 1950- 

ben, a Btá. hatályba lépésével vált bűncselekmény fogalmi elemmé, szovjet mintára.1071 

Kiemelendő azonban, hogy a magyar büntetőjogban a társadalomra veszélyesség a 

rendszerváltás előtt is felelősségszűkítő szereppel bírt.1072 Nem vitatott, hogy egy cselekmény 

társadalomra veszélyességét elsőként a jogalkotó értékeli, amikor úgy dönt, hogy azt a 

magatartást bűncselekményként szabályozza a törvényben. Ez az absztrakt társadalomra 

veszélyesség. Van ugyanakkor egy konkrét társadalomra veszélyesség is, melyet a 

jogalkalmazónak kell az adott cselekmény tükrében értékelnie. Az absztrakt és a konkrét 

társadalomra veszélyesség az esetek többségében fedi egymást, előfordulhat ugyanakkor, 

hogy az adott esetben a cselekmény konkrét társadalomra veszélyessége hiányzik.1073
 

 

1069 Blutman szerint ezzel „a jogegységi tanács a nemzetközi jogot legjobb esetben is valamiféle értelmezési 

segédeszközzé minősíti le”, az „óvatos beillesztés” pedig nehezen értelmezhető, homályos, és némileg 

ellentmondásos. [BLUTMAN L. (2017), 38.] 
1070 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 
1071 Az 1950. évi II. törvény 1. § (3) bekezdése szerint: „Bűntett az a társadalomra  veszélyes cselekmény, 

amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli”. 
1072 BELOVICS E. (2009), 20. 
1073 vö.: „a tényállásszerű cselekmény általában veszélyes a társadalomra. Mégis előfordulhatnak - ha  

kivételesen is - olyan tényállásszerű cselekmények, amelyek nem sértik vagy veszélyeztetik az adott 

bűncselekmény jogi tárgyát, és ezért nem veszélyesek a társadalomra. Ezt a lehetőséget a törvény elismeri azzal, 
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Az alkotmányos büntetőjog kritériumait tárgyaló 11/1992. (III.5.) AB határozatban a 

testület a szükségesség, arányosság és végső soron igénybe vettség büntetőjogi 

megfelelőjének tekintette a Btk. 10. §-át.1074 Ezzel a társadalomra veszélyesség fogalma 

alkotmányos dimenziót is nyert, hiszen az alapjog korlátozási tesztrendszer jogági 

érvényesítőjeként tűnt fel. Szakmai körökben vitatott volt, hogy a társadalomra 

veszélyességre szükség van-e, mely polémia különösen a kodifikáció folyamatában erősödött 

fel. Az új Btk. pontot tett erre a kérdésre, hiszen továbbra is a bűncselekmény fogalmi elemét 

képezi a társadalomra veszélyesség.1075 A társadalomra veszélyesség fogalma kétség kívül 

alkalmas a szóban forgó érdekek összemérésére, és egyértelmű az is, hogy amit az 

Alaptörvény alapjogként ismer el, nem lehet társadalomra veszélyes, és nem képezhet 

bűncselekményt. Amennyiben az alapjogi követelményt a társadalomra veszélyesség körében 

juttatjuk érvényre, a tényállási elemek dogmatikája megőrizhető. Látni kell azonban, hogy ez 

feltételezi annak a bíróságok általi elismerését, hogy a tényállásszerű cselekmény bizonyos 

esetekben nélkülözheti a társadalomra veszélyességet. Azoknál a bíróságoknál, amelyek a 

társadalomra veszélyesség külön vizsgálatát nem tartják megengedettnek, mivel 

értelmezésükben a jogalkotás már elvégezte annak értékelését,1076 a  társadalomra 

veszélyesség fogalma nem lehet alkalmas az alapjogi követelmény átültetésére. Ebből a 

szempontból kétségtelenül célravezetőbb, ha az alapjogi követelmény a tényállási elemek 

szintjére kerül. Ez azonban azzal jár, hogy a tényállási elemek kiforrott dogmatikája és 

gyakorlata erodálódik, hiszen rendkívül szituatívvá válik, hogy mi minősül tényállításnak, 

vagy éppen milyen közlés alkalmas a becsület csorbítására. 

Az alapjogi követelményeket érvényre kell juttatni, azonban a büntetőjogi dogmatika 

tiszteletben tartásával. Kerülni kell továbbá, hogy az alapjogi szempontok felborítsák a 

büntető jogalkalmazás vizsgálati sorrendjét, ez ugyanis anyagi jogilag téves indokolásokat 

eredményez.1077
 

 
X. Összegző megállapítások 

 
1. Az világosan látható, hogy a jogalkotónak nem áll szándékában sem a becsületvédelmi 

tényállások felszámolása, sem azok módosítása. Ezt egyértelműen bizonyította az új Btk. 

kodifikációja, amely semmilyen érdemi változást nem hozott e téren. 2015. november 12-én 

érkeztették Kész Zoltán független országgyűlési képviselő javaslatát A közügyek szabad 

megvitatásához szükséges törvénymódosításokról, amely a becsületvédelmi tényállások 

 
 

hogy a társadalomra veszélyességet továbbra is a bűncselekmény fogalmi ismérvei között tartotta. Ha bármelyik 

bűncselekményi ismérv hiányzik, nincs bűncselekmény.” EBH 2018.B.1. [23] bekezdés 
1074 „A bűncselekménnyé nyilvánításnak és büntetéssel fenyegetésnek alkotmányos indokon kell alapulnia, 
szükségesnek, arányosnak és végső soron igénybe vettnek kell lennie (Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdése, 

aminek megfelel a Btk. 10. §-a)”. 
1075 A törvény fenntartja a bűncselekmény hatályos fogalmát, a társadalomra veszélyesség meghatározását 

azonban korszerűsíti. (2012. évi C. törvény indokolása III.4. pont) 
1076 Bár ez a felfogás a bűncselekmény törvényi fogalmával nyilvánvalóan ellentétes, több  olyan  határozat 

ismert, ahol az eljáró bíróság nem látott lehetőséget arra, hogy a társadalomra veszélyesség hiányát megállapítsa. 

A kérdés igen messzire vezet. Gellér szerint indokolt lenne a társadalomra veszélyességet objektív tényállási 

elemnek tekinteni. 
1077 Szomora több ügyön keresztül mutatja be, milyen büntetőjogilag hibás érvelésekhez vezet, ha a 

tényállásszerűség vizsgálatát alkotmányjogi fejtegetések előzik meg a határozatokban. SZOMORA ZS. (2016d) 
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hatályon kívül helyezése mellett a polgári jogi személyiségvédelem területén is módosítási 

javaslatokat fogalmazott meg.1078 A javaslat támogatói között szerepelt a TASZ és az 

International Press Institute is.1079 A javaslat részletes indokolásában a TASZ álláspontja 

köszön vissza, mely a becsület büntetőjogi védelmének szükségtelen és aránytalan voltát 

hangsúlyozza. 2015. decemberben az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága nem támogatta a 

javaslatot. 

 
2. A törvényhozói szándéktól függetlenül természetesen vizsgálandó, hogy akár az 

Alkotmánybíróság, akár az EJEB gyakorlata megköveteli-e a büntetőjogi védelem 

megszüntetését. Az Alkotmánybíróság több alkalommal vizsgálta a becsületvédelmi 

tényállásokat. 1994-ben rögzítette, hogy a becsületvédelem büntetőjogi eszközei a 

véleménynyilvánítási szabadságot az emberi méltósághoz való jog és a jó hírnévhez való jog 

alkotmányos értékeinek védelmében korlátozzák.”1080 Rögzítette, hogy az emberi méltóság 

kitüntetett szerepe miatt a jogi felelősség rendjében végső eszközként igénybe vehető 

büntetőjog sem tekinthető - általánosságban - aránytalanul súlyos reagálásnak az egyént 

becsületében sértő magatartások esetén.1081 A közügyek vitatásával összefüggő szólásokkal 

kapcsolatban pedig alkotmányos követelményt határozott meg, mellyel meghúzta azokat a 

határokat, amelyek között a korlátozás arányosnak tekinthető. Az Alaptörvény hatályba lépése 

után is fenntartotta a testület, hogy az emberi méltóság alkotmányos helyéből egyenesen 

következik, hogy az még a kitüntetett szereppel bíró véleményszabadságnak is korlátja lehet. 

Az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdése szövegszerűen is egyértelművé tette  ezt. 

Megerősítette, hogy „az emberi méltóságból fakadó becsületvédelem, jó hírnév és az állami 

intézményekbe vetett közbizalom a véleményszabadság és így a közügyeket érintő szólás 

alkotmányosan igazolható korlátját jelenti”.1082 2017-ben úgy fogalmazott a testület, „a 

közügyekben történő véleménynyilvánítás tekintetében a büntetőjogi védelem – mint ultima 

ratio – a szélsőséges magatartások szankcionálására korlátozódik.”1083 „A valótlan tények 

tudatos állítása ugyanolyan szélsőséges magatartás, mint az értékítéletek tekintetében az 

emberi státusz tagadása, ezért indokolt, hogy a büntetőjogi védelem ultima ratio-ként a sértett 

rendelkezésére álljon”.1084
 

A Római Egyezmény 10. cikk 2. bekezdése legitim korlátozási célként ismeri el 

mások jó hírneve vagy jogai védelmét, a bíróságok pártatlanságát és tekintélyét. Az EJEB 

esetjogában a hivatalos személyek kapcsán a korlátozás mellett szóló érvként jelenik meg a 

hatósági működéshez szükséges közbizalom. Az EJEB soha nem zárta ki a büntetőjogi 

tényállások fenntartásának lehetőségét. Annak megfelelő vizsgálata és indokolása mellett, 

hogy a beavatkozás miért szükséges egy demokratikus társadalomban, akár a büntetőjogi 

fellépés is egyezménykonform lehet. 

Azok az álláspontok tehát, amelyek a becsületvédelmi tényállások teljes 

megsemmisítését követelik, jelenleg túlmutatnak az Alkotmánybíróság és az EJEB 
 

1078 http://www.parlament.hu/irom40/07474/07474.pdf 
1079 https://ipi.media/hungarian-parliament-fails-to-advance-defamation-reform-bill/ 
1080  36/1994. (VI.24.) AB határozat 
1081  36/1994. (VI.24.) AB határozat 
1082 13/2014. (IV.18.) AB határozat [29] bekezdés 
1083 3328/2017. (XII.8.) AB határozat [75] bekezdés 
1084 Ibid., [74] bekezdés 

http://www.parlament.hu/irom40/07474/07474.pdf
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gyakorlatán. Ezek a javaslatok impulzusként hathatnak a törvényalkotásra és a tudományos 

vitákra, törvényalkotói akarat vagy alkotmánybírósági támogatás hiányában azonban nem 

képesek a szorgalmazott változások kikényszerítésére. 

 
3. A jogirodalmat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy szükség van-e új tényállásra. Halmai 

szerint „a felsőbb bíróságok kiszámíthatatlanul alkalmazzák az alkotmánybírósági tesztet. 

Ezért azután bizonyosan jobban szolgálta volna az egységes jogalkalmazást, ha az 

Alkotmánybíróság a becsületsértés és a rágalmazás alkotmányos tartalmának megállapítása 

helyett megsemmisítette volna a tényállásokat, és kötelezte volna a törvényalkotót azok 

újraalkotására”.1085  Cserni a hatályos szabályok  kiegészítését  javasolta.  Álláspontja   szerint 

„nagy segítség lenne mind a sajtó munkatársai, mind a bírói jogalkalmazás számára, ha az 

alkotmánybírósági határozat beépülne a büntetőtörvénybe, ezzel átláthatóbbá téve a 

szabályozást”.1086 A fenti két idézet is mutatja, hogy a kérdés nem választható el attól, hogy 

miért tartjuk szükségesnek az új szabályozást. Halmai írása idején még nem volt valódi 

alkotmányjogi panasz, így az alkotmányos követelmény alkalmazásának kikényszerítésére 

nem volt eszköze az Alkotmánybíróságnak. Ezt a problémát kétségtelenül áthidalhatta volna a 

bíróságoknak egy az alkotmányos követelményt tartalmazó tényálláshoz kötése. A valódi 

alkotmányjogi panasz megjelenése óta ez az érv gyengült. A Cserni által írtakban részben más 

problémák sejlenek fel. A jogkereső közönség vonatkozásában kiérezhető egy 

előreláthatósági, jogbiztonsági érvelés, ami az alkotmányos követelmény kódexbe integrálása 

mellett szól. A bíróságok vonatkozásában ugyanakkor egy bizalmi kérdés is megjelenik, 

nevezetesen, bízunk-e abban, hogy a bíróságok képesek olyan normák alkalmazására is, 

amelyek nem a Btk.-ban találhatók. Egy olyan korszakban, ahol a büntetőjogot folyamatos 

kihívások érik az alkotmányjog, az emberi jog, az európai büntetőjog, a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés, a gazdasági jog irányából, ezt el kell hinnünk, hiszen nyilvánvalóan nem 

lehetséges az összes alkotmányjogi, emberi jogi, nemzetközi jogi norma Btk.-ba integrálása 

csak azért, hogy a jogalkalmazást megkönnyítsük. Egyetértek Bárd Károllyal abban, hogy az 

alkotmány-konform gyakorlat az Alkotmánybíróság útmutatásait követve kialakítható.1087 

Másként megfogalmazva, csak azért, hogy az alkotmányos követelmények a Btk.-ban is 

megjelenjenek, nem indokolt a törvénymódosítás. Hozzátéve, hogy 1994 óta az alkotmányos 

követelmények is finomodtak, így már nem csak arról van szó, hogy egy AB határozat 

rendelkező részében megfogalmazott két mondatot kellene törvényszöveggé tenni. Nem 

hallgathatjuk el azt sem, hogy az elmúlt években a jogalkotás több esetben nem járt sikerrel 

alkotmányjogilag érzékeny kérdések megfogalmazásában. Gondoljunk csak arra, hogy a 

közösség elleni izgatás tényállásával kapcsolatos jogalkotói törekvések hányszor buktak el az 

alkotmányossági vizsgálaton,1088 de feltehetnénk azt a kérdést is, hogy miután az 

Alkotmánybíróság 2013. július 1-jei hatállyal megsemmisítette az önkényuralmi jelképpel 

visszaélés tényállását,1089 a módosítás valóban azokra a problémákra reflektált-e, amelyek a 

magyar   bírói  gyakorlatban  bizonytalanságot   keltettek,  vagy  amelyek   miatt  az  EJEB az 

 
 

1085 HALMAI G. (2004), 82. 
1086 CSERNI J. (2007), 137. 
1087 Ibid., 156. 
1088 12/1999. (V.21.) AB határozat, 18/2004. (V.25.) AB határozat, 95/2008. (VII. 3.) AB határozat 
1089 4/2013. (II.21.) AB határozat 
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egyezménysértést megállapította. Intő példa lehet a 2013. évi V. törvény 2:44. §-a is, mely a 

közéleti szereplők személyiségi jogainak védelmével kapcsolatban alkotmányjogi fogalmakat 

épített be egy polgári jogi tényállásba,1090 és valójában semmivel nem mond többet, mint, ami 

az Alaptörvényből egyébként is kiolvasható. 

 
4. Ha a törvénymódosítás komolyan felmerül, és annak iránya nem a teljes dekriminalizálás, 

akkor három kérdésen érdemes elgondolkodni. Egyrészt, hogy azokban az esetekben, amikor 

a büntetőjog a hatósági működéshez szükséges közbizalmat oltalmazza, nem lenne-e célszerű 

ezen cselekményeket kiemelni a jelenlegi fejezetből. Másrészt, hogy a rágalmazás esetében 

érdemes-e áttérni a tényállási modellre. Ez dogmatikai szempontból sokkal koherensebb 

megközelítés, mint egy objektív büntethetőségi akadálynak a bűnösségi kérdésekkel 

megterhelése. Végül, megfontolásra érdemes a szabadságvesztés kiemelése a törvényi 

tényállásokból, hiszen amellett, hogy önmagában dermesztő hatást fejthet ki, gyakorlati 

jelentőséggel jelenleg sem bír. 

 
5. Az Alkotmánybíróságnak következetes gyakorlatot kell kialakítania, mert az alkotmányos 

követelmények jogalkalmazói érvényesítését gyengíti ezek ellentmondásossága. Törekedni 

kell arra, hogy az alkotmányos követelmények ne legyenek ellentétesek a büntetőjogi 

dogmatikával. 

 
6. A rendes bíróságok részéről elsősorban szemléletváltásra van szükség. Még több figyelmet 

kell fordítani az alkotmánybírósági határozatok és a strasbourgi esetjog megismerésére. 

Erősíteni kell a bíróságok alapjogi szemléletét. A Kúriának meg kell követelnie az alapjogi 

követelmények érvényesítését az ítélkezésben. Az, hogy a rágalmazási, becsületsértési 

ügyekben viszonylag gyakran van harmadfokú eljárás, önmagában mutatja, hogy szükség van 

a jogegység biztosítására. A Kúriának a bírói gyakorlat egységét elsősorban az alkotmányos 

követelmények dogmatikai átültetésének módját illetően kell segítenie, mert ebben sokszor 

esetleges megoldások érvényesülnek. 

 
7. A jogegység ellen hat, hogy a törvényhozás jelentősen szűkítette a felülvizsgálat 

lehetőségét. Ezekben az esetekben a Törvényszékek, illetve harmadfokú eljárások esetén az 

Ítélőtáblák a legfelsőbb ítélkező fórumok, ami magában hordja a területi joggyakorlat 

kialakulásának veszélyét. Az alkotmány-konform ítélkezést az a szervezeti reform sem 

segítette elő, ami megszüntette a korábbi magánvádas csoportokat. Jelenleg két lopási és egy 

rablási ügy, vagy egy ittas járművezetés és egy súlyos testi sértés között tárgyalják ezeket az 

ügyeket, holott ezek más szemléletet igényelnek. 

 
8. Az Egyezmény-konform gyakorlat erősítése a következőktől várható: 

 

 

 

 

 
 

1090 A szükségességi-arányossági teszt Ptk.-ba építését „teljesen elhibázottnak” tartja Vékás. VÉKÁS L. (2013), 

4. 
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1. Az oktatásban nagyobb hangsúlyt kell helyezni az Egyezményre és az EJEB esetjogára. Az 

Egyezménnyel kapcsolatos megfelelő információk oktatásba, továbbképzésbe való beépítését 

szorgalmazza a brightoni deklaráció is.1091
 

 
2. Az EJEB gyakorlata esetjog, azaz egy más típusú jogi gondolkodást feltételez. Magyar 

Gábor jegyzi meg, hogy „a szigorú jogpozitivizmus, az alkalmazandó kódexbe való 

bezárkózás nem segít a precedensrendszeren alapuló nemzetközi emberi jogi korpusz 

befogadásában”.1092
 

 
3. A Bíróság mindig egy konkrét tényállást dönt el, ebből következően az alapulfekvő 

tényállás akár egyetlen elemének megváltozása a jogi megítélés változását vonhatja maga 

után. A megértésükhöz ezért a teljes – sokszor igen hosszú – ítélet ismerete szükséges. Mivel 

az ítéletek angol és francia nyelven állnak rendelkezésre, az EJEB ítéleteinek felhasználása a 

jogalkalmazók nyelvismeretével is összefügghet. E körben nem lehet túlbecsülni az esetjogot 

módszeresen feldolgozó könyveket. 

 
4. Az esetjog megismerése, az irányadó ítéletek felkutatása értelemszerűen felkészültséget, 

kutatómunkát igényel. A munkaigény viszont időigényt jelent. Itt jut jelentőséghez, hogy a 

bírák milyen gyakran találkoznak ilyen ügyekkel, mekkora rutinra tettek szert ezek 

kezelésében. Erre nyilvánvalóan sokkal nagyobb az esély, ha vannak olyan csoportok, 

amelyek kizárólag ezekkel az ügyekkel foglalkoznak. 

 
5. A strasbourgi esetjog alkalmazását jelentősen hátráltathatja az is, hogy az ítéletek 

felhasználásának elvi alapja, és mikéntje vitatott. A Kúria 3/2015. BJE határozatban közzétett 

megszorító álláspontja nem hat bátorítóan ebben a kérdésben. 

 
6. Az alkotmányos mércék és a strasbourgi esetjog megállapításai közti eltérések ugyancsak 

elbizonytalanító hatást fejthetnek ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1091 Brightoni Nyilatkozat, 9. c) vi) pont 
1092 MAGYAR G. (2005), 50. 
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Az értekezés elkészítéséhez felhasznált EJEB ítéletek 

 

CASE OF A. v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 35373/97) 

 

CASE OF A AND B v. NORWAY (Applications nos. 24130/11 and 29758/11) 

CASE OF ANDREAS WABL v. AUSTRIA (Application no. 24773/94)  

CASE OF ARMONIENĖ v. LITHUANIA (Application no. 36919/02) 

CASE OF AXEL SPRINGER AG v. GERMANY (Application no. 39954/08) 

 

CASE OF BARFOD v. DENMARK (Application no. 11508/85) 

 

CASE OF BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY (Application no. 21980/93) 

 

CASE OF BODROŽIĆ v. SERBIA (Application no. 32550/05) 

CASE OF CASTELLS v. SPAIN (Application no. 11798/85) 

CASE OF CEYLAN v. TURKEY (Application no. 23556/94) 

CASE OF CONSTANTINESCU v. ROMANIA (Application no. 28871/95) 

 
CASE OF CORDOVA v. ITALY (No. 2) (Application no. 45649/99) 

 

CASE OF CUMPĂNĂ AND MAZĂRE v. ROMANIA (Application no. 33348/96) 

 

CASE OF CSÁNICS v. HUNGARY (Application no. 12188/06) 

CASE OF DALBAN v. ROMANIA (Application no. 28114/95) 

CASE OF DE HAAS AND GIJSELS v. BELGIUM (Application no. 19983/92) 

 

CASE OF DELFI AS v. ESTONIA (Application no. 64569/09) 

 

CASE OF DICHAND AND OTHERS v. AUSTRIA (Application no. 29271/95) 

CASE OF DYULDIN AND KISLOV v. RUSSIA (Application no. 25968/02.) 

CASE OF FATULLAYEV v. AZERBAIJAN (Application no. 40984/07) 

CASE OF FELDEK v. SLOVAKIA (Application no. 29032/95) 

 
CASE OF FRESSOZ AND ROIRE v. FRANCE (Application no. 29183/95) 

CASE OF GAVRILOVICI v. MOLDOVA (Application no. 25464/05) 

CASE OF GREBNEVA AND ALISIMCHIK v. RUSSIA (Application no. 8918/05) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
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CASE OF GUJA v. MOLDOVA (Application no. 14277/04) 

CASE OF HÄKKÄ v. FINLAND (Application no. 758/11) 

CASE OF HANDYSIDE v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 5493/72) 

CASE OF HEINISCH v. GERMANY (Application no. 28274/08) 

CASE OF JANOWSKI v. POLAND (Application no. 25716/94) 

 
CASE OF JERSILD v. DENMARK (Application no.15890/89) 

CASE OF JERUSALEM v. AUSTRIA (Application no. 26958/95) 

CASE OF KARMAN v. RUSSIA (Application no. 29372/02) 

CASE OF KARSAI v. HUNGARY (Application no. 5380/07) 

CASE OF KRONE VERLAG GMBH & CO. KG AND MEDIAPRINT ZEITUNGS- UND 

ZEITSCHRIFTENVERLAG GMBH & CO. KG v. AUSTRIA (Application no. 42429/98) 

 

CASE OF LÁSZLÓ MAGYAR v. HUNGARY (Application no. 73593/10) 

 
CASE OF LEŠNÍK v. SLOVAKIA (Application no. 35640/97) 

CASE OF LINGENS v. AUSTRIA (Application no. 9815/82) 

CASE OF MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE AND INDEX.HU 

ZRT. v. HUNGARY (Application no. 22947/13) 

CASE OF MAHLER V. GERMANY (Application no. 29045/95) 

CASE OF MARIAPORI v. FINLAND (Application no. 37751/07) 

 

CASE OF MATÚZ v. HUNGARY (Application no. 73571/10) 

 
CASE OF McVICAR v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 46311/99) 

 

CASE OF MORICE v. FRANCE (Application no. 29369/10) 

CASE OF NYKÄNEN v. FINLAND (Application no. 11828/11) 

CASE OF NIKULA v. FINLAND (Application no. 31611/96) 

CASE OF NILSEN AND JOHNSEN v. NORWAY (Application no. 23118/93) 
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CASE OF OBERSCHLICK v. AUSTRIA (Application no. 11662/85) 

 
CASE OF PEDERSEN AND BAADSGAARD v. DENMARK (Application no.49017/99) 

 
CASE OF PERNA v. ITALY (Application no. 48898/99) 

CASE OF PERUZZI V. ITALY (Application no. 39294/09) 

CASE OF PRAGER AND OBERSCHLICK v. AUSTRIA (Application no. 15974/90) 

CASE OF RUMYANA IVANOVA v. BULGARIA (Application no. 36207/03) 

CASE OF SAVVA TERENTYEV v. RUSSIA (Application no. 10692/09) 

CASE OF SCHARSACH AND NEWS VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. AUSTRIA 

(Application no. 39394/98) 

 
CASE OF SCHÖPFER V. SWITZERLAND (Application no. 56/1997/840/1046) 

 
CASE OF SCHWABE v. AUSTRIA (Application no. 13704/88) 

 
CASE OF SELISTÖ v. FINLAND (Application no. 56767/00) 

CASE OF SKAŁKA v. POLAND (Application no. 43425/98) 

CASE OF STEEL AND MORRIS v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 68416/01) 

CASE OF STEUR v. THE NETHERLANDS (Application no. 39657/98) 

CASE OF SÜREK v. TURKEY (no. 1) [GC], (Application no. 26682/95) 

 
CASE OF SZIMA v. HUNGARY (Application no. 29723/11) 

CASE OF TAMMER v. ESTONIA (Application no. 41205/98) 

CASE OF THOMA v. LUXEMBOURG, (Application no. 38432/97) 

 
CASE OF THORGEIR THORGEIRSON v. ICELAND (Application no. 13778/88) 

 

CASE OF T.P. AND A.T. v. HUNGARY (Applications nos. 37871/14 and 73986/14) 

CASE OF UJ v. HUNGARY (Application no. 23954/10) 

CASE OF UNABHANGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT v. AUSTRIA 

(Application no. 28525/95) 



337  

CASE OF UNGVÁRY AND IRODALOM KFT. v. HUNGARY (Application no. 64520/10) 

 

CASE OF VAJNAI v. HUNGARY (Application no. 33629/06) 

 

CASE OF VERLAGSGRUPPE NEWS GMBH v. AUSTRIA (Application no.76918/01) 

 

CASE OF VINTER AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (Applications no. 

66069/09, 130/10 and 3896/10) 

 

CASE OF WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN-VERLAGS GMBH v. AUSTRIA 

(Application no.58547/00) 

 
CASE OF WORM v. AUSTRIA (Application no. 83/1996/702/894) 
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Az értekezés elkészítéséhez felhasznált AB határozatok 

 
23/1990. (X.31.) AB határozat 

80/1990. (IV.23.) AB határozat 

46/1991. (IX. 10.) AB határozat 

48/1991. (IX. 26.) AB határozat 

57/1991. (XI. 8.) AB határozat 

64/1991. (XII.17.) AB határozat 

9/1992. (I. 30.) AB határozat 

11/1992. (III.5.) AB határozat 

22/1992. (IV.10.) AB határozat 

30/1992. (V. 26.) AB határozat 

38/1993. (VI. 11.) AB határozat 

1/1994. (I. 7.) AB határozat 

34/1994. (VI.24.) AB határozat 

36/1994. (VI. 24.) AB határozat 

35/1995. (VI. 2.) AB határozat 

58/1995. (IX.15.) AB határozat 

1234/B/1995. AB határozat 

13/2000. (V.12.) AB határozat 

14/2000. (V.12.) AB határozat 

57/2001. (XII. 5.) AB határozat 

22/2003. (IV. 28.) AB határozat 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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18/2004. (V.25.) AB határozat 

34/2004. (IX.28.) AB határozat 

41/2005. (X.27) AB határozat 

95/2008. (VII.3.) AB határozat 

1/2011. (I.14.) AB határozat 

 
61/2011. (VII. 13.) AB határozat 

165/2011. (XII. 20.) AB határozat 

166/2011. (XII.20.) AB határozat 

4/2013. (II.21.) AB határozat 

7/2013. (III. 1.) AB határozat 

 
13/2013. (VI. 17.) AB határozat 

22/2013. (VII. 19.) AB határozat 

28/2013. (X. 9.) AB határozat 

34/2013. (XI.22.) AB határozat 

 
7/2014. (III.7.) AB határozat 

13/2014. (IV.18.) AB határozat 

19/2014. (V.30.) AB határozat 

28/2014. (IX. 29.) AB határozat 

IV/1270/2014. AB határozat 

1/2015. (I. 16.) AB határozat 

3/2015. (II. 2.) AB határozat 

8/2017. (IV.18.) AB határozat 

19/2017. (VII.18.) AB határozat 
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25/2017. (X.17.) AB határozat 

 
34/2017. (XII. 11.) AB határozat 

3328/2017. (XII.8.) AB határozat 

3329/2017. (XII.8.) AB határozat 

3145/2018. (V.7.) AB határozat 

3263/2018. (VII. 20.) AB határozat 

3333/2018. (X.26.) AB határozat 
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Az értekezés elkészítéséhez felhasznált Supreme Court ítéletek 

 

Cantwell v. Connecticut, 310 U.S.296 (1940) 

 

Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942) 

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) 

Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964) 

Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966) 

 

Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) 

 

Rosenbloom v. Metromedia, 403 U.S. 29 (1971) 

Gertz v. Robert Welch, 418 U.S.323 (1974) 

NAACP v. Caliborne Hardware Co., 458 U.S. 886 (1982) 

 

Connick v. Myers, 461 U.S. 138 (1983) 

 

Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders 472 US 749 (1985) 

Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767 (1986) 

Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46, 50 (1988) 

 

Milkovich v. Lorain Journal Co., 497 U.S. 1 (1990) 

 

Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 535 U. S. 564, 573 (2002) 

 

 

A Bundesverfassungsgerichts felhasznált határozatai 

 
BVerfGE 12, 113 

 

BVerfGE 43, 130 

 

BVerfGE 24, 278, 283 

 

BVerfGE 54, 208 

 

BVerfGE 61, 1 

 

BVerfGE 7, 198 

 

BVerfGE 75, 369 

http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/383/75/
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/388/130/
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/403/29/
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/475/767/
http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/485/46/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/564/index.html
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BVerfGE 82, 272 

 

BVerfGE 85, 1 

 

BVerfGE 93, 266 

 

BVerfGE 30,173 

 

BVerfGE 74, 358 

 

BVerfGE 111, 307 

 

BVerfGE 128, 326 

 

1 BvR 501/62 

 

1 BvR 40/86 

 

1 BvR 42/86 

 

1 BvR 1476/91 

 

1 BvR 1980/91 

 

1 BvR 102/92 

 

1 BvR 221/92 

 

1 BvR 1056/95 

 

1 BvR 1906/97 

 

1 BvR 2272/04 

 

1 BvR 1318/07 

 

1 BvR 2150/08 

 

1 BvR 2646/15 

 

1 BvR 2433/17 

https://www.telemedicus.info/urteile/Presserecht/Meinungsfreiheit/211-BVerfG-Az-1-BvR-50162-GEMA.html
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Felhasznált bírósági határozatok 

 

BH 1988.128. 

 

BH 1990.204. 

 

BH 1991.338. 

 

BH 1992.226. 

 

BH 1993.139. 

 

BH 1992.154. 

 

BH 1992.75. 

 

BH 1993.595. 

 

BH 1994.121. 

 

BH 1994.171. 

 

BH 1994.295. 

 

BH 1994.300. 

 

BH 1994.356. 

 

BH 1994.434. 

 

BH 1994.471. 

 

BH 1995.6. 

 

BH 1996.457. 

 

BH 1997.162. 

 

BH 1998.161. 

 

BH 1998.162. 

 

BH 1998.211. 

 

BH 1998.570. 

 

BH 1999.540. 

 

BH 2000.285. 
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BH 2001.462. 

 

BH 2001.522. 

 

BH 2004.104. 

 

BH 2006.282. 

 

BH 2006.397. 

 

BH 2007.151. 

 

BH 2007.365. 

 

BH 2007.4. 

 

BH 2009.131 

 

BH 2009.135. 

 

BH 2011.186. 

 

BH 2013.204. 

 

BH 2015.323. 

 

BH 2015.326 

 

BH 2019.68 

 
 

EBH 1999.4. 

 

EBH 1999.87. 

 

EBH 2004.1116. 

 

EBH 2005.1192. 

 

EBH 2005.1193. 

 

EBH 2005.1289. 

 

EBH 2009.2028. 

 

EBH 2011.2394. 

 

EBH 2011.2408. 

EBH 2013.B.8. 



345  

EBH 2013.B.16. 

EBH 2013.B.21. 

EBH 2014. B.16. 

EBH 2015.B.28. 

EBH 2016.B.4. 

EBH 2017.B.11. 

EBH 2018.B.1. 

EBH 2018.B.6 

EBH 2018.B.19. 

EBH 2019.B.2. 

EBH 2019.B.3. 

1/2012. számú BKMPJE határozat 

1/2015. számú BKMPJE határozat 

3/2015. BJE határozat 

 

Baranya Megyei Bíróság 3.Bf. 328/1994. számú ítélete 

Baranya Megyei Bíróság Bf.121/2008/5. számú ítélete 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 4.B.964/2008/2. számú ítélete 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 5.B.1393/2008/16. számú ítélete 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1.B.III.1770/2008/7. számú ítélete 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 4.B.1641/2012/18. számú ítélete 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 12.B.304/2013/2. számú végzése 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 12.B.1081/2013/2. számú végzése 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.Bpk.410/2014/2. számú végzése 

FBK 1991/26 

FBK 1992/7. 
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Fővárosi Bíróság 22.Bf.6177/2005/8. számú végzése 

Fővárosi Bíróság 19.P.23.260/2007/8. számú ítélete 

Fővárosi Bíróság 20.Bf.7368/2009/6. számú ítélete 

Fővárosi Bíróság 20.Bf.V.7908/2009/5. számú ítélete 

Fővárosi Bíróság 20.Bf.III.8014/2009/7. számú ítélete 

Fővárosi Bíróság 19.P.21.022/2010/7. számú ítélete 

Fővárosi Bíróság 20.Bf.II-III.6153/2010/8. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 1.Bhar.149/2007/5. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 1.Bhar.149/2007/5. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.90/2008/7. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.159/2008/7. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.200/2008/5. számú határozata 

Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.213/2008/12. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla Bhar.292/2008/8. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.082/2009/5. számú határozata 

Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.157/2009/5. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.292/2009/10. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.324/2009/4. számú határozata 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.341/2009/6. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.2/2010/6. számú határozata 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2010/5. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.232/2010/5. számú határozata 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.289/2010/6. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.129/2011/4. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.436/2012/8. számú végzése 
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Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.16/2013/5. számú határozata 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.51/2015/9. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.32/2015/5. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.117/2015/6. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 5.Bhar.274/2015/6. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.312/2015/4. számú végzése 

Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.361/2015/4. számú ítélete 

Fővárosi Ítélőtábla 2.Bhar.130/2016/26. végzése 

Fővárosi Törvényszék 19.P.25.000/2007/16. számú ítélete 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.II-III.6153/2010/8. számú ítélete 

Fővárosi Törvényszék 21.Bf.9255/2011/4. számú ítélete 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.10811/2011/15. számú ítélete 

Fővárosi Törvényszék 26.Bf.7156/2013/6. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 22.Bf.9609/2013/5. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.10386/2013/4. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11700/2013/4. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 22.Bf.12452/2013/3. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.12098/2013/2. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.I.7929/2014/3. számú ítélete 

Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.9617/2014/2. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 28.Bf.7063/2014/4. számú ítélet 

Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7027/2015/5. számú ítélete 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.9205/2015/10. számú ítélete 
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Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6259/2016/5. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6858/2016/7. számú végzése 

Fővárosi Törvényszék 20.Bf.6930/2017/4. számú ítélete 

Kaposvári Törvényszék 1.Bf.615/2012/8. számú végzése 

Keszthelyi Járásbíróság 2.B.201/2013/12. számú ítélete 

Kúria Bhar.II.504/2010/7. számú ítélete 

Kúria Bfv.III.1.005/2011/5. számú ítélete 

Kúria Bfv.III.1.213/2011/5. számú végzése 

Kúria Bfv.I.1304/2012/3. számú ítélete 

Kúria Bfv.X.166/2012/5.számú ítélete 

Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú ítélete 

Kúria Bfv.I.1222/2013/4. számú végzése 

Kúria Bfv.I.1395/2013/11. számú végzése 

Kúria Bfv.III.54/2013/6. számú végzése 

Kúria Pfv.IV.20.784/2013/5. számú ítélete 

Kúria Pfv.IV.20.304/2014/6.számú ítélete 

Kúria Bfv.II.325/2014/6. számú végzése 

Kúria Bfv.II.1.640/2014. számú végzése 

Kúria Bfv.I.1757/2014/9. számú ítélete 

Kúria Bfv.II.1812/2014/7. számú ítélet 

Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése 

Kúria Bfv.II.1975/2015/5. számú végzése 

Kúria Bfv.I.1828/2017/8. számú határozata 

Kúria Bfv.III.1414/2017/7. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.2.254/2003/5. számú határozata 
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Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.80/2004/6. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.123/2006/5. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.664/2007. számú határozata 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.501/2009/4. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.II.699/2009/4. számú ítélete 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.841/2009/3. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.282/2010/3. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.927/2010/4. számú végzése 

Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.328/2010/5. számú határozata 

Miskolci Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú végzése 

Pest Megyei Bíróság 3.Bf.48/2007/15. számú ítélet 

Pécsi Városi Bíróság 12.B.1482/2007/10. számú ítélet 

Pécsi Ítélőtábla Bhar.II.2/2010/4. számú ítélet 

Pécsi Ítélőtábla BDT 2006.1298. számú döntése 

Pécsi Ítélőtábla Bhar.II.99/2011/7. számú ítélete 

Pécsi Ítélőtábla Bhar.II.99/2011/7. számú ítélete 

Pécsi Ítélőtábla, Bhar.II.65/2014/8. számú végzése 

PKKB 7.B.V.24.802/2002/8. számú ítélete 

PKKB 18.B.33122/2008/34. számú ítélete 

PKKB 20.B.25.036/2009/14. számú ítélete 

PKKB 13.B.26354/2010/18. számú ítélete 

PKKB 12.B.36.573/2011/25. számú ítélete 

PKKB 10.B.37.179/2012/6. számú ítélet 

PKKB 10.B.XVI.21.822/2013/2. számú végzés 

PKKB 10.B.XVI.22.335/2013/2. számú végzés 
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PKKB 11.B.14.728/2013/63. számú ítélete 

PKKB 13.B.33.717/2013/53. számú ítélete 

PKKB 24.B.31.856/2013/16. számú ítélete 
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I. Kurze Zusammenfassung der Forschungsaufgabe 
 

„Die sich mit Strafrecht Befassenden wohl wissen, dass 

vor allem dieses Thema den Boden darstellt, wo die 

buntesten Pflanzen der verschiedensten Ansichten 

gedeihen können, aber wissen auch wohl, dass es bisher 

weder den Menschen, noch der Gesetzgebung vergönnt 

war, alle Schwierigkeiten zu schweben, alle 

Unbestimmtheiten zu beseitigen”- Csemegi Károly.1093
 

Das obige Zitat spiegelt treu wider, dass der strafrechtliche Ehrenschutz bereits im 

neunzehnten Jahrhundert kein leichtes Forschungsthema war. Das Bild ist in den letzten 

Jahrzehnten nicht klarer geworden, die Schwierigkeiten um dieses Thema nahmen zu. 

Obwohl sich die Tatbestände des Ehrenschutzes im engeren Sinne (Üble Nachrede, 

Beleidigung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener) kaum verändert haben, ergaben 

sich auf diesem Gebiet so bedeutende Neuigkeiten, die nicht nur die  Gerichte vor 

Herausforderungen gestellt haben, sondern die Tatbestände teilweise entleert, teilweise ihre 

Dogmatik überschrieben haben. 

Die am Ende der zwanzigsten Jahrhundert abgespielte technische Revolution, die 

immer neueren Mittel und Plattformen der Kommunikation haben bedeutende Veränderungen 

generiert. Das Internet ermöglicht, die Inhalte anonym oder unter Pseudonymen zu 

veröffentlichen, was die Hemmungen sinkt, die eine face-to-face Kommunikation 

kennzeichnen. Juhász Imre weist darauf hin, dass sich seit dem ersten Grundbeschluss des 

Verfassungsgerichts (VerfG) nicht nur die geschichtlichen Umstände stark geändert haben, 

sondern auch die Sphäre der Meinungsfreiheit. Das Internet als neues Medium hat die Welt  

der Presse grundsätzlich umgestaltet und neue, früher nie gesehene Freiheit der fast  

grenzlosen Kundgebung der Meinungen gegeben.1094 Lenkovics Barnabás hebt den Zuwachs 

der im Internet begangenen Rechtsverletzungen, den globalen Maß und Schwere derer, den 

Mangel der Beseitigung und Wiedergutmachung der anonymen Rechtsverletzungen 

hervor.1095 Das Internet hat aber nicht nur unsere Kommunikationsgewohnheiten geändert, 

sondern materielle und prozessrechtliche Problemen mit sich gezogen. Sind die Intermediaries 

für die Komments verantwortlich? Wie kann man gegen einen unbekannten Täter Verfahren 

einleiten? Wo wurde die Straftat begangen? Diese stellen nur einige Fragen dar, mit denen 

auch die ungarischen Gerichte konfrontiert wurden. 

In den letzten 25 Jahren ist rege Diskussion darüber entstanden, ob der strafrechtliche 

Ehrenschutz aufrechtzuerhalten sei, und wenn ja, in welchem Kreis. Die Verfassungsrechtler 

und einige Rechtschutzorganisationen befürworten die Entkriminalisierung. Laut Sajó András 

„ist  es  überflüssig,  sogar  unannehmbar  für  den  Schutz  der  Ehre  strafrechtliche  Mittel 
 

 

 
 

1093 CSEMEGI K. (1904): Csemegi Károly művei II. kötet, Budapest: Franklin – Társulat, 358. 
1094  Sondervotum zum 7/2014. (III.7.) AB határozat 
1095  Sondervotum zum 7/2014. (III.7.) AB határozat 
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anzuwenden. Es ist höchste Zeit für  die Abschaffung der Beleidigung”.1096 Da diese 

Bestrebungen in der Gesetzgebung keine Wirkung auslösten, wurde es auch in Ungarn dem 

VerfG zuteil, die strafrechtlichen Tatbestände verfassungskonform zu machen. Um die 

strafrechtliche Androhung zu schmälern, hat das Gremium verfassungsrechtliche Vorgaben 

festgelegt. Während diese bis 2012 in der Rechtsprechung fast wirkungslos geblieben sind, 

haben das Inkrafttreten des Grundgesetzes und die Erscheinung der wahren 

Verfassungsbeschwerde die viel stärkere Wirkung der verfassungsrechtlichen Aspekte mit 

sich gezogen. 

Auf regionaler Ebene müssen wir die Europäische Menschenrechtskonvention 

(EMRK) und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für  Menschenrechte 

(EGMR) erwähnen, die auch die ungarische Gesetzgebung, die Grundrechtsauslegung des 

VerfG und die ordentliche Rechtsprechung beeinflussen. Die Konvention wurde mit dem 

Gesetz XXXI 1993 in das ungarische Recht eingeführt. Ungarn hat sich der Gerichtsbarkeit 

des EGMR unterworfen, so können alle an den EGMR wenden, die die Verletzung ihrer  in 

der Konvention und den Protokollen verankerten Rechte behaupten. Die Entscheidungen des 

EGMR spielen aber nicht nur in den konkreten Fällen eine wichtige Rolle, da für das VerfG 

die Rechtsprechung des EGMR von dem ersten Tag an eine Inspirationsquelle war und in den 

Entscheidungen regelmäßig betont wird, dass es die dort ausgearbeiteten Standards als 

Minimum des Grundrechtsschutzes betrachtet. Die Beachtung der Rechtsprechung ist unser 

grundlegendes Interesse, so können wir der späteren Feststellung einer Konventionswidrigkeit 

vorbeugen. Heute sind es nicht nur die  Rechtsschutzorganisationen, die sich in einem 

Präzedenzfall an den Gerichtshof wenden. Das Rechtsbewusstsein der Bürger wird immer 

stärker, es ist allbekannt, dass man sich nach der Erschöpfung der innerlichen Rechtsmittel an 

den EGMR wenden kann. 

Diese Erscheinungen wirken stark auf die Aufgaben der Gerichte aus. Von den 

Strafrichtern werden vor allem das Kenntnis und die entsprechende Anwendung des StGB  

und der Rechtsprechung erwartet. In den hier erörterten Fällen wird aber die richterliche 

Entscheidung der verfassungsrechtlichen Kontrolle aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 

standhalten, wenn sie nur auf dem StGB beruht. In diesen Rechtssachen ist aus vielen 

Hinsichten eine ganz andere Auffassung nötig. Zuerst müssen die Gerichte entscheiden, ob es 

um einen Fall mit Grundrechtsaspekten geht. Wenn ja, dann müssen sie beantworten, wo die 

Grenzen der Grundrechtsübung liegen, wie weit eine Rede beschützt werden soll und wann 

verwirklicht sie schon eine Straftat. Sie müssen die von dem VerfG und dem EGMR 

gestellten Erwartungen kennen und sie richtig anwenden. Ihre Lage wird auch dadurch 

erschwert, dass 

- in bestimmten Fragen die Rechtsprechung des EGMR und die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben voneinander abweichen, 

- sich der Standpunkt des VerfG in einigen Teilfragen verändert hat, 

- einige verfassungsrechtliche Vorgaben der strafrechtlichen Dogmatik 

widersprechen, 

- die Curie in bestimmten Fragen den Vorgaben nicht folgt. 
 

1096 SAJÓ A. (2005): Becsületvédelem és büntetőjog - megjegyzések a becsületsértés dekriminalizálásáról, 

Budapest: Büntetőjogi kodifikáció, 2005/1. szám: 5. 
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Aus strafrechtlichem Blickwinkel ist die wichtigste Frage, wie diese grundrechtlichen 

Vorgaben für die Sprache des Strafrechts übersetzt und die Vorgaben so zur Geltung gebracht 

werden können, dass das auch mit der Dogmatik im Einklang steht. Auf welcher Ebene des 

strafrechtlichen Deliktsaufbaus ist der Konflikt zwischen Ehre und Meinungsfreiheit zu 

behandeln? Auf der Ebene der Tatbestandsmäßigkeit? Oder soll das Gericht auf den Mangel 

der materiellen Rechtswidrigkeit berufen? Soll es die Freisprechung auf Rechtfertigungsgrund 

zurückführen? Um den verfassungsrechtlichen Vorgaben gerecht zu werden, werden einige 

Tatbestandselemente (wie z.B. Tatsachenbehauptung, Schmälerung des Ansehens) anders wie 

früher ausgelegt. In früher nie gesehenem Maß werden einige Rechtfertigungsgründe 

ausgedehnt. Klare Folge ist, dass in den meisten Fällen der Wahrheitsbeweis ganz in den 

Hintergrund gedrückt und völlig entleert wird. Zuletzt ist us interessant zu beobachten,  wie  

die Curie und das VerfG darüber denken, auf welcher Ebene des Deliktsaufbaus die 

grundrechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden müssen. 

Bereits diese kurze Einführung beweist, dass es ein großes und riskantes Unternehmen 

ist, über den strafrechtlichen Ehrenschutz zu schreiben. In allen Richtungen stoßen wir auf 

grundsätzlichen Problemen. Problemen, wie der Begriff der Ehre, das Verhältnis der 

verfassungsrechtlichen Vorgaben zu der Dogmatik. Es ist ein Grenzgebiet zwischen 

Rechtszweigen, und führt zu solchen heiklen Fragen, wie die Geltung der grundrechtlichen 

Vorgaben in der Rechtsprechung, was auch das Verhältnis der Gerichte, des VerfG und des 

EGMR berührt. 

Die Dissertation will in der Frage, ob der strafrechtliche Ehrenschutz nötig sei, nicht 

Stellung nehmen. Die Existenz der Ehrdelikte wird als Gegebenheit und Ausgangspunkt 

angenommen. Ziel der Dissertation ist es, die Veränderungen in dem strafrechtlichen 

Ehrenschutz zu untersuchen, die die verfassungsrechtlichen Vorgaben und die  

straßburgischen Standards (grundrechtliche Vorgaben) herbeiführten. Diese wurden von mehr 

Autoren identifiziert, wie auch ihre Geltung in der Rechtsprechung Gegenstand der Forschung 

war.1097 Bisher hat es aber niemand unternommen, die Wirkung der grundrechtlichen 

Vorgaben auf die Dogmatik der Üble Nachrede und der Beleidigung systematisch 

zusammenzufassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1097 
BENCZE M. (2007): Díszítőelem, álcaháló vagy tartóoszlop? A magyar büntetőbírói gyakorlat viszonya az 

alkotmányhoz, Budapest: Fundamentum, 2007/3. szám: 5-21., SZOMORA ZS. (2014): Az alkotmányos 

követelmények hivatkozási tipológiája becsületsértési és rágalmazási ügyekben hozott büntetőítéletekben, 

Budapest: Jogtudományi Közlöny, 2014/10. szám: 469-476. 
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II. Kurze Darstellung der fortgeführten Untersuchungen, Analysen und die Methoden 

der Aufarbeitung 

II.1. Kurze Darstellung der fortgeführten Untersuchungen, Analysen 

 
Der erste Teil der Dissertation konzentriert sich auf den Ehrbegriff, da die nähere 

Untersuchung des Rechtsguts als zwingend erscheint. Danach werden die Fälle abgegrenzt, 

wo die Gerichte grundrechtliche Vorgaben zur Geltung bringen müssen. Rechtssachen ohne 

grundrechtliche Aspekte fallen außerhalb des Interessenkreises. 

In dem nächsten Teil steht die Frage im Mittelpunkt, wie das Supreme Court, das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und das EGMR die Kollision zwischen Ehrenschutz und 

Meinungsfreiheit aufzulösen suchen. Dem folgen die Entscheidungen des VerfG. 

In dem dritten, zugleich längsten Teil der Dissertation wird dargelegt, wie die 

grundrechtlichen Vorgaben auf die Tatbestandselemente, Rechtfertigungsgründe und den 

Wahrheitsbeweis ausgewirkt haben. Zuerst werden immer die strafrechtliche Regelung und 

die Rechtsprechung dargestellt, dann identifiziere ich die einschlägige grundrechtliche 

Vorgabe, und untersuche, ob sie mit der Dogmatik im Einklang steht. 

Den Wert der grundrechtlichen Vorgaben bestimmt vor allem, ob sie von den 

Gerichten angewandt werden. So kann die Frage nicht vermieden werden, wie die Vorgaben 

in der Rechtsprechung funktionieren, ob die Gerichte sie zur Geltung bringen, und wenn  

nicht, warum. 

In dem Schlussteil versuche ich, eine Übersicht zu geben und Vorschläge zu machen, 

wie eine Rechtsprechung erzielt werden könnte, die der Rechtssicherheit besser dient, als die 

jetzige. 

 

 
II.2. Methoden der Aufarbeitung 

 
1. Interdisziplinäre Annäherung, strafrechtliche Schwerpunkte 

Das Thema ist ein Grenzgebiet, mit der Folge, dass sowohl verfassungsrechtliche, als 

auch strafrechtliche Fragen untersucht werden müssen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass 

die Ehre auch von dem Zivilrecht geschützt wird, so erscheinen in der Dissertation 

gelegentlich auch zivilrechtliche Quellen. Das begründet nicht nur die Tatsache, dass die 

Entscheidungen des VerfG Wirkung über das Zivilrecht hinaus ausstrahlen können, sondern 

die ultima ratio Charakter des Strafrechts. Ist die  zivilrechtliche Sanktionierung eines 

Verhaltens nicht zulässig, so ist die Bestrafung derselben Handlung ausgeschlossen. 

Es ist bemerkenswert, dass die Erscheinung der grundrechtlichen Vorgaben in der 

strafrechtlichen Rechtsprechung vor allem Verfassungsrechtler und Zivilisten geforscht 

haben. Die Strafrechtler müssen sich aber darüber im Klaren sein, das infolge der 

Veränderung der Grundrechtsschutzmittel diese Frage auch für sie von Bedeutung ist. Mein 

Ziel ist vor allem, eine strafrechtliche Untersuchung durchzuführen. Demensprechend sind die 

verfassungsrechtlichen Fragen Mittel der strafrechtlichen Untersuchung. In dem Mittelpunkt 

der Dissertation stehen die Wirkungen der grundrechtlichen Vorgaben auf das Strafrecht, 



357  

sowie die Frage, wie diesen Vorgaben so gerecht werden kann, dass die strafrechtliche 

Dogmatik nicht erodiert wird. 

 
2. Rechtsvergleichung 

Diese Frage ist natürlich nicht nur in Ungarn aufgetaucht, so  habe ich in der 

Dissertation auch die Rechtsvergleichung zur Hilfe gerufen. Die Darstellung der 

Rechtsprechung des Supreme Court ist nicht nur deswegen begründet, weil sie im Thema 

Redefreiheit unvermeidlich ist, sondern weil darauf auch das VerfG stark stützte. Der 

deutsche Weg kann für uns aus mehr Aspekten von Interesse sein. Der starke strafrechtliche 

Ehrenschutz, die Ähnlichkeiten der deutschen und ungarischen Dogmatik, der betonte Schutz 

der Menschenwürde und die wahre Verfassungsbeschwerde bilden alle gemeinsamen Punkte. 

Die Forschung der Rechtsprechung der EGMR und der Grundentscheidungen des 

VerfG sind zur Identifikation der grundrechtlichen Vorgaben nötig. Ein Teil der 

straßburgischen Rechtsprechung wurde von mehr Autoren aufgearbeitet, so erhebt sich die 

Frage, warum diese Fälle auch in dieser Dissertation dargelegt werden. Das halte ich 

deswegen nötig, weil diese solche Meilenurteile sind, die die Rechtsprechung der EGMR bis 

heute prägen. Die Urteile werden anhand der Hauptaspekte der EGMR gruppiert. Diese 

thematische Aufarbeitung ist nicht nur darum nützlich, weil sie in vielen Fällen in engem 

Zusammenhang mit den Tatbestandsteilen steht, sondern weil sie auch die neuralgischen 

Punkte der Rechtsprechung deutlich macht. Die Dissertation befasst auch mit den Urteilen aus 

den letzten fünf Jahren. 

Bei der Rechtsvergleichung habe ich auf die Primärquellen gestützt, so beruht dieser 

Teil auf den originellen Entscheidungen des Supreme Court, des BVerfG und des EGMR. 

Daneben habe ich die maßgebenden Monografien, Kommentare und Studien auf englischer 

und deutscher Sprache benutzt. 

 
3. Die Entscheidungen des ungarischen Verfassungsgerichts 

Die Grundentscheidungen des VerfG sind gut bekannt, aber in einer Dissertation in solchem 

Thema ist es unerlässlich, sie mindestens kurz darzustellen, und die Veränderungen nach dem 

Inkrafttreten des Grundgesetzes zu identifizieren. Die Entscheidungen, die meines Erachtens 

zu einigen Teilfragen enger anknüpfen, gehe ich in späteren Kapiteln ein. Diese Reihenfolge 

veranschaulicht, welches Modell für das VerfG die größte Inspirationsquelle war, sowie 

worauf die einzelnen dogmatischen Anomalien zurückzuführen sind. 

 
4. Dogmatische Analyse 

In den Kapiteln, wo die Tatbestandselemente und Rechtfertigungsgründe im Fokus 

stehen, dominiert die dogmatische Analyse. 

 
5. Rechtshistorische Untersuchung 

Die Kapitel entbehren die rechtshistorischen Aspekte auch nicht. Bei den einzelnen 

Tatbestandselementen und Rechtfertigungsgründen greife ich bis zum Csemegi  Kodex 

zurück. Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes zum Ehrenschutz, des Strafgesetzbuchs 

von 1961, 1978 und 2012 sind auch erörtert. 
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6. Die Forschung der Rechtsprechung 

Ich habe versucht, die  Rechtsprechung in dem weitesten Umfang darzustellen. 

Dementsprechend habe ich nicht nur die Entscheidungen geforscht, die zur Wahrung der 

Rechtssicherheit verkündet wurden, sondern sämtliche Urteile von erster, zweiter, dritter 

Instanz. Diese waren entweder anonymisierte Urteile, oder solche, die ich aus unserer Praxis 

kenne, wo ich also Strafverteidiger oder Privatkläger war. Dieser weite Kreis ist geeignet 

darzulegen, welch unterschiedliche Auffassungen zwischen den Instanzen, zwischen den 

Gerichten im Land, oder innerhalb eines Gerichts vorhanden sind. 
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III. Kurze Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
 

III.1. Der Ehrbegriff und deren Bedeutung 
 

Da die Kritiken der Befürworter der Abschaffung der Ehrdelikte sowohl in 

Deutschland, als auch in Ungarn im bedeutenden Maß gegen den Begriff der Ehre richten,1098 

muss der Ehrbegriff eingehend geprüft werden. 

Die Forschung des Ehrenschutzes erschwert die Tatsache, dass der alltägliche, der 

rechtliche und der strafrechtliche Begriff der Ehre voneinander bedeutend abweichen. 

Während in dem Verfassungsrecht und in dem Zivilrecht der gute Ruf und die Ehre von der 

Menschenwürde abgeleitete Rechte sind, funktioniert in dem Strafrecht die Ehre als ein 

Sammelbegriff, die den guten Ruf und die Würde umfasst. Ein weiterer erheblicher 

Unterschied ist, dass das Zivilrecht nur gegen die unwahren Tatsachenbehauptungen schützt, 

wobei die Üble Nachrede auch bei wahren Tatsachenbehauptungen festgestellt werden kann. 

In dem Strafrecht kann die Wahrheit nur durch den Wahrheitsbeweis die Verantwortlichkeit 

ausschließen.1099 Im Hinblick auf die obigen Eigenartigkeiten des strafrechtlichen Ehrbegriffs 

ist „die Ehre im ungarischen Strafrecht ein ausdrücklich fachrechtlicher Begriff”.1100 Das 

bedeutet aber bei weitem nicht, dass die strafrechtliche Auffassung der Ehre einheitlich wäre. 

In dem letzten Jahrhundert sind wir stufenweise von dem normativen bis zum faktischen 

Ehrbegriff gelangt. 

Der Ehrbegriff hat sämtliche strafrechtliche Auswirkungen. Die Auffassung der Ehre 

beeinflusst nicht nur die Frage, wer passive Subjekte sein können, sondern auch die 

Regelungen des Wahrheitsbeweises. Wenn wir das Rechtsgut der Beleidigung mit der 

Menschenwürde identifizieren, beschränken wir den Kreis der passiven Subjekte auf die 

natürlichen Personen. Sollte die Regelungskonzeption auf dem normativen Ehrbegriff 

beruhen, gibt es keinen Grund, die ehrverletzenden, aber wahren Tatsachenbehauptungen zu 

bestrafen. Die Ahndung solcher Tatsachenbehauptungen erscheint in den Ländern, wo im 

Mittelpunkt der Regelung der faktische Ehrbegriff steht, wo also nicht darauf Wert gelegt 

wird, welche Bewertung der Person verdient hat, sondern auf die tatsächliche Wertschätzung 

im Urteil der Mitmenschen. 

Die Ehrdelikte haben in Ungarn seit dem neunzehnten Jahrhundert starke 

strafrechtliche Einbettung. Obwohl der Ehrbegriff sehr eng an die Zeitalter, Gesellschaft und 

Kultur knüpft, können wir dennoch einen objektiven Maßstab setzen, den die Wertordnung 

des Grundgesetzes vermittelt. 

 

 
1098 KUBICIEL, M.-WINTER, T. (2001): Globalisierungsfluten und Strafbarkeitsinseln. Ein Plädoyer für die 

Abschaffung der strafrechtlichen Ehrenschutzes, ZStW 113, 305-333. 
1099 Laut Szomora stört das die Kohärenz des Rechtsystems, so ist er für die Abschaffung der Bestrafung der 

Üblen Nachrede, die durch wahre Tatsachenbehauptungen verwirklicht wird. [SZOMORA ZS. (2015): 

Alkotmány és anyagi büntetőjog. A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései, Szeged: Pólay 

Elemér Alapítvány, 59.] 
1100 SZOMORA ZS. (2016): A becsület  mint jogi tárgy - büntetőjog-dogmatikai és alkotmányjogi fejtegetések, 

In MENYHÁRD A.-GÁRDOS-OROSZ F. (szerk.): Személy és személyiség a jogban, Budapest: Wolters  

Kluwer Kft., 265. 
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III.2. Die Abgrenzung der grundrechtsbezogenen Fälle 
 

In den meisten Fällen haben die Strafgerichte keine grundrechtlichen Vorgaben anzuwenden. 

Ein geringer Teil der Fälle kann aber – von Kontext abhängend – grundrechtliche Relevanz 

haben.1101 Bei der Üble Nachrede und der Beleidigung ist dieser Kontext vorhanden, wenn 

jemand seine Meinung in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage formuliert. 

Sobald das Gericht wahrnimmt, dass die inkriminierte Aussage von diesem Typ ist, muss es 

neben den fachrechtlichen auch grundrechtliche Vorgaben zur Geltung bringen, 

gegebenenfalls auch gegen die fachrechtlichen. Das Versäumnis dieser kann 

Grundrechtsverletzung herbeiführen, in welchen Fall das VerfG das Urteil aufheben kann. 

III.3. Die verschiedenen Modelle 

In diesen Rechtsachen konkurriert der Ehrenschutz, bzw. der Schutz anderer Werte 

(Vertrauen, Funktionsfähigkeit) mit der Meinungsfreiheit. Die Strafbarkeit hängt deshalb 

davon ab, welchen Wert der Ehre einerseits und welchen Wert der Meinungsfreiheit 

andererseits beigemessen wird. Die verschiedenen Rechtssysteme reagieren auf diese 

Problematik auf verschiedener Weise. Welche Eigenartigkeiten die einzelnen Modelle 

aufzeichnen, wird stark von dem geschichtlichen Hintergrund, dem Grundgesetz, den 

Kompetenzen des Verfassungsgerichts und dessen Verhältnis mit den Gerichten beeinflusst. 

III.3.1. Das amerikanische Modell kann folgendermaßen charakterisiert werden: 
 

1. Im Mittelpunkt des Rechtsdenkens steht die Redefreiheit, die starken Schutz genießt. Die 

Ehre, der gute Ruf und die Würde sind in der Verfassung nicht verankert, und haben viel 

geringere Bedeutung als in Deutschland oder Ungarn. 

 
2. Die Regelung in der Verfassung ist sehr lakonisch, den Inhalt der Redefreiheit musste das 

Supreme Court entfalten. 

 
3. Die ausgezeichnete Bedeutung der Redefreiheit wird vor allem von dem Demokratieprinzip 

abgeleitet. 

 
4. Das Supreme Court hat den strikten Bestimmungen des staatlichen Rechts Grenzen gesetzt. 

Dementsprechend muss der Kläger beweisen, dass die Behauptung unwahr ist und dass der 

Beklagte vorsätzlich oder grob fahrlässig handelte. 

 
5. Den Unterschied zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteile halten sie für künstlich 

und überflüssig. Mit der restriktiven Auslegung der Tatsachenbehauptung hat aber das 

Supreme Court den Ehrenschutz weiter geschwächt. 

 

 

 

 
1101 

SOMODY B.-SZABÓ M. D.-VISSY B. (2013): Az alapjogi bíráskodás kézikönyve,  Budapest:  HVG- 

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 62. 
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6. Die offensiven Äußerungen genießen keinen grenzlosen verfassungsrechtlichen Schutz. 

Grund dafür ist aber nicht der Ehrenschutz, sondern die Wahrung des öffentlichen Friedens. 

 
7. Das Supreme Court hat den strafrechtlichen Ehrenschutz nie für verfassungswidrig erklärt. 

Das war aber nicht notwendig, da in diesem Bereich das Strafrecht keine praktische 

Bedeutung hat und die zivilrechtlichen Sanktionen sind vielmals strenger als die 

strafrechtlichen. 

 
8. Das Supreme Court befasst sich seit langem mit  den Fragen der Meinungsfreiheit. 

Währenddessen hat es ein komplexes System ausgearbeitet mit vielen Formeln. 

 
9. Der Standard hat sich lange auf den Status der Person konzentriert, was heftig kritisiert 

wurde,1102 da in dem Licht der Demokratieprinzip schwer zu verstehen ist, warum eine auf ein 

Zeleb gerichtete Aussage ebenso schutzwürdig wäre. 

 
10. Das Supreme Court erwartet keine einzelfallbezogene Abwägung von den Gerichten, 

sondern es hat präzise Formel für sie bestimmt. Laut Barendt kann das als eine Ausprägung 

des Mistrauens verstanden werden, das heißt, das Supreme Court befürchtet, dass sich die 

Gerichte bei ad hoc balancing eher für den Ehrenschutz entscheiden und die langfristigen 

negativen Wirkungen ihrer Entscheidungen auf die Meinungsfreiheit verkennen würden.1103
 

 
11. Laut einigen Meinungen funktionieren die Regeln in der Rechtsprechung unzureichend. 

Es ist schwer, zu entscheiden, wer öffentliche Figur ist, und die Kosten des Verfahrens 

steigern erheblich, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung bewiesen werden 

muss.1104
 

 
III.3.2. Das deutsche Modell kann wie folgt geschildert werden: 

 
1. In Deutschland ist die Regelung in dem Grundgesetz (GG) viel detaillierter, als in den 

USA. Artikel 5 des GG enthält die Schranken der Meinungsfreiheit, unter diesen ist die 

persönliche Ehre zu finden. 

 
2. An der Spitze der Wertordnung des GG steht die Menschenwürde. Durch das Recht auf die 

freie Entfaltung der Persönlichkeit genießt auch die Ehre verfassungsrechtlichen Schutz. 

 
3. Der strafrechtliche Ehrenschutz hat starke Traditionen. 

 
4. Infolge dessen kann die Meinungsfreiheit gegen die Ehre nicht so großen Schutz genießen, 

wie in den USA. Der Kern der Menschenwürde ist auch bei den Politikern eindeutige 

 

 
1102 S. GREENAWALT, K. (1989): Speech, crime & the uses of language, New York: Oxford University Press 

Inc, 323. 
1103 BARENDT, E. (2009): Freedom of Speech, Second edition, New York: Oxford University Press Inc., 53. 
1104 GREENAWALT, K. (1989), 323. 
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Schranke der Meinungsfreiheit. Absatz (1) Artikel 5 GG umfasst die unwahren 

Tatsachenbehauptungen nicht. 

 
5. Wegen der Eigenartigkeiten der verfassungsrechtlichen Regelung kann das BVerfG der 

Meinungsfreiheit keinen automatischen Vorrang gewähren. Bei kollidierenden Rechten muss 

man mit der Berücksichtigung aller relevanten Umstände entscheiden. 

 
6. Das BVerfG erwartet von den Gerichten vor allem die Abwägung der Interessen und die 

ausführliche Begründung der Entscheidung, womit es große Verantwortung auf die Gerichte 

legt. 

 
7. Das BVerfG hat mit der Erweiterung der Meinungsfreiheit den Ehrenschutz von Schritt zu 

Schritt zurückgedrängt. Das hat es mit der Wechselwirkungslehre, der Vermutung für  die 

freie Rede, der strikten Auslegung der Begriffe (Tatsachenbehauptung, Formalbeleidigung, 

Schmähung), und der Ausdehnung der Rechtfertigungsgründe (Wahrnehmung berechtigter 

Interessen) erwirkt. So scheint die Feststellung nicht unbegründet zu sein, dass in Deutschland 

die Auslegung der Tatbestände des Ehrenschutzes in bedeutendem Masse auf das BVerfG 

übergangen ist.1105
 

 
8. Verletzung von Artikel 5 GG kann dadurch erfolgen, wenn die Gerichte die korrekte 

Auslegung des Textes versäumen oder wenn sie die Interessen gegeneinander nicht oder nicht 

hinreichend abwägen. In dem ersten Fall ist die Handlung nicht tatbestandsmäßig, in dem 

zweiten Fall geht es um den Mangel der Rechtswidrigkeit. 

 
9. Die Rechtsprechung des BVerfG wird nicht einheitlich beurteilt. Einige kritisieren scharf 

die Tätigkeit des BVerfG, weil es den Ehrenschutz enorm geschwächt hat.110611071108 Viele 

Kritiken hingegen richten dagegen, dass das BVerfG diese Tatbestände gerettet hat.11091110
 

 
10. Obwohl die Abschaffung der Ehrdelikte von vielen Autoren heftig gefordert wird, bis 

heute blieben sowohl die diesbezüglichen wissenschaftlichen, als auch die politischen 

Bestrebungen erfolglos. 

 
III.3.3. Aus der Rechtsprechung der EGMR können die folgenden hervorgehoben werden: 

 

 

 
1105 

WINTER, T. (2007): Die Rolle der Ehre im Strafrecht in Deutschland, In TELLENBACH, S. (Hrsg.): Die 

Rolle der Ehre im Strafrecht, Berlin: Duncker & Humblot, 128., LACKNER, K.-KÜHL, K. (2018): 

Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Auflage, München: C.H. Beck, StGB.§ 193 Rn 1 
1106 TRÖNDLE, H.-FISCHER, T. (2006): Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 53. Auflage, München: Verlag 

C.H.Beck, 1227. 
1107 TIEDEMANN, K. (1991): Verfassungsrecht und Strafrecht, Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag 

GmbH, 37. 
1108 KINDHÄUSER, U.-NEUMANN, U.-PAEFFGEN, H.-U. (2017): Strafgesetzbuch 5. Auflage, Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, StGB. § 193, Rn 5 
1109 KUBICEL, M.-WINTER, T. (2001), 319. 
1110 WINTER, T. (2007), 106. 
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1. Das EGMR hat in den letzten Jahrzehnten eine äußerst reiche Rechtsprechung in Bezug auf 

Artikel 10 ausgestaltet. Trotz den vielfaltigen Entscheidungen können eindeutige Kriterien 

destilliert werden 

 
2. Die Meinungsfreiheit genießt sehr starken Schutz, wobei das EGMR gelegentlich auch ihre 

Schranken betont. 

 
3. Im Fokus der Prüfung steht der Kontext der Rede. In politischen und anderen 

gemeinnützigen Fragen können nur sehr triftige Gründe die Beschränkung der 

Meinungsfreiheit legitimieren. 

 
4. Regierungsmitglieder, Politiker und Leute im öffentlichen Dienst müssen hohe Toleranz 

gegen kritische Äußerungen aufbringen. Die Lage der Richter ist speziell, da hier auch das 

Vertrauen der Tätigkeit geschützt werden muss. Die Pflicht auf Duldung kann aber auch 

Privatpersonen treffen, wenn die Rede mit öffentlichen Fragen im Zusammenhang steht. 

 
5. Dem Unterschied zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen kommt große 

Bedeutung zu. Werturteilen wird stärkerer Schutz zuerkannt. Über die Einordnung einer 

Äußerung entscheidet sich letztendlich das EGMR, die Qualifikation wirkt vielmals eventuell. 

 
6. Den intensiven Schutz der Meinungsfreiheit hat das EGMR durch die folgenden erwirkt: 

- breite Auslegung von den Begriffen öffentliche Frage und Werturteil, 

- Senkung der Beweispflicht des Beklagten/Angeklagten, 

- restriktive Auslegung der Ausnahmen. 

 
III.3.4. Die Rechtsprechung des VerfG 

 
Das ungarische Verfassungsgericht hat den Schutz der Meinungsfreiheit von Anfang an hoch 

gesetzt.1111 Laut Sólyom „kämpft das Gremium seit 1992 mit der demokratischen 

Gesetzgebung für die Festung der weitmöglichsten Grenzen der Meinungsfreiheit”.1112 Die 

ersten Grundentscheidungen spiegelten eher amerikanische Wirkung. Obwohl die 

straßburgische Rechtsprechung wichtige Inspirationsquelle war, rückte das VerfG davon auf 

mehr Punkten ab. Das konnte man vor allem bei dem absoluten Schutz der Werturteile 

wahrnehmen. 

Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes erfolgten in der Rechtsprechung des VerfG 

Änderungen. Das Gremium hat wiederholt betont, dass es nicht auf den Status der Person 

ankommt, die Grundfrage ist, wie eng die Rede eine öffentliche Frage tangiert. Es hat auch 

erkannt, dass bei den Personen im öffentlichen Dienst weitere Differenzierung nötig ist, da im 

 
 

1111 Auf Grund der Prüfung von 18 Landesberichten haben Antal Ádám und Gábor Halmai bereits in 1996 

festgestellt, dass in der Aussage der Privilegierung der Meinungsfreiheit das Verfassungsgericht am weitesten 

ging.” ÁDÁM A.-HALMAI G. (1996): A véleményszabadság problémái az alkotmánybíráskodásban, Budapest: 

Acta Humana, Nr. 24.: 3-24., 15. 
1112 TÓTH G.A. (1997): A „nehéz eseteknél” a bíró erkölcsi felfogása jut szerephez – Sólyom Lászlóval, az 

Alkotmánybíróság elnökével Tóth Gábor Attila beszélget, Budapest: Fundamentum,1997/1. szám: 31-43., 42. 
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Fall eines Abgeordneten ganz andere Aspekte vorhanden sind, wie bei einem Richter. Es hat 

klargestellt, dass der Schutz nicht einmal bei Werturteilen unbegrenzt ist. Sollte die Rede mit 

der Diskussion von öffentlichen Fragen in keinem Zusammenhang stehen, oder verletzt sie 

den Kern der Menschenwürde, ist nicht einmal der strafrechtliche Schutz zu beanstanden. 

Zuletzt, der Beschluss 13/2014. (IV.18.) gibt zu, dass „das Vertrauen in den staatlichen 

Institutionen verfassungsrechtlich legitimierte Grenze der Meinungsfreiheit sein kann.”1113
 

Diese Wandlungen sind der vierten Modifikation des Grundgesetzes, der stärkeren 

Wirkung der straßburgischen Rechtsprechung und nicht zuletzt der wahren 

Verfassungsbeschwerde zu verdanken. Man darf die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass 

das EGMR immer konkrete Beschwerden aburteilt, sodass seine Tätigkeit die klassische 

Gerichtsbarkeit viel stärker prägt. Im Gegensatz dazu musste sich das VerfG lange auf einer 

viel abstrakteren Ebene bewegen, da die ersten Grundentscheidungen in abstrakten 

Normkontrollverfahren        verabschiedet        wurden.1114 Zur Verfeinerung der 

verfassungsrechtlichen Vorgaben hat deutlich beigetragen, dass das Gremium in 

verfassungsrechtlich relevanten Fragen anhand konkreter Urteile entscheiden kann. All das 

ändert aber nicht an der Tatsache, dass der Meinungsfreiheit sehr starken Schutz zuerkannt 

wird, und dass das VerfG die Diskussion der öffentlichen Fragen als einen so inneren Kreis 

der Meinungsfreiheit ansieht, wohin nicht nur mit strafrechtlichen, sondern mit 

zivilrechtlichen Mitteln nur ausnahmsweise eindringen darf. Die jetzige Rechtsprechung hält 

das nur bei den zwecklosen oder den Kern der Menschenwürde verletzenden Werturteilen, 

und den bewusst unwahren Tatsachenbehauptungen für zulässig. 

 
III.4. Die grundrechtlichen Vorgaben, die die Strafgerichte beachten müssen 

 

Den Beschlüssen des VerfG und den Urteilen des EGMR können die folgenden Erfordernisse 

entnommen werden: 

1. Die Tatbestände, die die Meinungsfreiheit beschränken, müssen restriktiv ausgelegt 

werden. 

 
2. Der ultima ratio Charakter des Strafrechts muss immer beachtet werden. 

 
3. Der verfassungsrechtlich geschützte, und dadurch nicht strafbare Kreis der 

Meinungsfreiheit ist breiter, wo öffentliche Fragen diskutiert werden. 

 
4. Im Fokus des Schutzes steht in erster Linie nicht der Status der Person, sondern die 

Tatsache, dass sich jemand in einer gesellschaftlichen, politischen Frage geäußert hat. 

 
5. Bei der Beurteilung einer Rede muss man zuerst darüber entscheiden, ob sie im 

Zusammenhang mit der Diskussion einer öffentlichen Frage steht. Dazu müssen vor allem die 

Erscheinung, Umstände, Gegenstand und Kontext der Rede berücksichtigt werden. 

 
 

1113 13/2014. (IV.18.) AB határozat [29] 
1114 „Infolgedessen sind unsere Feststellungen viel abstrakter und schärfer, da wir zwei Werte gegeneinander 

abwägen müssen”. TÓTH G. A. (1997), 40. 
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6. Sollte die Rede die Diskussion einer öffentlichen Frage berühren, so wird ihr automatisch 

höherer Schutz gewährt. 

 
7. Danach muss man auf Grund ähnlicher Erwägungen darüber entscheiden, ob die Rede eine 

Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil ist. Die Tathandlungen der Üblen Nachrede dürfen 

nur im Einklang mit den Erfordernissen aus Artikel IX des Grundgesetzes ausgelegt werden. 

 
8. Bei wahren Tatsachen ist der Schutz unbegrenzt. Bei unwahren Tatsachenbehauptungen 

kommt es darauf an, ob der Täter über die Unwahrheit wusste. 

 
9. Werturteile, die auf Politiker oder Personen im öffentlichen Dienst gerichtet sind, können  

in der Regel keine strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen solange sie im 

Zusammenhang mit öffentlichen Fragen stehen. 

 
10. Bei Werturteilen ist die Bestrafung nicht zu beanstanden, wenn es um solche Äußerungen 

geht, die in keinem Zusammenhang mit der Diskussion von öffentlichen Fragen stehen, oder 

den unantastbaren Kern der Menschenwürde verletzen. 

 
III.5. Die Wirkungen der grundrechtlichen Vorgaben auf die Tatbestandselemente der 

Üblen Nachrede und der Beleidigung 

 

Die Tatbestandselemente der Üblen Nachrede und der Beleidigung haben sich in den letzten 

150 Jahren kaum geändert, ihre Dogmatik steht fest, ihre richterliche Auslegung ist 

einheitlich. Die grundrechtlichen Vorgaben haben aber auf fast alle Tatbestandselemente 

erheblich ausgewirkt und sie umgeformt. 

 
III.5.1. Die passiven Subjekte 

Unter den passiven Subjekten wirft der Schutz der juristischen Personen, der Personen im 

öffentlichen Dienst, sowie der öffentlichen Figuren Fragen auf. 

In dem ungarischen Strafrecht herrscht seit langem Konsensus in der Frage, dass 

passive Subjekte dieser Tatbestände auch juristische Personen sein können, mit der 

Korrektion, dass es in solchen Beleidigungsfällen nicht um den Schutz der Würde, sondern 

des Ansehens geht. Das bezweifelt die straßburgische Rechtsprechung nicht, da auch das 

EGMR anerkennt das Interesse der juristischen Personen an dem Schutz des guten Rufs. Das 

Urteil Uj1115 macht uns aber darauf aufmerksam, dass der Schutz der Reputation einer 

Gesellschaft, besonders einer im Staatseigentum die Beschränkung der Meinungsfreiheit 

weniger begründen kann. Diese Erwägungen müssen also bei der Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. Erwähnenswert ist aber, dass die Autoren, die den 

Rechtsgut der Beleidigung in der Menschenwürde sehen, den Anwendungskreis der 

 

 

 

 
 

1115 CASE OF UJ v. HUNGARY (Application no. 23954/10) 
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Beleidigung auf natürliche Personen abgrenzen, da Würde eine juristische Person per 

definitionem nicht haben kann.1116
 

Das ungarische Strafrecht hat auch die Ehre der Personen im öffentlichen Dienst 

geschützt, nur die  Weise hat sich geändert. Nach der politischen Wende war es eine 

Grundvoraussetzung für die Schaffung des freien gesellschaftlichen und politischen 

Diskurses, dass auch diese Personen kritisiert werden dürfen.1117 In dieser Hinsicht  durften 

wir nicht außer Acht lassen, dass in der straßburgischen Rechtsprechung diesen Personen 

gesteigerte Duldungspflicht zufiel. Das VerfG hat in seinem Beschluss 36/1994. (VI.24.) zwar 

Artikel 232 StGB aufgehoben, hat aber den strafrechtlichen Ehrschutz dieser Personen nicht 

per se für verfassungswidrig erklärt. Den strafrechtlichen Schutz dieser Personen hat es in die 

für alle geltenden Bestimmungen versetzt und verfassungsrechtliche Vorgaben bestimmt. 

Obwohl einige Verfassungsrechtler damit argumentieren, dass solche Personen keine Träger 

von Grundrechten sein können,1118 hat eine derartige Folgerung weder das VerfG, noch das 

EGMR gezogen. In der Rechtsprechung beider Gremien wird das unerlässliche Vertrauen in 

der Funktionierung der Behörden als Schranke der Meinungsfreiheit anerkannt. 

Da der Tenor des Beschlusses 36/1994. (VI.24.) die Personen im öffentlichen Dienst, 

die Behörden und die öffentlichen Figuren aufzählte, hat sich in den Verfahren die Frage 

regelmäßig gespitzt, ob der Verletzte unter diesen Personen fällt. Für die Rechtsprechung 

bedeutete das größte Problem die Ergreifung der öffentlichen Figuren, da dieser Begriff 

nirgendwo definiert war und der theoretische Grund ist bis heute unklar, warum jemand als 

öffentliche Figur angesehen wird.1119 Es ist nicht egal, ob der Status, die Bekanntheit, die 

Freiwilligkeit ihrer Äußerung oder das Thema der Äußerung diese Qualifikation begründet. 

Dementsprechend war die Rechtsprechung der Gerichte eher heterogen. Das VerfG und die 

Gerichte sind stufenweise dazu gelangt, dass sie nicht auf den Status der Person, sondern auf 

den Kontext der Äußerung Wert legen. In dieser Hinsicht war der Beschluss 7/2014. (III.7.) 

ein Meilenstein. Der Beschluss 13/2014. (IV.18.) hat auch bestätigt, dass im Fokus der 

Meinungsäußerung die demokratische Funktionierung der politischen Gemeinschaft steht und 

nicht die kritisierte Person.”1120 In Bezug auf die Begründung und die Bedeutung der 

Qualifikation als öffentliche Figur sind in der Rechtsprechung bedeutende Unterschiede zu 

finden. Einige Gerichte stellen die ausgeübte Tätigkeit, andere weiterhin den Status des 

Verletzten in den Mittelpunkt. Die Rechtsfindung wird auch dadurch nicht erleichtert, dass 

sich in den letzten vier Jahren auch die Beschlüsse des VerfG schwanken. Von den im Jahre 

2014 verabschiedeten Grundbeschlüssen weichen die Beschlüsse 1/2015. (I.16.), 3145/2018. 

(V.7.) ab. Das VerfG konnte also in den letzten Jahren eben in einer Frage keinen 

einheitlichen Maßstab setzten, wo die Gerichte offensichtlich Orientierung brauchen.1121
 

 

1116 Laut Absatz (4) Artikel I des GG sind die Grundrechte auch für die auf Grund von Gesetzen geschaffenen 
Personen gesichert, .. , die von Natur aus nicht nur auf Menschen beziehen”. 
1117 Den Prozess erörtert HALMAI G. (2000): Közszereplők személyiségvédelme  kontra  közügyek 

vitathatósága, Budapest: Fundamentum, 2000/2. szám: 17-32., 17-18. 
1118 SOMODY B.-SZABÓ M. D.-VISSY B. (2013), 160-162. 
1119 Den Mangel der eindeutigen Kriterien hebt Czine Ágnes hervor. CZINE Á. (2018): Hatékony jogorvoslatnak 

tekinthető-e az alkotmányjogi panasz? Ügyvédek lapja, LVII. évfolyam 6. szám: 20-25., 23. 
1120 13/2014. (IV.18.) AB határozat [26] 
1121 Paczolay Péter hat bereits in seiner Begründung zum Beschluss 1/2015. (I.16.) darauf hingewiesen, dass 

dieser Beschluss „gegen die Anforderungen der Rechtssicherheit solche Argumentation beinhaltet, die für die 

Gerichte schwer auslegbare Rahmen bietet”. [66] 
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III.5.2. Die Tatsachenbehauptung 

Da die Üble Nachrede vor allem die Behauptung und die Verbreitung von Tatsachen 

pönalisiert, stoßen wir in allen Verfahren unvermeidlich auf die Frage, ob es um eine 

Tatsachenbehauptung geht. Nach der ständigen Rechtsprechung versteht man unter 

Tatsachenbehauptung eine Erklärung, deren Inhalt ein Ereignis, eine Erscheinung oder ein 

Zustand in der Vergangenheit oder in der Gegenwart ist. Die Erklärung soll zeitlich und 

örtlich solchermaßen begrenzt sein, dass sie den Wahrheitsbeweis ermöglicht. In den meisten 

Fällen ist kompliziert zu entscheiden, ob es sich um eine Tatsachenbehauptung oder ein 

Werturteil handelt. 

Die Differenzierung zwischen den beiden Kategorien ist in der Rechtsprechung des 

EGMR und des VerfG von grundlegender Bedeutung, da die Werturteile stärker geschützt 

werden. Seit dem Fall Lingens wird es immer wieder betont, dass man unter diesen 

Kategorien unterscheiden muss. Während die Existenz und Wahrheit von Tatsachen bewiesen 

werden kann, ist das bei Werturteilen ausgeschlossen.1122 Die Qualifikation der Aussage ist in 

erster Linie Aufgabe der nationalen Gerichte. Das bedeutet aber nicht, dass das EGMR mit 

diesem Standpunkt immer einverstanden wäre. In vielen Fällen führt eben das zur 

Konventionsverletzung, dass die nationalen Gerichte solche Aussagen als 

Tatsachenbehauptung verstehen, was laut dem EGMR nur Werturteil ist. 

Bei der Entscheidung dieser Frage kommt es nicht auf die grammatische Auslegung 

an, maßgebend ist vielmehr der Kontext der Aussage. Bei der Qualifikation sind  

entscheidende Faktoren 

- wer, 

- über wen, 

- in welchem Thema, 

- wo, 

- wann, 

- mit welchem Zweck 

sich geäußert hat. Klares Ziel des EGMR ist es, je effizienteren Schutz für  die 

Meinungsfreiheit zu gewähren, und dazu trägt der breite Begriff der Werturteile zweifellos 

bei. 

Obwohl die Bedeutung der Differenz zwischen den beiden Kategorien bereits der 

Beschluss 36/1994. (VI.24.) betonte, hat das VerfG nur in dem Beschluss 13/2014. (IV.18.) 

die Kriterien bestimmt, die in dieser Frage entscheidend sind. Laut dem VerfG sind die 

folgenden Umstände relevant: 

- Erscheinungsweise der Aussage, 

- Gegenstand und Kontext der Meinung, 

- Typ des Mediums, Anlass der Meinung, Reaktionen darauf, die Rolle der Aussage in diesem 

Prozess, 

- Inhalt und Stilus der Aussage, 

- Aktualität und Ziel der Meinung.
1123

 
 
 

1122 CASE OF LINGENS v. AUSTRIA (Application no. 9815/82) § 46. 
1123 13/2014. (IV.18.) AB határozat [39] 
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Mit diesen Kriterien hat das VerfG den Begriff der Tatsachenbehauptung sehr situativ 

gemacht. Eine Aussage, die nach der ständigen Rechtsprechung Tatsachenbehauptung wäre, 

muss man von dem Kontext abhängend, als Werturteil qualifizieren. Das kann zwei 

Tendenzen nach sich ziehen. Einerseits, die Unsicherheit der Rechtsprechung, andererseits, 

dass sich die Gerichte zurückhalten werden, die inkriminierte Aussage als 

Tatsachenbehauptung zu bewerten. 

Die ungarischen Strafrechtler und Strafrichter werden jetzt mit der in Deutschland 

wohl bekannten Erscheinung konfrontiert, dass wegen der  wahren Verfassungsbeschwerde 

die Auslegung der Tatsachenbehauptung immer mehr  in den Kompetenz des VerfG 

hinübergeht, und von der Abwägung solcher Umständen abhängt, die  fremd für  das 

strafrechtliche Denken sind. 

 
III.5.3. Die Verbreitung von Tatsachen 

In dem ungarischen Strafrecht wurde die Verbreitung von ehrverletzenden Tatsachen 

traditionell bestraft. Logischerweise kann die Verbreitung vor allem bei den Journalisten in 

Frage kommen. In solchen Rechtsachen hat das EGMR immer wieder betont, dass diese Frage 

eng mit den Aufgaben der Presse verbunden ist, und die Bestrafung der Journalisten nur 

ausnahmsweise als eine erforderliche und verhältnismäßige Beschränkung von Artikel 10 

anerkannt werden kann. Das VerfG hat in dem Beschluss 34/2017. (XII. 11.) eine 

verfassungsrechtliche Vorgabe bestimmt, die unter bestimmten Umständen die Feststellung 

der Verbreitung ausschließt. Unabhängig davon, dass diese Vorgabe in Bezug auf einen 

Zivilprozess bestimmt wurde, müssen diese wegen der ultima ratio Charakter auch die 

Strafgerichte beachten. 

Neue Herausforderungen bedeuten die Komments auf dem Internet, und ganz konkret 

die Frage, ob Intermediaries für die von Dritten geschriebenen und nicht moderierten 

Komments verantwortlich gemacht werden können. Diese Frage ist bisher sowohl in Europa, 

als auch in Ungarn in Zivilprozessen aufgetaucht, allerdings kann sie aber strafrechtliche 

Relevanz haben. Die Schwierigkeit der Beurteilung beweist ganz klar, dass während das 

VerfG mit dem Beschluss 19/2014. (V.30.) die Verfassungsbeschwerde verwiesen hat, hat das 

EGMR die Verletzung von Artikels 10 festgestellt.1124
 

 
III.5.4. Werturteile 

Werturteile waren in dem ungarischen Strafrecht nie völlig straflos, die Grenzen bedeuten die 

Beleidigung und die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Obwohl die 

Rechtsprechung die strafrechtliche Verantwortung mit verschiedenen Mitteln eingeschränkt 

hat, hat sie die Schmähung nie toleriert. Der Beschluss 36/1994. (VI.24.) des VerfG hat nicht 

nur den Tatbestand der Beleidigung von Behörden und Personen im öffentlichen Dienst 

aufgehoben, sondern vorgeschrieben, dass Werturteile gegen Behörden, Personen im 

öffentlichen Dienst und Politiker nicht bestraft werden dürfen. Obwohl das Gremium dabei 

vor  allem auf die Rechtsprechung des EGMR  berufen hat,  kann daraus die absolute Freiheit 

 

 

 
1124    CASE   OF   MAGYAR  TARTALOMSZOLGÁLTATÓK   EGYESÜLETE   AND   INDEX.HU   ZRT. v. 

HUNGARY (Application no. 22947/13) 
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der Werturteile nicht abgeleitet werden können.1125 Das EGMR hat in mehr Urteilen betont, 

dass Aussagen nicht unter den Schutz von Artikel 10 fallen, sollten sie allein auf Beleidigung 

gezielt sein.1126
 

Auf die verfassungsrechtliche Vorgabe haben die Gerichte sehr unterschiedlich 

reagiert. Die meisten Gerichte, unter ihnen der Oberste Gerichtshof waren nicht bereit, die 

absolute Freiheit der Werturteile anzuerkennen. In Kleinzahl sind solche Urteile zu finden, wo 

die Gerichte für die absolute Freiheit der Werturteile gesprochen haben. Einige Urteile leiten 

komischerweise die Bestrafung der Schmähung von dem zitierten Beschluss des VerfG ab.1127 

Erwähnenswert sind die Urteile des Senats von Peter Nehrer auf dem Tafelgericht in 

Budapest, die mit der Vermischung der Rechtsprechung des EGMR und des VerfG ein 

eigenartiges Kriterium System aufgestellt haben. 

In dem Beschluss 7/2014. (III.7.) hat das VerfG die verfassungsrechtliche Vorgabe 

verfeinert, was zwei Fragen nach sich zog. Einerseits die zeitliche Geltung, andererseits die 

Frage, ob die von dem VerfG gesetzte Grenze der Meinungsfreiheit und die fachgerichtliche 

Schmähung identisch sind. Zu der letzteren kann festgestellt werden, dass obwohl diese zwei 

einander vollkommen nicht decken, haben sie Kreuzungspunkt. Diesen Punkt bilden die 

Urteile, wo die Gerichte mit der Verletzung des Kerns der Menschenwürde, oder der 

Zwecklosigkeit der Aussage argumentieren. Die Gerichte aber, die eine niedrigere Stufe zur 

Feststellung der Schmähung anwenden, verkennen die verfassungsrechtliche Vorgabe. 

 
III.5.5. Die Schmälerung des Ansehens 

Wie andere Tatbestandselemente so hat auch die Schmälerung des Ansehens eine 

Umwandlung erlebt. Einige Gerichte haben nämlich in diesem Element die Möglichkeit 

erblickt, die verfassungsrechtliche Vorgabe zur Geltung zu bringen. In vielen Fällen ist zu 

beobachten, dass die Gerichte die Grenze wesentlich erhoben haben und sogar bei solchen 

Aussagen die Tatbestandsmäßigkeit verneinen, wo sie üblicherweise festgestellt werden 

könnte. 

 
III.6. Die Wirkungen der grundrechtlichen Vorgaben auf die Rechtfertigungsgründe 

 

Bei den Ehrdelikten zeigen die Strafausschließungsgründe eine bunte Palette auf. Der 

Besondere Teil enthält einen speziellen Grund, den Wahrheitsbeweis. Darüber hinaus hat die 

Rechtsprechung sämtliche Rechtfertigungsgründe ausgearbeitet. Klar muss es aber sein, je 

mehr Rechtfertigungsgründe die Rechtsprechung anerkennt, desto weniger Bedeutung hat der 

Wahrheitsbeweis. Infolgedessen entbindet sich der Rechtstreit immer mehr davon, ob die 

Aussage wahr ist. 

Die grundrechtlichen Vorgaben haben die Regelungen der Immunität bedeutend und 

unmittelbar beeinflusst. Das VerfG hat zuerst mit dem Beschluss 34/2004. (IX.28.) die 

strafrechtliche Verantwortung der Abgeordneten für Beleidigung und Üble Nachrede 

eingeschränkt, wobei das Gesetz XXXVI von 2012 Immunität für  solche Aussagen 

1125 s. BÁRD K. (2007): Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában, A tisztességes eljárás 

büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés, Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 163. 
1126 CASE OF UJ v. HUNGARY (Application no. 23954/10); CASE OF SKAŁKA v.  POLAND  (Application  

no. 43425/98) 
1127 EBH 2015.B.28 [113] 
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zusicherte. Das bedeutet aber nicht, dass die Aussagen eines Abgeordneten automatisch 

straflos wären, da die Gerichte weiterhin prüfen, ob sie im Zusammenhang mit ihrem Beruf 

stehen. 

Bei den Abgeordneten der Selbstverwaltung oder den Führern der Gewerkschaften 

können die einschlägigen Gesetze oder die Ausübung der Beruf die Strafbarkeit ausschließen. 

In der Rechtsprechung stößt man immer häufiger auf das Recht auf Versammlung und 

wissenschaftliche Forschung, die Rechtswidrigkeit der Tat ausschließen. Das letztere gewinnt 

immer mehr an Boden in den Rechtssachen, wo die  geschichtliche Vergangenheit 

aufarbeitenden Aussagen die Ehre verletzten. 

Die Sicherung der Transparenz und die Aufdeckung des Missbrauchs sind von großer 

Bedeutung. In Ungarn kennen wir seit langem die Anmeldung von öffentlichem Interesse, die 

aber immer ein Rechtfertigungsgrund mit unstrittigen Inhalt und Tragweite in der 

Rechtsprechung war. Die Gerichte von erster und zweiter Instanz legen sie breiter aus, als das 

die Rechtsprechung der Curie oder des EGMR begründen würde. 

Den Erklärungen der Parteien und der juristischen Vertretern in den Verfahren wird 

hoher Schutz zuerkannt. Da in diesen Rechtssachen der Wahrheitsbeweis nicht angeordnet 

wird, werden auch unwahre Tatsachenbehauptungen geschützt. Infolgedessen geht der Schutz 

der Parteien den der Angeklagten hinaus. 

Sowohl in der straßburgischen, als auch in der ungarischen Rechtsprechung wird 

anerkannt, dass die Presse das Recht und die Pflicht hat, über Strafverfahren wahrheitsgemäß 

zu berichten. Die Rechtsprechung legt aber den Begriff der Strafbericht eng aus, ein Artikel, 

der auch strafrechtliche Bezüge hat, ist nicht unbedingt Strafbericht. 

Das ungarische Strafrecht steht auf dem Boden des faktischen Ehrbegriffs. 

Demzufolge verwirklichen in der Regel die wahren, aber ehrrührigen Tatsachenbehauptungen 

eine Straftat. In solchen Fällen kann die Strafbarkeit durch den Wahrheitsbeweis 

ausgeschlossen werden. Die straßburgische Rechtsprechung hält den Wahrheitsbeweis an sich 

nicht für problematisch. Eine Verletzung von Artikel 10 wird dann festgestellt, wenn die 

Gerichte den Wahrheitsbeweis auch bei Werturteilen fordern, oder wenn sie für die 

Angeklagten zu hohen Maßstäben setzen. Das VerfG hat den Wahrheitsbeweis das erste Mal 

in 1994 geprüft und in dem Beschluss 36/1994. (VI.24.) verfassungsrechtliche Vorgabe 

bestimmt. Seitdem hat sich das Gremium mehrmals mit der Frage befasst, unter welchen 

Voraussetzungen die Bestrafung wegen unwahren Tatsachenbehauptungen verfassungsgemäß 

sein kann.1128 Die in diesem Kreis bestimmten Vorgaben stehen jedoch im klaren Gegensatz 

zu der Strafrechtsdogmatik. 

 

 
III.7. Die Bedeutung der VerfG-Entscheidungen in der Rechtsprechung 

 

Den Wert der verfassungsrechtlichen Vorgaben bestimmt, ob die Gerichte ihnen folgen. Die 

in 1994 in Bezug auf die Tatsachenbehauptungen bestimmte Vorgabe wurde einigermaßen 

gefolgt, wobei die Vorgabe in Bezug auf die Werturteile von den meisten Gerichten abgelehnt 

wurde. 
 

1128 
34/2004. (IX.28.) AB határozat, 13/2014. (IV.18.) AB határozat, 3328/2017. (XII.8.) AB határozat, 

3145/2018. (V.7.) AB határozat 
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Die Erscheinung dieser Vorgaben in der Rechtsprechung hängt von drei Umständen 

ab. An erster Stelle ist die Rechtskultur zu erwähnen, wo die Frage gestellt wird, ob die 

grundrechtlichen Aspekte bei den Richtern eine Rolle spielen. Liegt die grundrechtliche 

Sensibilität der Richter tief, so bieten sich zwei Möglichkeiten, die Vorgaben in die 

Rechtsprechung umzusetzen. Erstens, wenn die Gerichte von höheren Instanzen die 

Berücksichtigung der Vorgaben erfordern. In Ermangelung dieser bleibt die Frage, ob das 

VerfG über effiziente Mittel verfügt, die Vorgaben zu erzwingen. 

Man kann nicht behaupten, dass der Oberste Gerichtshof die Berücksichtigung der 

verfassungsrechtlichen Vorgaben konsequenterweise erfordert hätte, da es mehrmals 

Entscheidungen gegen diese Vorgaben veröffentlichte. Eine bedeutende Veränderung hat das 

Inkrafttreten des Grundgesetzes ausgelöst. Die Zusammenfassung der Gruppe zu Prüfung der 

Rechtsprechung treu wiederspiegelt den Kurswechsel. Laut diesem Bericht muss die Curie 

eindeutig die Verstärkung und den Ausbau einer Übung anstreben, die in die Rechtsprechung 

der Gerichte den Geist des Grundgesetzes einführt.1129 Das kann nicht anders sein, da das 

VerfG berechtigt ist, die grundrechtlichen Vorgaben verkennende Urteile aufzuheben. Die 

Feststellung ist also nicht übertrieben, dass die Einschaltung der Vorgaben in die 

Rechtsprechung vor allem die Verfassungsbeschwerde sichern kann. 

Man muss allerdings darüber im Klaren sein, je fremder die Vorgaben für die 

Rechtsprechung sind, desto geringer ist die Chance, dass die Gerichte folgen. Das hat die 

Rechtsprechung nach dem Beschluss 36/1994. (VI.24.) klar bewiesen. Die Inkorporierung der 

Vorgaben wird auch dann geschwächt, wenn die Beschlüssen des VerfG voneinander 

abweichen. Das konnten wir in den letzten Jahren mehrmals erfahren. Beispiele dafür sind 

- die Begründung und die Bedeutung der Qualifizierung als öffentliche Figur,1130
 

- der Maßstab bei den Tatsachenbehauptungen,1131
 

- die Schwankung in der Frage, ob es die Fahrlässigkeit bei unwahren Tatsachen von 

Bedeutung ist. 

 

III.8. Die Wirkungen der Konvention und der Rechtsprechung des EGMR 

 
Mit der Ratifizierung der Konvention hat Ungarn seine völkerrechtlichen Pflichten noch nicht 

erfüllt, da ohne die Anwendung der Konvention in dem Praxis die formale Verkündung nicht 

viel Wert ist. Wenn wir das untersuchen, was und wie aus der Rechtsprechung des EGMR in 

der ungarischen Rechtsprechung angewandt wird, gelangen wir auf sumpfigen Boden. Dies 

kann einerseits darauf zurückgeführt werden, dass die strafrechtlichen Bestimmungen nur auf 

einer Stelle, bei der Revision mit den Wirkungen des Rechtsschutzmechanismus befassen. 

Darüber hinaus spielt auch mit, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des Themas gering ist, 

und so müssen die Gerichte ohne sichere theoretische Anhaltspunkte mit diesen Fragen 

kämpfen. 

1129 2016.El.II.JGY.K.1, 194. 
1130 Siehe die Begründung von Paczolay Péter zum Beschluss 1/2015. (I.16.) und die Begründung von Schanda 

Balázs zum Beschluss 3145/2018. (V.7.) 
1131 In der Begründung zum Beschluss 1/2015. (I.16.) bemerkt Paczolay Péter mit Recht, dass ein Teil der 

Begründung mit den bisherigen Maßstäben unvereinbar ist. 
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Als Ausgang können wir feststellen, dass Urteile des EGMR, in denen Ungarn Partei 

war, für das Land verbindlich sind. Laut Artikel 649 Absatz (4) kann man Revision 

beantragen, wenn ein durch völkerrechtliches Abkommen zustande gebrachtes Organ 

festgestellt hat, dass das Verfahren oder das rechtskräftige Urteil die Bestimmung eines durch 

Gesetz verkündeten Vertrags verletzt hat, vorausgesetzt, das sich Ungarn der Gerichtsbarkeit 

des Organs unterworfen hat. Die nach den die Verletzung von Artikel 3 festgestellten Urteilen 

eingeleiteten Revisionsverfahren haben jedoch erhellt, dass der Erfolg der Revision für den 

Verurteilten auch dann nicht garantiert ist, wenn die Revision unter Berufung auf das Urteil 

gegen Ungarn beantragt wird. Die Curie legt nämlich nicht nur den Kreis der Antragssteller, 

sondern den Kompetenz der Revisionsrat eng aus.1132
 

Komplizierter ist die Frage, welche Wirkung die nicht in der konkreten Rechtssache 

gefallenen Urteile ausüben können. Obwohl auf europäischer Ebene die Berücksichtigung 

oder gar die Anerkennung der unmittelbaren Wirkung solcher Urteile ermuntert wird,1133 ist 

der Standpunkt der Curie sehr restriktiv in dieser Frage. Nach der Auffassung der Curie sind 

die Urteile des EGMR nur für die Verfahrensparteien verbindlich, unmittelbaren Rechtsgrund 

kann weder die Konvention, noch die Entscheidung des EGMR bilden. Da dieser Standpunkt 

in einem Beschluss zur Wahrung der Rechtssicherheit ausgelegt wurde, ist er für alle Gerichte 

obligatorisch.1134 Das Tafelgericht in Pécs war nicht einmal dazu bereit, eine Entscheidung 

gegen Ungarn in einem Parallelfall zu berücksichtigen.1135 Das Tafelgericht in Budapest hat 

hingegen so argumentiert, dass die Gerichte verpflichtet sind, die Argumente des EGMR zu 

berücksichtigen.1136
 

Unabhängig davon sind in den letzten Jahren mehr solche Urteile gefällt worden, wo 

der Oberste Gerichtshof und später die Curie auf Artikel 10 der Konvention, bzw. die 

Rechtsprechung des EGMR berufen hat.1137 Ein Gericht hat sogar so geäußert, dass die 

Rechtsprechung des EGMR in Ungarn unmittelbare Wirkung hat.1138 Die Gerichte schätzen 

also die Wirkung der Entscheidungen des EGMR unterschiedlich ein. Wie wir gesehen haben, 

ist der Standpunkt der Curie sehr einschränkend. Laut dem Beschluss 3/2015 ist das Urteil des 

EGMR nur in der konkreten Rechtssache verbindlich, was aber nicht bedeutet, dass es die 

Aufgabe der Curie in dem Revisionsverfahren wäre, die Grundrechtsverletzung aufzuheben. 

Die in anderen Rechtssachen gefällten Urteile haben noch schwächere Wirkung, da diese 

einen Revisionsantrag nicht begründen können und keinen direkten Rechtsgrund bei der 

Rechtsfindung sind. 

Der  Standpunkt   der  Curie   hat   in  der  Rechtsliteratur  heftige  Kritik ausgelöst.1139
 

Verständlich  ist  das Anstreben, dass sie ein außerordentliches Rechtsmittel nicht ausdehnen 

 
1132 EBH 2018.B.6. 
1133 Beschluss Nr. 1226 (2000) des Europarats, Brighton Deklaration 
1134 3/2015. BJE 
1135 „Das obige Urteil des EGMR ist in dieser Rechtssache, in der jetzigen Phase nicht anwendbar.” Tafelgericht 

in Pécs Bhar.II.2/2010/4. 
1136 Hauptstädtisches Tafelgericht 3.Bhar.159/2008/7. 
1137 Oberster Gerichtshof Bfv.I.501/2009/4. 
1138 Bezirksgericht II-III. 12.B.304/2013/2. 
1139 In der Sicht von Bárd ist die Curie „unfähig, die europäischen Standards zu erzwingen und ist nicht bereit 

den gerecht zu werden, was das menschenrechtliche Kontrollmechanismus erfordert.” BÁRD K.-BÁRD P. 

(2017): Összhang vagy kollízió? Hol tart Magyarország 25 évvel az EJEE-hez való csatlakozás  után  a 

strasbourgi elvárásoknak való megfelelésben?, Budapest: Állam- és Jogtudomány, 58. évf. 4. szám: 10-40., 25., 
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will. Wann wir aber die generelle Bindungswirkung der Rechtsprechung des EGMR 

untersuchen, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Ungarn nicht nur die Pflicht obliegt,  

eine Grundrechtsverletzung zu beseitigen, sondern weitere vorzubeugen. Mit Grund erhebt 

sich also die Frage, ob es rational erscheint, die Feststellung der Konventionsverletzung und 

das Revisionsverfahren abzuwarten, wenn man die Konventionsverletzung durch 

Berücksichtigung von Urteilen des EGMR hätte vorbeugen können.1140
 

 
III.9. Wie können die grundrechtlichen Vorgaben in die strafrechtliche Argumentation 

eingebaut werden? 

 

In Kenntnis der grundrechtlichen Vorgaben ist die wahre Aufgabe, sie in die Rechtsfindung 

ohne den Zerriss der Strafrechtsdogmatik einzubauen. Sowohl das VerfG, als auch das EGMR 

streben an, die strafrechtliche Verantwortung zu begrenzen, was mit verschiedenen Methoden 

erreicht werden kann. In der deutschen Strafrechtswissenschaft ist eine rege Diskussion 

entfaltet, ob zur Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben die strafrechtsimmanenten 

Möglichkeiten genügen oder die Grundrechte unmittelbar die Strafbarkeit ausschließen 

sollen.1141
 

In den letzten zwei Jahrzehnten sind bedeutende Veränderungen in der Frage 

eingetreten, auf welcher Ebene des Deliktsaufbaus die Problematik zu lösen ist. Die Wendung 

„verfassungsmäßig nicht strafbar“ in dem Beschluss 36/1994. (VI.24.) wurde als 

Rechtsfertigungsgrund aufgefasst. Der Oberste Gerichtshof hat das Problem gleichwohl auf 

die Rechtswidrigkeitsebene verortet. In 2013 hat die  Curie mit dieser Frage mehrmals 

ausgesetzt. In einer Rechtssache hat es festgestellt, dass auf Grund dem Beschluss des 

36/1994. (VI.24.) des VerfG und der straßburgischen Rechtsprechung die inkriminierte 

Handlung keine Gefahr für die Gesellschaft bedeutet, und so in Ermangelung der materiellen 

Rechtswidrigkeit keine Straftat verwirklicht.1142 In einem anderen Verfahren hat sie betont, 

dass es bei der Feststellung der Tatsachenbehauptung auf die Aussage an sich und nicht die 

grundrechtlichen Aspekte ankommt. Wenn die Äußerung durch die Meinungsfreiheit gedeckt 

ist, verwirklicht sie keine Straftat. Grund dafür ist aber nicht der Mangel der 

Tatbestandsmäßigkeit, sondern der der Rechtswidrigkeit.1143 Das Hauptstädtische Tafelgericht 

erörtert soeben im Kreis der Rechtswidrigkeit die Rechtsprechung des EGMR und die des 

VerfG.1144
 

 

Laut Blutman ist es die klare Bestrebung der Curie, die möglichen Wirkungen der straßburgischen 

Rechtsprechung und des Völkerrechts in der Strafgerichtsbarkeit einzuschränken und alles auf die Gesetzgebung 

zu schieben”. BLUTMAN L. (2017): Büntető jogegységi határozat a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztésről. A nemzetközi jog a büntetőeljárásban, Budapest: JeMa, 2017/3. szám: 33-39. 
1140 In Deutschland wird die Orientierungsfunktion der Entscheidungen des EGMR anerkannt und die 

Bindungswirkung dieser ist besonders stark, wenn es um Entscheidungen gegen Deutschland geht (enge 

Orientierungsfunktion). Grund dafür ist, dass in einem solchen Fall das EGMR den konventionsverletzenden 

Charakter einer deutschen Regelung oder Verfahrens festgestellt hat, so ist der Ausgang in einem ähnlichen Fall 

vorhersehbar. ZEHETGRUBER, C. (2016): Die EMRK, ihre Rechtstellung sowie die Entscheidungen  des 

EGMR im Stufenbau der deutschen Rechtsordnung, Zeitschrift für das Juristische Studium, 1/2016, 52-60., 56- 

58. 
1141 SCHMIDT, H. C. (2009): Grundrechte als selbständige Strafbefreiungsgründe, In Zeitschrift für die gesamte 

Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2009/3.: 645-669. 
1142 Curie Bfv.I.1304/2012/3. 
1143 BH 2013.204. 
1144 Hauptstädtisches Tafelgericht 3.Bhar.312/2015/4. 
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Dadurch, dass das VerfG die verfassungsrechtliche Vorgabe in dem Beschluss 

13/2014. (IV.18.) an die Tathandlung knüpfte, hat es die verfassungsrechtliche Vorgabe in der 

Prüfungsreihenfolge vorher gebracht. In der jüngeren Judikatur ist aber auch solche 

Entscheidung der Curie zu finden, wo sie die Berücksichtigung der Vorgabe bei einem 

anderen Tatbestandselement verlangt. Hier wird ausgeführt, dass die Beachtung der äußeren 

Erwartungen in der Tat das bedeutet, dass bei der Beurteilung des Elements „ist geeignet das 

Ansehen zu schmälern“ zu prüfen ist, unter welchen Umständen die Tat passierte. All das 

schaltet aber den Stützpunkt der Rechtsanwendung, nämlich die Tatbestandsmäßigkeit nicht 

aus”.1145
 

Mit ähnlich schwierigen Fragen konfrontieren sich die Gerichte bei der Einfügung der 

Entscheidungen des EGMR. Laut Petra Bárd kann das Gericht die Entscheidung des EGMR 

als Strafausschließungsgrund bewerten.1146 Davon steht der Standpunkt der Curie sehr weit,  

da es nicht nur generell, sondern auch bei der Einpassung der Entscheidungen gegen Ungarn 

Vorsicht geboten hat. 

Zurzeit kann man also verschiedene Lösungen zur Umsetzung der grundrechtlichen 

Vorgaben antreffen. Sowohl in der Rechtsprechung des VerfG, als auch der Strafgerichte 

haben sich die Vorgaben in der Prüfungsreihenfolge vorher gerückt. Obwohl das VerfG mit 

der restriktiven Auslegung der Tathandlung die Bestrafung einschränken will, ist die Curie 

nicht bereit, den fachrechtlichen Begriff der Tatsachenbehauptung aufzugeben und treibt die 

Problematik in andere Richtung. Das beweist, dass in den Tatbeständen der Ehrdelikte vor 

allem das Element „ist geeignet das Ansehen zu schmälern” als solche erweist, die durch 

Bewertung zur Umsetzung der Vorgaben geeignet ist. Ist die Tat tatbestandsmäßig, so kann 

die Prüfung der materiellen Rechtswidrigkeit zur Straflosigkeit führen. Letztens kann der 

Wahrheitsbeweis die Verantwortung ausschließen. Hier müssen aber die Gerichte gegen die 

fachrechtliche Regelung den Vorsatz prüfen, wenn die Wahrheit nicht bewiesen werden 

konnte. Dementsprechend müssen die Gerichte bei den Tatsachenbehauptungen mehrstufige 

Prüfung durchführen. 

Werden die grundrechtlichen Vorgaben im Kreis der materiellen Rechtswidrigkeit zur 

Geltung gebracht, kann die Dogmatik der Tatbestandselemente bewahrt werden. Das setzt 

aber die Anerkennung von den Strafgerichten voraus, dass eine tatbestandmäßige Handlung 

unter bestimmten Umständen keine Rechtswidrigkeit aufweist. Bei den Gerichten, die der 

Auffassung sind, dass die gesonderte Prüfung der materiellen Rechtswidrigkeit nicht zulässig 

sei, weil diese Bewertung bereits der Rechtsgeber getan habe,1147 kann die Rechtswidrigkeit 

zur Umsetzung der grundrechtlichen Vorgaben nicht geeignet sein. Aus dieser Hinsicht ist es 

zweifellos besser, wenn die Vorgaben auf die Ebene der Tatbestandsmäßigkeit positioniert 

werden. Das geht aber damit einher, dass die Dogmatik der Tatbestandselemente erodiert, da 

es sehr situativ wird, was als Tatsachenbehauptung bewertet werden kann, oder welche 

Aussagen geeignet sind, das Ansehen zu schmälern. 

 
 

1145 EBH 2017.B.11 [52] bekezdés 
1146 BÁRD P. (2012): Strasbourg kontra Magyarország, In KISS V. (szerk.): Kontroll és jogkövetés, 

Kriminológiai Közlemények, Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság, 71. szám, 163. 
1147 Obwohl diese Auffassung ganz offensichtlich mit dem Verbrechensbegriff unvereinbar ist, sind mehr solche 

Entscheidungen bekannt, wo die Gerichte es für nicht möglich hielten, den Mangel der materiellen 

Rechtswidrigkeit festzustellen. 
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III.10. Schlussfolgerungen 

 
1. Es kann eindeutig festgestellt werden, dass der Gesetzgeber keine Absicht hat, die 

Ehrdelikte abzuschaffen, oder ihre Tatbestände zu modifizieren. Das hat die Kodifikation des 

neuen StGB klar bewiesen, die auf diesem Gebiet fast nichts Neues brachte. 

 
2. Weder die Rechtsprechung des VerfG, noch die des EGMR erfordert die Abschaffung des 

strafrechtlichen Ehrschutzes. Der Standpunkt der Autoren, die die völlige Entkriminalisierung 

fordern, weist weit über die Auffassung des VerfG und des EGMR hinaus. Diese Vorschläge 

können als Impulse für den Rechtsgeber und die  wissenschaftlichen Diskussionen dienen, 

aber in Ermangelung von gesetzgeberischem Willen und der Unterstützung des VerfG sind sie 

nicht geeignet, die angestrebten Veränderungen zu erzwingen. 

 
3. Die Rechtsliteratur befasst sich seit langem mit  der Frage, ob wir neue Tatbestände 

brauchen. Laut Halmai Gábor „wenden die Gerichte den Test des VerfG unberechenbar  an. 

So hätte der einheitlichen Rechtsanwendung besser gedient, wenn das VerfG statt die 

Feststellung der verfassungsmäßigen Inhalt die Tatbestände der Beleidigung und Üble 

Nachrede aufgehoben und den Rechtsgeber verpflichtet hätte, sie neu zu kodifizieren.”1148
 

Cserni János schlägt die Ergänzung der Tatbestände vor. Nach seiner Meinung wäre es eine 

große Hilfe nicht nur für die Presse, sondern auch für die Richter, wenn die Entscheidung des 

VerfG in das StGB eingebaut würde.1149 Die obigen zwei Zitate zeigen, dass die Frage nicht 

davon trennbar ist, warum man die neue Regelung für nötig hält. Zurzeit der Studie von 

Halmai gab es keine wahre Verfassungsbeschwerde, so verfügte das VerfG über kein Mittel, 

die Vorgaben zu erzwingen. Dieses Problem hätte die Bindung der Gerichte an einen neuen 

Tatbestand überwinden können. Seit der Erscheinung der wahren Verfassungsbeschwerde 

verlor dieses Argument an Überzeugungskraft. In den Ansätzen von Cserni tauchen andere 

Probleme auf. Hier ist einerseits eine Argumentation mit der Vorhersehbarkeit, also mit der 

Rechtsicherheit zu finden, die für die Integration der Vorgaben in das StGB spricht. In Bezug 

auf die Gerichte erscheint aber eine Vertrauensfrage, ob die Gerichte auch solche Normen 

anzuwenden fähig sind, die außer dem Kodex existieren. In einer Epoche, wann das Strafrecht 

aus den Richtungen des Verfassungsrechts, europäischen Strafrechts, internationaler 

Zusammenarbeit in Strafsachen und Wirtschaftsrechts permanent Herausforderungen 

antreffen, müssen wir der Anpassungsfähigkeit der Gerichte vertrauen. Ich bin mit Bárd 

Károly einverstanden, dass die verfassungskonforme Rechtsprechung den Vorgaben des 

VerfG folgend ausgestaltet werden kann.1150 Seit 1994 haben sich die Vorgaben viel 

verfeinert, so müssten wir jetzt nicht nur zwei Sätze aus einer Entscheidung des VerfG 

kodifizieren. Ganz zu schweigen davon, dass in den letzten Jahren der Gesetzgeber bei der 

Umsetzung von verfassungsrechtlich sensiblen Fragen wenig Erfolg hatte. Denken wir nur 
 

1148 HALMAI G. (2004): Becsületvédelem és sajtószabadság, Budapest:  Fundamentum, 2004/4. szám: 81-94., 

82. 
1149 CSERNI J. (2007): A sajtó útján megvalósuló rágalmazással összefüggő bírói gyakorlat, In SÜKÖSD M.- 

BAJOMI-LÁZÁR P.-KOTROCZÓ R. (szerk.): Kiegyensúlyozottság és kampány a médiában, Budapest: 

L’Harmattan Kiadó, 109-138., 137. 
1150 BÁRD K. (2007): Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában, A tisztességes eljárás 

büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés, Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 156. 
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daran, wie vielmals die gesetzgeberischen Bestrebungen zur Erfassung der Hassrede durch die 

verfassungsrechtliche Kontrolle gescheitert sind,1151 aber wir könnten auch die Frage stellen, 

ob das Parlament nach der Aufhebung des Tatbestands Missbrauch von Symbolen der 

Willkürherrschaften tatsächlich auf die Problemen reagierte, wegen der das EGMR die 

Verletzung von Artikel 10 festgestellt hat und die in der Rechtsprechung Unsicherheit 

auslösten.1152 Ein mahnendes Beispiel kann Artikel 2:44. in dem ZGB sein, der 

verfassungsrechtliche Begriffe in eine zivilrechtliche Regelung einfügte,1153 und trotzdem 

nichts mehr sagt, was dem Grundgesetz zu entnehmen ist. 

 
4. Wenn der Gedanke der Neukodifizierung ernst auftaucht, und deren Richtung nicht die 

volle Entkriminalisierung ist, lohnt es sich die folgende zu erwägen. In den Fällen, wo das 

Strafrecht das zur Funktionierung unerlässliche Vertrauen schützt, ist erwägenswert, ob diese 

Taten tatsächlich in das jetzige Kapitel des StGB gehören. 

 
Bei der Üblen Nachrede könnte man zum Tatbestandsmodell übertreten, was aus 

dogmatischer Hinsicht eine konsequentere Lösung wäre, als die Belastung eines objektiven 

Strafausschließungsgrunds mit Schuldfragen. 

 
Zuletzt, könnte man die Freiheitsstrafe aus diesen Tatbeständen ausheben, weil sie nicht nur 

kühlenden Effekt auslösen kann, sondern keine praktische Bedeutung hat. 

 
5. Das VerfG muss konsequente Rechtsprechung ausgestalten, da die Schwankung der 

Vorgaben die gerichtliche Umsetzung beeinträchtigt. Es muss darauf achten, dass die 

Vorgaben der Strafrechtsdogmatik nicht entgegenstehen. 

 
6. Von der Seite der Strafgerichte ist vor allem Wandlung in den Attitüden nötig. Die 

grundrechtliche Anschauung der Gerichte muss gestärkt werden. Die Curie muss die 

Umsetzung der grundrechtlichen Vorgaben erfordern. Die Tatsache, dass es in solchen 

Rechtssachen oft zu Verfahren dritter Instanz kommt, beweist an sich, dass die 

Rechtsprechung nicht einheitlich ist. 

 
7. Es wirkt gegen die Einheit, dass der Gesetzgeber das Recht zur Revision bedeutend 

eingeschränkt hat. In diesen Fällen erweisen sich die Gerichtshöfe und die Tafelgerichte als 

letzte Instanz, was die Gefahr der Entstehung von territorialer Rechtsprechung innehat. 

 
Die verfassungskonforme Gerichtsbarkeit wirkte auch der Reform entgegen, der die früheren 

speziellen Gruppen an den Gerichten abschaffte. Jetzt werden diese Fälle zwischen einem 

Raub und einer Diebstahl verhandelt, obwohl sie eine ganz andere Einstellung erfordern. 

 

 
 

1151 12/1999. (V.21.) AB határozat, 18/2004. (V.25.) AB határozat, 95/2008. (VII. 3.) AB határozat 
1152 4/2013. (II.21.) AB határozat 
1153 Die Einfügung der Erforderlichkeit- Verhältnismäßigkeit Test in das ZGB hält Lajos Vékás für vollkommen 

verfehlt. VÉKÁS L. (2013): Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárószavazás előtt), 

Budapest: Magyar Jog, 2013/1. szám, 1-7., 4. 



377  

8. Die konventionskonforme Rechtsprechung können die folgenden verstärken: 

 
a) In der Ausbildung muss man größeren Wert auf die Konvention und die Rechtsprechung 

des EGMR legen. Die Einbindung dieser Informationen in die Ausbildung befürwortet auch 

die Deklaration von Brighton.1154
 

 
b) Die Rechtsprechung des EGMR ist den Präzedenz ähnlich, setzt also eine andere juristische 

Denkweise voraus. 

 
c) Die Urteile des EGMR sind vor allem auf Englisch und Französisch zugänglich, so kann 

ihre Anwendung auch mit den Sprachkenntnissen der Richter zusammenhängen. Eine 

wesentliche Bedeutung kommt den die Rechtsprechung aufarbeitenden Fachbüchern zu. 

 
d) Die Erkennung der Rechtsprechung und die Auswahl der einschlägigen Urteile verlangen 

Forschungsarbeit und Zeitaufwand. Es ist nicht egal, wie oft die Richter solche Fälle treffen, 

ob sie Rutin bei der Handhabung haben. Das ist natürlich leichter, wenn es eine Gruppe gibt, 

wo die Richter diese Rechtssachen verhandeln. 

 
e) Die Einpassung der Rechtsprechung des EGMR hindert auch die Tatsache, dass die 

theoretische Grundlage der Anwendung und der Weise umstritten sind. Der restriktive 

Standpunkt der Curie in dem Beschluss 3/2015. BJE wirkt verschüchternd. 

 
f) Die Abweichungen zwischen den verfassungsrechtlichen Vorgaben und der straßburgischen 

Rechtsprechung können die Richter auch verunsichern. 

 
 

III.11. Nutzungsmöglichkeiten der Forschungsergebnisse 

 
Nutzungsmöglichkeiten für die Rechtsanwendung 

 
Wie das der Zielsetzung der Dissertation klar zu entnehmen war, wollte ich vor allem die mit 

vielen Herausforderungen und Unsicherheiten kämpfenden Gerichte unterstützen. Diesem 

Ziel dienen die methodische Aufarbeitung des Thema, die Sammlung der einschlägigen 

Entscheidungen des VerfG, sowie des EGMR, die Darstellung der daraus resultierenden 

Anforderungen, und der Bezug der grundrechtlichen Vorgaben auf die Tatbestandselemente 

und Rechtfertigungsgründe. Die Dissertation kann hoffentlich zum Erkenntnis der 

grundrechtsbezogenen Fällen und der anspruchsvollen Begründungen beitragen. Die 

Dissertation kann nicht nur für die Gerichte, sondern auch für die juristischen Vertreter 

Argumente liefern. 

 

 

 

 

 
 

1154 9. c) vi) 
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Nutzungsmöglichkeiten für die Rechtsetzung 

 
Obwohl ich in der Frage, ob die Ehrdelikte nötig seien, ganz bewusst nicht Stellung nehmen 

wollte, ist die Schlussfolgerung doch ausgezeichnet, dass die Abschaffung dieser Delikte 

weder die Rechtsprechung des VerfG, noch des EGMR erzwingen. Für die Beseitigung des 

strafrechtlichen Ehrschutzes können natürlich auch andere Argumente aufgebracht werden, 

seien sie ganz praktische. In Deutschland ist auch solcher Standpunkt bekannt, der die 

Entkriminalisierung mit der Überbelastung der Gerichte begründet. Die Vorschläge in der 

Dissertation können bei der Aufrechterhaltung des strafrechtlichen Schutzes erwägenswert 

sein. 

 
Nutzungsmöglichkeiten für die Rechtswissenschaft 

 
In der Dissertation befasse ich mit einem Grenzgebiet, dessen strafrechtliche Diskussion 

bescheiden blieb. Gründe dafür können das geringe Gewicht der Ehrdelikte, oder die 

Auffassung sein, dass das Thema allzu sehr verfassungsrechtlich ist. Dabei darf man aber  

zwei Sachen nicht außer Acht lassen. Einerseits, dass das Thema zahlreiche bedeutende 

strafrechtliche Probleme aufwirft. Es bringt zwingend mit sich, dass wir mit dem Rechtsgut, 

den Tatbestandselementen, den Strafausschließungsgründen, dem Deliktaufbau 

auseinandersetzen. Andererseits müssen wir auch darüber im Klaren sein, dass wegen der 

Veränderung der Grundrechtsschutzmittel sich das Strafrecht und die Rechtsprechung in 

Strafsachen von den grundrechtlichen Vorgaben nicht freistellen können. Das bedeutet, dass 

wir diese Vorgaben anwenden müssen, aber es ist bei weitem nicht egal, wie diese Vorgaben 

lauten, und wie sie angewandt werden. Die Dissertation stellt auch die Dysfunktionen dar, die 

die Dogmatik fremden Vorgaben herbeiführen können. Die Strafrechtler haben große 

Verantwortung, dass sie die Dogmatik zersetzenden Erscheinungen erhellen, und Dogmatik 

konformen Lösungen anbieten. In diesem Kontext gewinnt der materielle Verbrechensbegriff 

an Gewicht, da die lang diskutierte Gefährlichkeit für die Gesellschaft zwischen 

Verfassungsrecht und Strafrecht Vermittlerrolle spielen kann und fähig ist, die 

grundrechtlichen Vorgaben ohne die Verletzung der Tatbestandselemente zu integrieren. 

 
Nutzungsmöglichkeiten für die juristische Ausbildung 

 
Ich habe in der Dissertation betont, dass bei dem Ausbau der grundrechtskonformen 

Rechtsprechung der Ausbildung wichtige Rolle zukommt. Die juristische Ausbildung erfolgt 

aus didaktischen Gründen die Rechtszweige entlang. Wichtig ist aber darzustellen, dass die 

Lösung einer Rechtssache komplexe Anschauung fordern kann und die 

verfassungsrechtlichen Kenntnisse auch in Strafsachen nötig sein können. Die Hervorhebung 

dieser Zusammenhänge ist vor allem bei den Ehrdelikten und den Straftaten gegen die 

öffentliche Ruhe unerlässlich, die die Meinungsfreiheit beschränken. An der anderen Seite 

muss man aber auch klarstellen, dass die Dogmatik an sich ein Wert ist und die Zerrüttung der 

Dogmatik zu vermeiden ist. 
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